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et dit elfde Deel word een aenvang gemekt van
de, naer het beftek van dit Werk, ophelderende
Aenmerkingen der Schriften des Nieuwen Testatnc rates ;
over deze en gene plaetzen, der vier Euangeliën , in welken de daerin voorkomende fpi•eektivyzen betrekking heh.
ben, tot de werkingen der Netuur. En nadien velen
derzelver te gelyk een bericht geven , van des Heillands
Wonderwerken , en verfcheiden ;wonderdadige gevallen,
die de werkingen der Natuure overfc hreden, zo geeft dit
tevens meermaels eenleiding, om liet wonderdadige daerin.
oplettend gade te Naera, en de buitecufpoorigheid van liet
Ongeloof, dat het winderdadige niet wil erkennen, era
intusfclien de onnatuurlykfle verkla ringen van zodanige
febéurtenisfen aen de hand geeft , in liet helderffe daglicht te (tellen. — Uit dien hoorde behoud dit Werkbefiendig zyne nuttigheid, en de liefhebbers der Bybeloefeningen zullen 'er [seeds Aeiimerkingen in ontmoeten,
die hunne aendacht kb,nnen vestigen. Tot ene proeve
,
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uit velen fla men liet oog op het bier voorgeffelde, wee
gens het flervend en herlevend Tarwegraen , by gelegenheid van 's l:,eillands gezegde, aengetekend .7oh. XII: a4.
Indien liet tarwegraen in de aerde niet valt en fterft, zo
blyft het al!een; rnaer indien het Jterft , zo brengt het vele
vruchten voort.
„ Dit voorflel , zegt de Hoogleeraer Scheuchzer, fchijne
in den eerflen opflag zeldzaam; een zaad, plant, wore
tel , afzettel , kan met recht gezegd worden te sterven,
wafineer liet verderft en verrot, en geen hoop van groei en
vrucht overlaat. Integendeel kan men van een tarwegraan s
het Beene niet in de aarde geworpen word, zeggen, dat
het leve en echter dood zij, d. i. onvruchtbaar, onbekwaam om zich te vermeerderen en voort te planten.
— De vraag is dus, in welken zin de Fleilland zegge,
dat het Eierve en echter vrucht brenge.
„ Om dit te begrijpen , moeten wij de natuur zelve
inzien, en de getleldheid van het Graan nafpeuren, oni
te weeten, wat 'er aan het zelve leve of fl:erve. Sterven zegt bier niet flechts in de aarde begraven , of met
aarde bedekt te worden , gelijk veelen het verklaaren n
het zegt iets meer, en behelst zoo iets , dat aan den
dood nader evenaart. In elk zaadje is niet alleen de
Plant zelve , zeer klein geformeerd, 'maar ook een bui.
tenfte vlies, huidje , fehil of bolfler , en eene meelach
lof, die wel het grootfie gedeelte, van het zaadje-tige
uitmaakt. Op hoedanige wijze in een Ei niet alleen het
Kiekentje naar zijne gedaante in het kleine is, maar ook
het wit, en de dooijer van het Ei, benevens de fehil.
En gelijkerwijze ter uitbroeijing van een Bieken het wit
van een Ei eerst tot voeafel van het kleine levende fchepfeltje dient , maar wanneer dit uit den dop gekroopen
is , met het geheele Ei verder niets meer deugt, onnut
Zoo is het ook met het tarwegraan,
is en fterft.
word het in de aarde geworpen, dan flerft de buitenfee
bast, en vervolgens de inwendige meelachtige lof, en
liet is alleen de voorheen onzichtbre fpruit, de plant of
tarkve zelve, die voor den dag komt, en, bij haar ver
groei uit de aarde krijgt, en-deropwasfèn,v
daardoor veele vruchten brengt." Hieraen hecht de
lIoogkeraer Meijer het volgende:
NIEMENTIJD, in de XXIVIIe zijner Wereldbefchou^
erg°^:, 5 ii. getoond hebbende, dat in bijna alle planten het zaad in de aarde niet blijft en fierft , maar zijne
dee.
—
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deelen in de gedaante van zaadbladen na boven zendt, en
zich uit de aarde verheft, vindt in dit voorhel van den
Zaligmaker eene wijze keuze, die het tarwegraan een onderwerp dei• bedoelde gelijkenis doet zijn, die de zaak zeer
levendig ken uit'-,,ec lden. Want bil Plantkundige Natuuronderzoekers een.Cn GI:EW, Ahat. Plant en MIALPIG[IIUS
de ft m. vegetat. p. 9. is liet waargenomen , dat onder de
zaadgin, op welken huil onderzoek befteed is , alleen de
graaneis en boenen het zijn, olie in de aarde Herven en
verrotten, wanneer hunne fpruiten boven den grond wasfen. Hoewel ook die geene , die zaadblaadjes na boven
fchieten, of liever deeze blaadjes zelven, na verloop van
eenige dagen, gei-irrpeld, ledig, kwijnende bevonden
Worden, en verteeren: terwijl in zommigen een bedorven,
vuil en waterachtig vocht ten laatílen bevonden word.
„ Misfc^ien :oord, echter, dat ouuerfcheid al te naauw•
keur ig gemaake , en dat ftuk van den fchranderen N'EUWENTIJn, buiten noodzaak , al te fijn uitgepinisd. Laa•
tere Kruid.!:nndi<*c Onderzoekers onderfciieiden , gelijk
VAN GLEICHE N . bij HOUTTUIJN, Nat. Bist. Ilde D. Ijte St.
bl. u5. áe z.iade`?. ; ten opzicht van derzelver inwendige !truc tuur, in drie Kast, wc der eerde het kiempje in zijne
dubbelde zaadblaadjes bei_!coten heeft : de tweede behelst
zulken, wier 1 rni.:je. of wortel en bladen, met twee ge.
,plett,Iie zaadkwah'cen voorzien zijn; en de derde bevat de
zaaden, in welkeg het fproitje me*_ zijne geheele zaadkwab
rust op het mee!, of gedroogde moederlap , b. v. het
Turksch Koorn , de s arw ., Haver , Gerst en andere
Graanen. Nu kan liet ten aanziene van deeze woorden van den Heiland, waar ons inzien, wel om het even
zijn, of een zaad, in de aarde geworpen, door de ontbinding, die het ondergaat , en bij het opfchjeten•_ der
fpruit, naar zijn meel<'rhtig gedeelte , in een melkachtig
en ter voeding van de fpruit beftemd en dienlcig vocht ver
daarna vergaa, zoo dat van het zaad-anderw,
niets zichtbaar dan de fpruit boven den grond te voor
koine, zijnde die enkele zaadkwab, die het fpruitje-fchijn
<>inkleedt, nooit dan door Bene zeer moeijelijke nafpooring
te ontdekken : gelijk aldaar van denzelfden Schrijver gezegd word bl. 1i8., gelijk ook het geval is in het tarwenQraan --- dan of een gedeelte van het zaad zich met de
fpruit in dubbele zaadkwabben, of in dubbele zaadblaadjes, vertoont. In dit laat(te geval heeft , zoo wel als in
het eerfte , die verandering van het graan of zaad in de
.
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aarde plaats, die de flruc`tttur, het weeffel en zamenftel,
mitsgaders de gedaante vertl oort, de fcheiding en ontbinding vaii d'eszelfs deelen veroorzaakt, om den wasdom der verborgene en tedere firuit te bevorderen.
En kan het ééne zoo wel als het andere, niet even ge
een fterven in de aarde genoemd worden , al--voeglijk
ho ewel van Iet tarwe- en ander graan alles in de aarde
achterti ijf, en de fpruit alleen zichtbaar boven komt?
,, Op die wijze in , als sciIEue€IZER ons Natuurverfchijnfel verklaarde, heeft 'er LILIENTHAL, met andere,
ook over gefchreven. l)eeze heeft, in zijne Bijbelverklaaring V. D. K. 'io. §eed, eene bedilzuchtigeaanmerking van Si. TINDAL, in zijn Kristendom zoo oud als de
F'eereld, K. I4. p..536. opgegeven, en uit die Verklaa.
ring wederlegd. Schaamteloos fchreef die vrijgeest
„ Niet lichtelijk zal een Landtaan zoo dom zijn , die
, niet zou veeeten , dat, wanneer het zaad, in deli
„ grond • geworpen zijnde , door hitte verdroogt, of door
andere toevallen flerft, het zelve dan nimmer opgaan
„ zal." Jesus woorden moeten dus, met het gezegde
van PAULUS, i hor. XV: 36, naar het, in de daad zeer
onnatuurkundig, vonnis van deezen rechter, iets behelzen, 't Beene tegen de ondervinding aanloopt. -- Maar
men ziet met een half oog wel, dat die Schrijver, enkel uit bedilzucht , opzetlijk door ' dat fterven van het
graan iets anders verflaat , dan Jefus gemeend heeft of
kon bedoelen; Hoe ontijdig en vreemd word hier een
verdroogen van het graan, of deszelfs bederf door andere
het opkomen belettende 'oorzaaken, bijgefleept?
„ Niet beter vallen ook de Aanmerkingen van voLTAIRE over deeze woorden, welken hij, om dat Jefus
gezegd heeft , dat het graan íterve , wanneer 'er eene
nieuwe plant uit ontllaan zal, voor eene belachelyke dvaaling uitgeeft. En nogthans, zegt HALLER, Briéfe i Th.
. 224, is dit gezegde zo natuurkundig zeker, als deszelfs vergelijking met de opftanding gegrond is. De
meeste deelen van het graan worden verstoord, dé 'bol fIer verdwijnt, het huidje blijft achter en verdwijnt, het
merg word van de nieuwe plant verteerd, enkel het onzichtbaare, het fpruitje, dat in 't graan verborgen lag,
blijft in 't leven, en ontwikkelt zich tot een nieuw en
volmaakt beftaan.
JEsus geeft dus, gelijk ook renlus, in deeze woorden eerie met zeer levendige trekken getekende Séhilelerij ,
-
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ij, hoe het_met zijnen aanffaanden en onzen.._doad. gel egen is. De dood is geene vernietiging van ons beítaan
en wezen-: den bollier, of de uitwendige fchors- leggen
wij daardoor ,4echts af; het pit of de korrel, ons beste
en .edelfee deel, de ziel,: ondergaat den dood niet; maar
blijft overig, en word door den dood des lighaams, als
een noodzaaklijk tusfchenkomend middel , tot naare nadere en waare volmaaktheid. gebragt. Oak zal uit dit
lighaam, wanneer het den dood .ondergaan heeft, reet
veel voordeel voor ons, een nieuw en heerlijk lighaam
herleven."
,

De Gefch:edenis van 's Heilands Lyden. Moor o^igeoeffenden. Door J. VAN NUYS KLINKENsrr.o. ie flr;afte7daim
by J. Allart, 1791. Behalve-n het hoorbericht, i6z b!adz.
in gr. octavo.
n dit Gefchrift levert de Eerwaerde Klinkenb?rg ceti
aeneengefchal eld verihael van .'s Heiílani?s Lydensge^
fehiedcnis, dat hy, zo als •by in zyne Voorrede i meld,
„ alleenlijk ingericht heeft voor ougeoef^n Ten • des lie.
„ den. van geleerdheid 'er niets in zullen vin^k.n , hunne.
bijzondere opmerking waerdig." liet is hem naemlvk
voorgekomen , dat deze Gefchiedenis van velen in ft 'a
zamenhang niet recht word begreepen , _ en zulks hee ft
hem genoopt, zodanig een efehiedverhael . op:. t ftellen ,
waerdoor men . het ganfcbe beloop van zaken gem .11;1, k
kin overzien, en zich voor den geest vertegenwoordi'e '..
Ten dien einde, vangt hy , na . een algemeen voorli L
van 's Heiilands prediking , en der Jooden weerbar' h;g.
heid , de gefchiedenis aen , met. 's fleillands komst te
Bethanie, ter ontvouwinge . van 't geen Euangelist Joannes -byzonder,, Hoofdfl. XI—XVII , zo uitvoerig heeft
aangetekend. En verder. achtervolgt by dezelve, naer de
inrichting der Lydenstexten, zo als ze in de Am1}erdamfc.he Gemeente gepredikt worden. Zyn Eerwaerde heeft.
dit, op ene oordeelkundige wyze, met. zo veel klaerheid ten leérzaemfte uitgevoerd, dat het allezins aen het
opgemnelde oogwit beantwoorde: des de Leden der Kerke, zo buiten, als in den tyd, dat de Lydenstexten, in
de openbare Godsdienstoefeningen , behandeld worden,
'ier een by uitftek nuttig gebruik van kunnen. maken.
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Leerredenen over verfcheidene gewigtige Onderwerpen, nagelaaten door den Wel Eerwaarden en zeer Geleerden .Heel
J. EDWARDS, in deszelfs leeven Prefiaent van het collegië
van New-erfey. Naar den tweeden Druk uit liet Engelscli vertaald. Door E. NOOTEBOOM. "Te Utrecht by
W. van Yzerworst, 1791. Behalven de hoorreden, 174
bladz. In gr. octavo.

H

Hoofdonderwerp, hier in zes Leerredenen verhanetdeld, is, de IWTysheid van God in den weg der ZaligIzeid door JESUS C[IRISTUS ten toon gefprei:d, als verre ver
boven de Wysheid der Engelen, volgerts Eph. III: io:-lievn
De Eerwaerde Edwards ontvouwt dit Stuk , naar zyn
leer- en denkwyae , op een flichtelyken trant , die ter`
ernfliger opwekkinge kan dienen. 's Apostels tael
in den Text leert ons wel byzonder duidelyk , dat zelfs
het verfland der Engelen, in dit Stuk, opheldering ver•
kreeg door de uitkomst der zake. „ Toen CHRIS„ TUS," (gelijk zijn Eerwaerde deswegens opmerkt,)
„ Toen CHRISTUS in de Waereld gekotï_eu en geftorven
was, het werk der verlosling daadlijn vnllbragt, en den'
„ raad van God aangaande het zelve volkomenlijk dui,, delijk geopenbaard had ; en dienvolgens ce Eucugeli„ fche bedeeling ingevoerd, en de Euangelie -Kerk opge„ richt bad; toen verfionden de T _ r;eien meer van
„ de verborgenheid van 's Menfchen vverlosfir.g, en van de'
„ meenigvuldige ontwerpen en raadflagen van de Godlijl.e Wijsheid, dan zij ooit te voorera daarvan verftaan
hadden.',' -- Men voege hier tevens liet gezegde van
Petrus, i Pet. 1: i2, dat de .Engelen begerig zyn in deze
dingen- in te zien; by wellis aenthaling onze Leeraer zich
vervolgens aldus uitl et. „ ';:r word niet gezegd,
„ dat zij begeerden in dezelven in te zien, eer dat CHRISTUS gekomen was ; maar dat zij ífeeds begeeren in te
„ zien in dezelven, naa dat zij die hebben gezien daar
„ gef eld. Nu begrijpen zij niet zoo volkomen al de wijs
„ held, die daarin is te zien, maar zij houden zich beezig
„ mct let befpiegelen van, en inzien in dezelven op dat
„ zij meer en meer daarvan zien mogen: En nimmer tot
„ in alle eeuwigheid zullen zij dezelven doorzien hebben:
,, Maar 'er zal in dit werk heeds een overvloed van folie
„ zijn, om het verfland der Ai ngelen beezig te houden."
Be-
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negeerde Schae Vergoeding, eerft Deeltjen, behelzende drie
Leerredenen. I. De Heilland verreezen en aan pE'r[tus
verfcheenen, Lukas XXIV: 34. I1. Gods Goedertierenheid
en Strengheid eerbiedig te betrapten, Rom. XI: 22. .1I1.
Lydian Hart geopend, en zy den Heer getrouw, Handel.
XVI: 13-1S. Hoofdzaaklyk uitgefprooken voor de Geeneente van Ten Bour, in de Groninger Ommelanden. Door
T[IEODORUS B[.UNSVELD Dt. BLAU, rustend Predikant te
,Groningen. Te Gron. by J. Oomkens en Frederik Vos,
1791. i9z bladz. In gr. Svo.
-

e zonderlinge omflandigheid, waarin zich de Eerros
DE BLAD bevindt, heeft aanleiding gegeeven tot deezen zonderlingen Tytel, en wettigt denzelven. 't Is bekend , hoe by , vóór ruim drie Jaaren , in Groningers
aanzienlyke Gemeente zyn Dienst - werk, door 't wisfelliot der tyden, heeft moeten flaaken. Schoon by, byn3
dertig Jaaren ' lang , dezelve het Euangelie verkondigd
hadt, waren 'er die, van zynen Dienst nog niet verzadigd, van hem begeerden, dat hy die fchade, zo als n en
't geliefde te noemen, door iets ter Iligtinge te feliryven,
zou vergoeden. Van hier de Tytel, Begeerde Schae -Ver
onder welken hy een Werk aanvangt; „ om te-goedin,
„ beantwoorden aan de Banden van betrekking, die Leer,, aars en Gemeenten wederzydsch gevoelen, en zich,
„ wanneer GOD die gelegd en voor en usa bevestigd
,, heeft, in de genegenheden niet lasten verbreeken, en,
, om, daar hy lang gediend heeft, en nog gaarne zou
nuttig weezen , van 't Papier te fpreeken, wanneer neen
van den Predikftoel dit niet kan doen."
Beletzels deeden hem van een eerst gevormd Plan, de
floffe tot deeze Schae- Vergoeding, ,afzien, en, om fpoediger gereed te weezen , befluiten tot de uitgave van
Preeken, zedert zyne Dienst - opze ging in de Stad, opgemaakt, en aan ondertcheidene Plaatzen in de Onm}neanden uitgefhrootcen. Uit de overige koos by deeze drie,
om dat ze voor de Gemeente van ren Bour, die hem
tot Leeraar begeerde, gepredikt waren, en by de gedag
daarvan bewaarera wilde. Hierom betuigt hy, ism-renis
zyne Vooraffpraake van de eerst geplaatlte Leereaei:,
„ Gy Gemeente van Ten Bour, en die 'er mede toe f;c
A4
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„ hoort (*) ! hebt myn Perfoon en Dienst die ngting be„ weezen , dat gy my tot uwen Leeraar hebt begeerd,
en van de aanzienlyke Stemgerechtigden verzogt. Ge„ lyk dan ook, ten gevolge daarvan, het Beroep niet
„ lang daar na, zo vriendlyk als edelmoedig my wierd
,, opgedraagen , en gy nu verder niet verzuimt uwe poo„ gingen , ter omhelzinge van 't zelve , met hartlyken
,, ernst by my in 't werk te hellen. Het is 'er zo
,, verre af, dat ik daar onder onverfchillig zou weezen ,
„ dat het my veeleer tot een wezenlyk genoegen, ja
„ tot eenig;e vertro)stinge verlirekt, terwyl eene gantscli
„ onverwa^,te en niet weinig betreurde Dienst-opzeg
ging, n;yn aandoenlyk hart, te gevoeliger doet zyn,-„
„ zo wel voor de aan-renaame gewaarwording van uwe
en der Wel Ed. Collatoren vereetnigde genegenhe,, den, als voor de finertlenigende ondervinding van be„ flendig aanklevende liefde in onze Gemeente ; zynde
„ nog kort te vooren, door den Kerkenraad van eene
„ nog grootere Gemeente, dan de uwe, ter vervnllinge
van Naare Vacature, mede vriendlyk aangezogt.
„ Al gebeurde bet dan, tnyne waarde Ten I3ourjters !
„ (want het toch, vooral wegens myne jaaren, niet zeer
„ waarlcliynlyk is, dat ik uw Leeraar worden zal,) dat
„ ik by de eindelyke bepaaling myner te doene keuze,
niet kon betluiren, uwe Roeping op te volgen, moot
gy u echter wel verzekerd houden, dat ik uwer liefde
„ niet te thin dankbaar we niche te gedenken."
De eerfle Preek kan, naar 's Eerwaarden Schryvers eigene opgave , op Paaschtyden., tot flichtlyke Overden
als een aai- leiding dienen. — In de tweede-kinge
komt voor, wat men , in deeze dagen der ideinagtinO van
liet Euang,elie, wel ernflig mag overwegen. -- En de
derde levert wede uit, ter leering en vermaning, wat

wy

ons

gednurig

hebben voor

den

geest te brengen.

Wv twvfelen geen oogénblik of de Bc cerders deezer Schae- P'ergoedirge zullen zich aanrau lvk voldaan
vinden , en verlangen na liet Tweede Deeltjen , waarin
zvn Eerw. belooft eerre bevalliger beknoptheid te zullen betragten : liet drukken en voor de Pers gereed maa ken deezer Leerredenen, gelyktydig voortgaande, zyn ze
tree.
(*) De Gemeente te St. tinnen met die van Ten Bour, tuy<
,fchen Groningen en dppingedam gelegen.
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.breeder uitgedeelten , dan den Schryvcr gelve behaa_ t,
Doch of het Tweede Deeltjen weder. Preeken zal behelá
zen, of andere Verhandelingcu , en wanneer die liaan te
komen , kan zyn Eerw. nog niet pepaal n. Dit hangt,
geiyk by betuigt, ook af van de gelegenheid en Lust, die
hem de 1-leer zal o:elieven te verleenen. Zeker bidden de
em beminnende Groningers, de Te a Bourfers, en andere
Genieenten in de Or1z73reiee derf, Lem dien zegen toe.

Leerreden over de Christely e VryheiH, volgens G.L. V: Ig,
14 en 15 , uitte /1 roukcn , by uelegeaiieid van het wederoren
in'oeren, van een nieuw 'D^opfor•rnulier, cp den eerfienn
Aley 1-91. Door w1LLE^r GOEDE, Leerar der Euang.
Luthcrjche Ge;izeente te Campers. Te Ar Jierdarn by A.
Y'orcibers en Zoon, ten voordele van ee Lutherf he Ge
te Cainpen. Belialven de Voorreden. en liet daarby-ment
gevoegde D o opformu li er, Si bladz. In gr. 8vo.
e zonderlingheid der Gebeurtenisfe, zelve is de hoofd dryfveer die den Eerw. GOEDE aanzette om deeze
Leerreden het licht te doen aanfchouweu. Wy zullen
ze verkort opgeeven. in yVintermaand des Jaars 1780 (*)
halt neen in de Euangelisch Lutherfche Gemeente te Camren, een nieuw Formulier voor den Heiligen Doop ingevoerd: 't zelve was bykaus éjn Jaar in gebruik geweest, toen zyn Derv. in September des vooriep laars,
ten tyde dat by hoopte de gewoone Subfidien uit het
fonds der Lutherfche Gemeente, ter onderleuning van
behoeftige Gemeenten, te zullen ontvangen , een Brief
kreeg, niet weigering van den gewooneu onderfland, en
reden, dat by door het invoeren en laaten drukken van
liet Doopformulier, gehandeld halt tegen algenieene Kerkelyke \Vetten , zo dat by niet eerder op die onderfteuning van liet Fonds zou kunnen rekenen, dan wanneer aan
de 13efluurderen van 't zelve gebleeken was, dat by het oude Formulier wederom had iu rcvoerd , en gebruikte. —
Iets , 't geen hein zo veel te iffnertlyker viel ; dewyl hein
deeze flag, zonder Benige voorgaande watarfchuwing , overkwarn, en hein by het ..anvaar,ien van zyn Ampt geenerLande algemeene Kerlclylce Ordonirantien getoond waren,
er
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en hem het geld voor het reeds verloopen jaar ook ontw,

houden werd, en by de schuld alleen moest draageis van 't
geen het bedryf was zyns geheelen Ker.,errraads , onkundig van die algemeene Kerkelyke wetten; en ails war zy
gedaan hadden, volmaakt firookende rrec de Vsylieid, ir;
het 7 Art. van de Augsb. Gelo)fsbeiydcnais veál :..1 , zo
wel als met de denkwyze van den ,roctea LUÏHrit. --^.Een brief door zyn Eerw. en den P^•efr':.ent Onderling ge Cehreeven , tot verdeediging van den d_o^.idCn handel ,
bleef onbeantwoord. Dit zette hens uier on z ne klapte
in te brengen by den Keríkerraad zyner Gemeente ; die,
op een Brief in December des voors ;.n Jaars gefchreeven,
in January deezes ]:aars , oenige Wetten kreeg , naar
welken zy zich moesten gedragen , wilden zy de voortl
deelen van het Fonds geheten.
'Er werd , de zaaien in dien toefland hangende ,
April een Kind ter Doop aangeboc'en : en nam de Kerkenraad , door den toefland der Kerklyke MMiddelen ge
geen hoope op eenige andere tktkonist zien--dronge,
de, niet meerderheid van 11 em mei? het beluit om dan, in
hoope van betere tydèn , vooreerst het oude Doopformulier maar weer te gebruiken gelyk gefcbiedde. Zy plaatBen dit in het Kerkenboek , en zonden een Uittrekzel
daarvan met berigt van deeze Gebeurtenisfe aan de Belluurderen van het Fonds , herhaalende het verzoek , cru
onderd:euning tot 's Leeraars Jaarwedde ; dan, tot hunne,
groote verbaazing, ontvingen zy geen antwoord ; alleen
een afzonderlyke brief van een enkel Lid dier Vergadering
meldde den Prefident Onderling, „ dat hula Wel Eerws.
s , zich op niets zouden inlasten , voor dat zy onder an„ deren een Extract uit liet Prothocol hadden , door alle
,, de Leden der groote Kerkenraad ondertekend, en waar
, in zy niet alleen hunne goedkeuring omtrent de we,, derinvoering van het oude Doopformulier moesten be„ tuigen ; maar ook belooven 'er voor te zullen waaken,
„ dat 'er in 't vervolg Beene verandering in de Formu„ lieren weder voorviel."
„ Flier toe," zegt de Eerw GOEDE „ waren velen vara
mynen Kerkenraad ten uiterílen ongenegen , en wel met
zegt: dewyl zulks na Geweetensdwang zweemde, en regehecht aanliep tegen de Christlyke Vryheid. -- Evenwel wist men ook geen middel ter reddinge. De verlegenheid nam nog meer en meer toe,' daar ook de Wel
-
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Eerw. Heeren Ouderlingen onzer Gemeente, te 4infter'.
dam,
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dam, my in dit Voorjaar het ander gewoon gefchenk had-

tien onthouden, en tevens een der Leden van onzen Kerkenrand, wiens Kind wy thans door den Doop , naar ons
verbeterd Formulier , in het Caristendom zullen inlyven,
ronduit verklaarde, hetzelve n ct naar het oude Formulier
te willen laaten doop2n : waaromtrent ik my zelfs aan ons
Wél Eerw. Confitiorie te Anf eráam wendde ; doch zonder eenigen troost of vrugt.
„ Toen de nood echter op het hoogi e was, en wy
gevaar liepen, om, wegens den toeflanel onzei ' Kerklyke
Middelen, onze Christlyke Vryheid geheel en al te moeten opofferen, was de Godiyke Voorzienigheid ten onzen
beste werkzaam. ' Vóór weinige dagen vielen 'er naaken
voor, die van de wanre Meniciienliefde en Godsdienst -yver
dier edelmoedigen getuigen, die de Int andhouders of Herhellers van onze Vryheid zyn; zy verftin fern U hulpe
en middelen , om in het vervolg uwen Leeraar alleen te
kunnen bezolden , te meer daar hun edelmoedig voorbeeld niets minder kan uitwerken , dan ook andere Menfchenvrienden uitlokken, om niilddaaaig omtrent den verderen opbouw van onze Godsdientlige Vryi,eid te weeten, en Ik irsgelyks daar door gedrongen werd , om by
de fchikkingen , die daar omtrent met my gemaakt zyn,
my plegEg en eigenhandig te verbinden, om my niet alleen
te vergenoegen niet die Bezolding , welke gy , myne Geineente! opbrengen kunt; maar ook om u niet te verlaaten , voor en al eer gy weêr geheel in ítaat zyt, om , op de
behoorelyke Jaarwedde , eersen anderen Leeraar vry en
onafhangelyk te kunnen beroepen."
In deezen toetfragt der zaake deedt de Eerw. GOEDE,
de Leerreden over de Christlyke Vryheid , die wel uitgevoerd , en op het geval toepasfelyk gemaakt, is. Van
het Nieuwe Doopformulier , waarvan een gebreklyke Af.
druk in de waereld gezonden was , vinden wy een egte
agter de Leerreden geplaatst ; niet de ondertekening des
Kerkenraads in Dec. des jaars 17,'9. De Eerw. COEDS
bekent hetzelve grootendeels uit ZOLLIKOFEK vert aal.„ en
overgenomen te hebben : en betuigt ten deezen aanziene,
Of ZOLLIKOFER egter Leeraar was in de Gereformeerde
Kerk, dan in de Lutherfche , kan Hechts in bedenki ig
„ komen by zulke Lieden, die meer op Partyzugt , dan
op Christendom zien; nooit by rcdelyk denkende Christenen : want deeze vraagen niet , vanwaar komt dat
,, goede? maar is het wezenlyk goed ?"
Ver-

it
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V'erlaandeling over liet gebrek aan Predikanten. Alom trt,
bekomen, i79í. In gr. ot avo, 107 kladz.
et gebrek zen Proponenten in onze Nederlandfche
Kerk loopt ieder in 't oog , en liet kleine aenta)
van Jongelingen , die zich op de beoefening der Godgeleerdheidl , tot liet aenvaerden van den Predikdienst toeleggen, geeft een ongunfiig vooruitzicht. Natuurlyk trekt
dit velen aendacht , ter nafpooringe van de oorzaken ,
w aeruit dit ontliaet , en der middelen , welken zouden
kunnen' dienen , om de verdere gevolgen hiervan af te
^vendLn : en zulks heeft ook den Schryver dezer Verhaaaielinge genoopt zyne overdenkingen deswegens gemeen te
xnak'en .
By den aerivang geeft by een beknopt verflag van 't
een 'er in een rechtfchapeaa Leeraer vereischt word ; et;^.
verder laet by zich uit over de verbeteringen , die 'er, itk
de Triviale Schoolen en Academien gemaekt behoorden
te worden om zodanige Leeraers' te vormen ; als mede
over de vereischte _out zichtigheid der Ouderen, orn genen
hunnci Kinderen, dan bekwame voorwerpen, tot den Predikdienst te fchiklken. Na dit algemene voorafgaande ,.
verledigt onze Schryver zich byzonderlyk ter overweginge
van een Gelchrift door de Thenlogif'che Faculteit te tsarderwyk , áen de Gelderfche Synode overgegeven , en de
Refolutie van enine 1.3rticnliere Synoden , dat de Candi.ditndi moeten toeven twee jaeren geantwoord te hebben , i.
de Tlreolog fehe Collegien, op eene Academie, of in een Gynznafium. Tegen dezen voorflap en die Refolutie , brengt
by verfeheiden aanmerkingen te berde ; en l?et zich , tedier gelegenheid, byzonderlyk uit, over het private 'ouderwys van zomtnige Leeriers. „ 'Er hebben naamlijk
,, zo als hij meld , zedert eenigen tijd hier en daar ee„ nige kundige erkleeraars ondernomen "private onder„ wijzing te geeven aan Jongelingen tot de Studien. vooral
tot de Godgeleerde Snidien ge,fchikt , door welke on.„ derwijzingen de Leerlingen , langs Benen korteren weg
„ dan in de openbaare Schoolen , tot hoogere lesfan vat.
baar gemaakt wierden , de beginzels van de Logica,
„ Metaphijfica en de Oosterfiche Taalen leerden , waar„ door zij binnen korten tijd, van de Academie komende,
de Kerk van dienst konden zijn.." — De TLeologi-
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felle Faculteit valt hier over klagtig ; dan by poogt, te
doen zien , dat hunne klagten deswegens verre van refitmatig zyn , en hunne redenen tegen zodanig een privaet
onderwys, gene genoegzame bondigheid hebben. Iiy legt
het 'er ernl}ig op toe, om dit private onderwys de hand,
als 't ware boven liet hoofd te houden ; bewerende in•
zonderheid, dat liet genoegzaem blykbaer zy, dat 'er bekwame Leeraers gevonden worden , die naerftige Jongelinen de vereischte kundig heden inboezemen , om den
Predikdienst niet roem te aenvaerden , en zich verder te
volmaken. Men heeft de voortzetting hier van , zyns
oordeels , in te zien , als 't beste middel, dat in de tegenwoordige om(landigheden , ter vervullinge van het beoogde gebrek , aengewend kan worden. Het zelve wint
tyd uit; befpaert groote kosten; houd de Jongelingen onder een behendig goed opzicht ; (dat den Ouderen veel
waerd is) en maekt hen bekwaem , om zich by liet ene
of andere Clasfe aen te geven ; ten einde , naeuwkeurig
°onderzocht, beproefd en goedgekeurd zynde , door het
zelve Proponent verklaerd, tot den openbaren Predikdienst
toegelaten , en vervolgens tot Predikant geordend te worden. En dit is , zo veel by weet , de zaeh niet van de
Í'heologifche Faculteit , maer van 't Clasfe ; ' t welk het
Examen zo behoort in te richten , dat ze geen half- of
ongeleerden , tot oneer van de Kerk , aennemen , maer
dezelven afwyzen, en gene toelaten, dan die, als behoor
geoefende jongelingen, in hun Examen voldoende be--lyk
wyzen voor hunne gcfchiktlieid tot den Predikdienst opleveren. Zyns oordeels is dit middel ongelyk beter , dan
de bovengemelde voorla; ; daer de groote vraeg moet
zyn , niet 'raer ter pleetze , en hoe 'no, maer hoe we
by geiludeerd Nebbe, en of by al dan niet behwaem zy.
Dan middelerwyl heeft men , zo als by meld , „ in
„ Zuid- en Noordholland bepaald, dat men niemand tot
„ liet Examen , zo prdeparatoir als peremptoir zal toelaa„ ten, als die blijken geeven kan, dat hij twee jaaren in
,, Cóllegiis Tlheologicis gerelpondeerd hebbe, op een Aca,, deniie of Gyrnnafiuni , terwijl anderen de Gymnafien
van het recht , om Jongelingen tot den dietist te be
kwaatnen , ook willen berooven , en liet Odróij tot de
, Acadétnien alleen bepaalen." -- En dit geeft onzen
, c 121ryver aenleiding om als een fluk van belang voor de
Kek, te onderzoeken, „ of zulk eene bepaaling, vooral
„ in deze dagen van een reeds heerfchend , eii nog meer
„ te
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,, te vreezen gebrek aan Proponenten en Predikanten, ti
vervulling van een zoo groot aantal van ledig ftaande
„ plaatzen , wel tijdig zij ; en of eene Synode wel bevoe`;dheid nebbe , om , zonder Approbatie van den
„ Souve, ain , zoo cone bepaaling in te voeren." Beide
deze voorbellen worden door den Autheur ontkennend
beantwoord; er by toont, wel byzoi}der niet opzicht tot
bet laetile , dat liet tot de Souverainiteit behoort zulk
ëen uitfluitend recht te verlenen ; dat uit zodanig ene bep aling , onder de verfchiliende denkbeelden , ligtlyk zou
kunnen ontíïaen , dot de ene Synode iemand, die by ene
andere Synode onberoe,pplyk is , beroeplyk verklaert.; en
't is, gelyk by zegt, bekend, dat geen Particulier Synode
veranderingen mag maken , die invloed op alle de Kerken in N'e^'erland kunnen hebben; dat dit alleen vry blyft
aen een Nationaei Synode.
Zo laekbaer als hein alle beperkingen van die natuur
voorkomen , even zo min kan hy zyne *.oeflemming geven den hun , die in deze o.nítandigheden Catechizeer.
meesters en Iirankenbezoekers zouden willen ordenen: en
nog hartlyker lact hy, zich uit , tegen de zodanigen , die
'er voor zyn , om maer Combinatien van naby geleget
plaetzen , fchoon 'er nog een tamelyk dental van Leden.
gevonden worde , te maken , om dus het getal van ,benoodigde Predikanten te verminderen. -- Des Schryvers
bedenkingen over 't een en 't ander zullen ongetwyfeld, by
velen nog, al overweging verdienen ; maer men zou hem
ligt kunnen vcrdooriken , dat by te zeer ingenomen is tegen het ondvrwys op de rlooge Schoolei ; zulks doet
hem tneermcels di: verdenking t:gengaen; en onder anderen fact by zich deswegens altlus uit.
„ Was het in ons Vaderland zoo gefield, dat een Predikant en orde!ijite Burgers, weihen de tegenwoordig zoa
hoogloopende kosten tot de Studien affchrikken , Bene ge
gelegenheid Lidden , om hunne zoonen , die-maklije
eenen hee fcitenden lust en gefch keheid tot den H. dienst
hebben zonder bez -aar, merkelijk bezwaar voor hun
bellaan, op eene Academie te bigaten onderwijzen, en
hun zoo Godsdienstlievend oogmerk daardoor te bereiken: ik houd mij verzekerd zij zouden dien weg, met
vermaak en dankzegging aan God , en de Bezorgers van
adie gelegenheid, intlaan, en hunne kinders dagelijks hunne
verpligting tot erkentenis inboezemen. Men zou kunnen_.
denken, het is moedwil, als men zijne kinders, langs an.
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tere wegen , tot den Predik{Ioel wil laaten bereiden, ett
van dien kant zou zulk Bene bepaaling , als boven gemeld
is , zekerlijk h-,^.are verdediging en aanprijzing hebben.
Maar , hoe zeer ik beken , dat 'er Benige gelegenheden
zich daartoe roord.oen ; zal niemand ontkennen , dat die
te weinig aïj i, cm zoo veel Studenten te helpen, als meq
moet hebben oni liet gebrek aan leeraars te vervullen;
op dat ik niet fch_' f hoe veel moeite en foms laage fol.
licitatien , die evenwel misukken konnen, 'er toe aange.
wend moeten worden; en dit zo zijnde, dan is het geert
von r, dat iemand, wiens hart recht geplaatst is, dat
een Leeraar, die de gelegenheid, om zijnen zoon of an•
deren tot dat oogmerk te brengeiT. , b l zichzelven vindt,
befu'.ten zal, om dien weg, wet ter zijdelfe?li_n1 van wis•
felvailige vooruitzigten, en affi ii:ling van het gevaar, dat
de Jongelingen ao eene Academic leopen om bedorven en
verleid te worden, in te flaan; en, onder biddinge tot den
Heer, zijnen jongen of coderen ten orderwijzer en voorgauger te dienen : waardoor zoo een vast ontwijkt die
minachting , welke dergelijke begunirigde Studenten aan
de Academie ondergaan ; en de laage verwijtingen van'
verl'andlooze opgeblazen niet behoeven te wreeken door
middelen , die de verdorvenheid leert, en dikwils onge.
iukkige gevolgen na zich tleepen."
Áát Verborgenheid der Natuur, zo in de Voortplanting der
Men%chen, als in de Willekeurige hert.:iezing van liet GeJiagt der Kinderen , onderzogt en ontdekt. Naar het
Boogduitsch van j. C. H. i99 bl. in gr. avo.
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n dit flukje geeft de Auteur, in zyne eerfie Afdeeling,
eene korte vooríleiling van de verfchillende Stelzels
der Voortteeling van de oude en nieuwe Wysgeeren eta
Geneeskundigen , en tragt door de daar by gevoegde tegenwerpingen, het door han aangenomen gevoelen , als
met de natuur der zaake llrydig, te doen voorkomen.
De tweede dient om eene Anatomisch -Phyfiologifche
Iiefchryving der werktuigen te geeven , door welken het
zaad bereid word, en hoedaanig het zelve is.
In de derde vind men eene algemeene befchouwing det
Voortteeling van Jongens, Meisjes, Mulatten, enz.
De vierde is betientd om zodaanige middelen aan te
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wyzen , waar door men willekeurig Jongens of Méis]e,
zonde kunnen teelera.
De vyfde, om de onvrugtbaarheid in zekere gevallen te
kunnen verhelpen, en eindelyk (trekt de zesde ter verklaaring, vanwaar de wa.nftalten komen, en geeft eenige regelen op, waardoor men zulks zoude kunnen verhoeden.
De Auteur verklaart zich in (Ie ;y [te S van de tweede
Afdeeliiig, in het flelzel der Voorttceling, dat van Hippoerates toegedaan te zyn, en tracht (ie waarheid van dat begrip, beide door waarnemingen van anderen; en door eigene, niet veríchillende Dieren aangeflelde, proeven te bevestigen; welke laatife van dien aart zyn , dat zo dezelve
altyd op dezelfde wyze ilaagen als de Auteur zulks opgeeft, die alsdan zyn voorstel ontegenfpreeklyk bevestigen,
zouden.
Daar voor het overige di Stukje met de vereischte Lefeheidenheid en voorzigtigheid gefchreeven is, kunnen wy
dezulken, welke in deeze Studie belang fl-ellen, het zelve
der leezing niet ontraaden.
Yaderlandsch Woordenboek ; oorfpronklyk 'verzameld , door
J. KOK. Tier - en - twintig f le Deel. Met Kaarten , hlaaten en Pourtraiten. Te Amjteldain by J. Allart, 1791.
In gr. OLtavo.
Y aanhoudendheid tgtervolgt men de uitgave van dit
Woordenboek , met eerre opmerkzaame navorfching
en oordeelkundige niededeeling van de voornaamfte byzonderhedcn , die tot het Gewest. Staat- en Gefchiedkundige
van ons Vaderland behooren. Uit kragte hiervan blyft
het bel'nendig een aartig handboek, bovendl voor de zodanigen, die zig juist op geese gezette oefening deezer onderwerpen toeleggen , maar by eene voorkomende gelegen
genoopt worden, om 't een of 't ander daar toe be--heid
trekkelyk na te gaan ; 't welk in deezen gereedlyk kan geIchieden. --- Tot een nieuw voorbeeld der uitvoeringe
tfrekke het Artykel, wegens EGBERT ROELOFSZOON, een
Ian, in meer dan één opzigt , by uitlfek merkwaardig,
als uit de volgende melding blykt.
„ Tegen de bemoeijingen en poogingen , tot hervorminge - •en verbeteringe van Godsdienftige begrippen en
ebruiklijkheden, heeft men, meermaalen, ingebragt o day
lie-
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lieden uit de heffe des Volks daartoe voornaamelijk de
hond leenden , en het werk dus meer uit drift , dan uit
ver[iandig overleg, zijnen oorfprong nam. Alin lerdanz ,
Fonder andere , kan , van de valschhcïd slier aaatijginge ,
menigvuldige voorbeelden uitleveren. Mannen van her
hoog[}e aanzien in den Burgerhaat , deftige Kooplieden ,
fielden zich tot hoofden van den Aanhang, die, een wei
na het midden der zestiende L euwe , de Kerkhervor--xng
ming voorftondt. EGB RT ROELOF5ZOON was een van.
deezen. Ten tijde als men de openbeáre Preek , in of
bij gemelde Stad , zogt in te voeren , hieldt hij gemeen fchap Met LAURENS JAKOBSZOON REAAL, REINIER KANT
XORNELIS WILLEMSZOON ixooFT en anderen,, en liadt hei
verfland met eenigen uit de Vroedtchap, uit welke_-melijk
hij vernam , wat , ten hunnen opzigte , ten Stadshuize
voorviel. Dat ROELOFSZOON niet kwaalijk gezien was bij
de Regeering , bleek ten tijde van het uitbreeken der befaamde Beeldeftorminge. Het volk , met groote troepen,
na de Oude en Nieuwe Kerk 11reevende , bragt dit de
Burgemeesters in geen kleine verlegenheid. Diensvolgens
op het Stadshuis vergaderd zijnde, ontbooden ze aldaar,
17CVenS ADRIAAN PAUW en AREND BOUWER, OIlzen EG
, als de voornaam,lten der GereÍor--BERTOLFSZN
meerden, om van deeze eenige middelen en voorflagen te
hooien , dien(tig om het volk tot bedaaren te brengen.
Terwijl men bezig was met raadpleegen , kwam een der
Burgemeesteren , die buiten het Vertrek gegaan was ,
ijlings binnen (luiven, met groote verbaasdheid roepende,
dot in de Oude Kerk reeds alle Heiligen in Jtukken gejlagen waren. RoELoFszooN gaf hierop , met koelzinnige
bedaardheid, tot antwoord , dat het liegt: Beelden, geen zins Heiligen, waren. Zedert wierdt hij, eens en ander
voor de Heeren ontbooden , onder anderen ter ge•-mal
tegenheid der plonderinge van liet Minderbroeders - K!oos.
ter , met verzoek om mede te werken , tot het doen bedaaren van de zaniengevloeide menigte. Onder de negen
Perfoonen , naderhand , door Burgemeesteren benoemd ,
om te dienen tot middelaars tusfchen de Regeering en de
Gemeente , als mede ter handhaavinge van de openbaare
rust, leest men ook den naam van LUBERT ROELOFS.
,

ZOON.

„ In weerwil van alle deeze dienflen , ten algemeenen
beste, moest hij de Stad en 't Land verlasten, om tegen
de vervolgingen, en tegen de dreigementen der B1oedplaf
LITT. 179Z• Q. ááa
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kanten , in vreemde Landen eene fchuilplaats te zoekeg
Nevens veele anderen vondt hij dezelve te Hamburg..
Flier vertoefde hij , tot dat de verandering van zaaken,,
binnen ilnijlerdam, in den jaare 1578, hem na zijne Vaderflod te reu riep. Bij liet vertrek uit de Itraks genoemde Stad, ontving ROELOrszooN, onder anderen, van desa
I-iamburgíchen Raadsman JOh A a HUIGEN , den verftandigen rand , van zich , zo hij te .Amjierdàm op 't kusjeri
geraakte , met de zijnet :vel te wvagten voor den klip,
daar zich die van Iiainburg en andere Oosterfiche Steden
aan verzeilden , en niet te gedoogen , dat zich de Predikanten verder dan met hun predikampt zouden bemoeien.
Nog in het zelfde jaar wierat hij tot Raad en tot Kom
;ris van I Iuwelijkszaaken aangebeld. In de laatstge--misl
melde hoedanigheid gaf hij een bewijs van zijnen ijver,
'om het gezag (ier Regeeringe te doen gelden , en den
Predikanten , daar 't pas gaf, tegen(}and te bieden. Het
geval, bij 't welk hij deeze gezindheid betoonde , wordt
aldus verhaald.
„ Bij ouds plagt , te AmJler dam , het trouwen in de
herk , bij avond , te gefchieden. Kort naa de verandering der Regeeringe nam de Kerkeraad een befluit , dat
zulks over dag verrigt moest worden. Niet lang daar naa
gebeurde het , dat zeker aanzienlijk burger , zich in den
egt zullende begeeven, en gekoomcn voor Kommisfarisfen
van Huwelijkszaaken , om de huwelijks afkondiging te
laatgin aantekenen , zijne begeerte te kennen gaf , om op
het Stadshuis te trouwen; voor reden geevende, dat zijne
Bruid , eerre jonge Maagd , 'er tegen op zag , door befchroomdheid , om openlijk bij dag in de Kerk getrouwd
te worden. 't Moet niet gefchieden , voegde hem hier op
ROELOFSZOON te gemoete : Gij zijt een oud Patriot , die
snede langen tijd buiten 's Lands hebt gezworven ; 't zou
niet wel pasfen , dat gij niet in de Kerk getrouwd wierdt.
Wij zullen bezorgen , dat het trouwen naa het Avondgebed
gefchieden zal. Op deeze toezegging zich verlaatende,
begaf zich de Bruidegom met zijne Bruid , tegen den
vereischten tijd , na de Kerk. Doch men weigerde beta
te trouwen. Misnoegd over dusdanig eene onverwagte
ontmoeting , vervoegde hij zich , nevens eenigen van de
zijnen , in den Kerkeraad ; doch bekwam 'er , naa veel
over en weder fpreekens, dit afwijzend antwoord, „ dat
„ zij het onlangs genomen befluit, om zijnentwille, niet
wilden veranderen;" 'er nevens voegende, dat de Heeren,
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ren, die hem zulke beloften hadden gedaan, hun daarin
biet te gebieden hadden. Met dit belcheid ging de Brui
na 't huis van EGBERT ROELOFszoov , die fira:a-degom
daarop zich na den Kerkeraad begaf, en , hoewel niet
zonder groote moeite, bewerkte, dat de belofte der Ikeren wierdt naagekomen. Zo onverzettelijk , egter , toonden zich de Stads Predikanten, dat niemand van hun bei.
den de huwelijksinzegening wilde verrigten, maar daartoe
een Predikant van buiten moest gebruikt worden. t-let
eerfte jaar , naa de verandering der Regeeringe te 4injterdam , beklom EGUERT ROELOFSZOON het Burgemeesterlijk
gettoelte. Vijfniaalen bekleedde hij , zedert , die waar
te weeten , in de jaaren 1580 , 1587 , 1 5 8 3 5,-dighe,
1585 en 1587. Waarfchijnlijk zal hij kort naa het laatstgenoemde jaar overleeden zijn. Op de lijst der Raaden
van den jaare 1590 ontmoeten wij ROELOF EG£EaT ROE-

LorszooN ; denkelijk zal deeze zijn Zoon , imniers van
zijne maabfchap, geweest zijn."

Zaaken van Staat en Oorlog , betreffende de Vereenigde
Nederlanden, zedert liet begin van 'a jaar 1780. X1--XV
Deel. Te ilmjteldain by J. Allart, 179i. In gr. Oftavo
y den aanhoudender voortging van dit Werk , zei
nuttig voor 's Lands Gefchiedkunde , ontvangen der•
B
zelver beoefenaars, in deeze Deelen , weder een ruimen

voorraad van belangryke Stukken , betrekkelyk tot het
voorgevallene in 't jaar 1783. Veelligt had men zig
voorts aan de tydorde gehouden , math- het gewist der
overweeginge , raakende de Provinciale Qytes e;í den
Staat der Finantie, enz. dat tegenwoordig by uirf'cek de
aandagt trekt , heeft den Verzamelaar deezer Papieren be.
wogen , om de afgifte der Stukken , hier toe behoorende , eenigermaate te vervroegen ; ten einde dezelven den
Leezer ter hand te laaten komen , terwyl dit onderwerp
nog leevendig is , waardoor de behandelde zaakes geree.
der nagegaan en overdagt kunnen worden. Uit dien
hoofde is het twaalfde, dertiende en veertiende Deel ge.
fchikt , om eene Memorie deswegens met d daarby komende Stukken gemeen te maakes. De I'Iemorie zelve
behelst een Generaal Raport van de Perfoñeele C^mmisfae
van het Financie - Weezen , in dato 2 t May i 790, ten ge
haar Hoog Mogende Refolutie .van den 4 May-nolgeva
.t75^
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178, hier nevens gevoegd ; gelyk ook de kefolzc~rie vair
haar Hoog Mogende daarop genomen, den at May 1790.
Na eerie voorafgaande Inleiding over de merkwaar
onderwerpen den Hecren Gedeputeerden ter nafpoo--dige
ringe aanbevolen , en hunne daar omtrent genomen maat.
regelen , is dit Rapport vierledig. In de eerfie plaats

geeven ileeren Gedeputeerden „ eene voordragt van de
middelen , welke zy gemeend hebben by de hand te
,, moeten neeaten , om te geraaken tot een gelukkig einde , niet betrekking tot het gewigtig Point van de
Quotes." Hierby komt, vervolgens „ een verflag van
,,, den ac`tueelen iaat van de Generaliteits Iias ; met by„ voeging van hunne gedachten over het emploi van dien,
en van de middelen tot verbetering van des Generaliteits Inkomflen en befpaaring 'in de uitgaven." Voorts,
ten derde , „ eene befchouwing van de gebreken , zoo
„ generale als byzondere, van den Staat van Oorlog, met
„ aanwyzing van de middelen tot redres."
En eindelyk „ eene overweeging der Propofitie door de
,, iÏèeren Staaten van Zeeland den 9 December 784. ge„ daan , tot het doen van Negotiatien ten Comptoire Ge„ neraal der Unie , voor rekening der Provincien , by
gevreesden Oorlog." — Wyders gaat dit Rapport
vergezeld van etlyke Bylaagen , mitsgaders van de Confideratie • van den Heere Griffier FAGEL , betreffende het

Rapport door de Heeren Gecommitteerden , tot de revifte
van de Quotes en het Finantie- zeeexen , met eenige Bylaagen , door zyn Wel Ed. by haar Hoog Mogende ingele-

vcrd , dei 2r Juny 1790. Eindelyk levert ons ook
^^og het vyftiende Deel, (na het afgeeven van etlyke Stuk
liet jaar 1783 behoorende) met betrekking tot de-ken,to
zaak der Quotes enz. eerie Misfive van haar Hoog Mogende

aan de Staaten der refpeëtive Provintiën ; met het Rapport
op liet Conciliatoir advys van Zyne Hoogheid en den Raad'
van Staate , over liet werk der Quotes ; en het Plan van
Zyne Hoogheid, tot hat oprichten van een Corps .M'ariniers,•
en ter verbetering der Armee van den Staat. In dato e2
Daar liet point der Quotes een fluk is,
Febr. 1791 .
waarin ieder denkend Vaderlander belang fielt , kan eene
fpoedige verzameling van Papieren, daartoe betrekkelyk ,
niet anders dan gevallig zyn , voor hun die 's Lands om
opmerkzaam gadeflaan. — Uit dien hoofde-landighe
is ook de Uitgeever te made geworden , om deze PapiereU , betreffende de Quotes te gelyk met de voorheen
,
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^fgegeeven Stukken , raakende liet Defenfie - Veezen , afzonderlyk gemeen te maaken , onder den tytel van Staat
van Deferfie en Finantie van de Republiek der TZereenigde
Nederlanden , in 4 Deelen. IIier door kunnen zy,, dien
't geheele Werk te omílagtig is, deeze ingeleverde Schriften, die hun bovenal belangryk zyn, nu als een volledig
Werk , met opzigt tot deeze gewigtige pointen , op zig
zelve bekomen.
De Franfche Conftitutie, zo als dezelve door den Koning, op
den 14 September 1791 is aangenoonaen, benevens de ver
daar toe betrekkelyke Stukken en gebeuirtenisfen. Als-der
mede de Poolfiche Confl:itutie , in de Zitting van den g
Mey 1791 , befooten, en in de volgende Zitting van den
5 dito eenpaariglyk bekragtigd. In 's Gravenpage by f.
Plaat, I791. In gr. octavo, ii2 blalz.

D

eeze twee Stukken , zo merkwaardig voor elk oplet

-tendbfchouwrvaezndghurtisf
onzer Eeuw, door den Uitgeever, te recht, hier by elkander gevoegd zynde , verleenen beiden eene ryke f of
tot meenigvuldige en belangryke aanmerkingen , vooral ,
wanneer men dezelve onderling vergelykt , met eerre ge
kennis van de plaats gehad hebbende omffandighe--ringe
den , zo in rRnNi.rvx als in POOLEN, kan men duidelyk
ontdekken den geest , welke de byzondere wetgeevende
ligchaamen , by liet opflellen deezer twee Conliitutiën ,
bezielde.
De Franfche Natie zedert onheugelyke tyden , onoplhoudelylz, en op veelerhande wyze, onderdrukt , ontdoet
zig ten eenemaale van deeze flaverny, en eischt de Vryheid.
De voorftanders en vertegenwoordigers des Franfchen
Volks, de bronnen van de rampen van den Staat hebbende gevonden in liet willekeurig en onbeperkt gezag des
Iicnii gs en zyne Ministers, geholpen door de fpooreloosheid des trotfchen Adels en der hooge Geestelykheid,
zyn. neet alle hunne krachten werkzaam , om allen deezen
in hun vermogen te bemoeien of liever te vernietigen , cn
om alle de poogirgen, welke tot herftel van dezelve worden aangewend , te verydlelen. Eene yverige bedeffening
van de fchoone Werken en Schriften van eenen RoUSSaAU,
IIONTESQUIGU , RAYNAL en MABLY , doet hen eindel\Ik
ónderneemen , om de afgetrokkene flellingen van deeze
-
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Geleerden , op liet groote Franfclie Grondgebied en onder
deszelfs vierëutwintig millioenen rnenfchen, te beproeven.
flier van dawn de mctaphyfiféhe Inleiding tot deeze Conítitutie, onder den titel : Verklaaring der Rechten van desa
tllensch en van den Burger , en welke zeer veele gelykenis heeft met dat geel e, het welk PLATO, en na hem ROUSSEAU , doch beiden in een kleinen Staat of Gemeenebest >
ter uitvoering hebben voorgeflaagen.
Volgens de groudbeginzelen van liet afgetrokken Recht
der Natuur , trachten de Franfche Wetgeevers , in eene
hefchaafde , meer dan duizend jaaren beflaan .hebbende,
en meestal willekeurige Monarchie , eene volkomene en
natuurlyke gelyl:heid onder alle Standen en Burgers , zo
in hunne handelingen en Rechten , als in hunne Plichten
jegens den Staat, .e herflellen ; hierdoor alle de byzondere voorrechten der Perfoonen , zo van den Koning en
zone Ministers , als van die des Adels vernietigende ,
verdeelen zy liet Ryk in drie -en -tachtig Gemeenebesten ,
door hen Departementen genoemd , Welke door eenige
Perfoonen , uit deeze Departementen , door het Volk geI.00reii , als Souverainen vertegenwoordigd worden ; en,
welkers Minister Koning heet , err de ectfte Bedienden
van den laathen , Ministers heeten.
De oude Franfehe Monarchie is hier door een zamen
drie en tachtig kleine Republieken geworden -voegz:lan
want, hoe zeer op bludz. 12. in het vierde Art, van den
vyfden Titel , de Regeering gezegt word Monarchaal te
zyn, zo bepaalen, echter, cie daar op volgende Artikelen,
zodanig de macht des Konings , dat de tegenwoordige
zogenoemde Franfche Monarchie zeer weinige overeenkomst heeft , niet dc tot hier toe algemeen aangenomen,
begrippen, welke wen van eene Monarchie of Alleenheerfching heeft : In EN(;ELAN» b. v. heeft de Koning het
recht , het Parlement te prorogeeren, te adjourneeren en
te disfolveeren , ja heeft zelfs voor een derde gedeelte invloed tot het maaken van een Wet ; in rRANKRYK noch
Koning enkel gelast om de Wetten met het Ze -tanside
Staat te doen zegelen , en dezelve te doen af-gelvand
kondigen, zelfs die befuiten van liet W/etgeevend ligchaam,
welke zyne bekragtiging niet behoeven (*) : de weigering
des Konings om tie Wetten te bekrachtigen is enkel op.
chortend : want door drie agtereenvolgende wetgeevingen
() 4de Kap. Ile 4W. 4rt. 1.,

hein

4_p,

CONSTtTUTIáN.

hem aangeboden zynde , hebben zy kracht van Wet , en
voeren den Naam en Titel van WETTEN (*). Het wei gee.

vend ligchaam vergadert, fcheid en verlengt zyne zittingen
naar welgevallen, zonder 's Konings voorIleUen daaromtrent
meer dan in overweeging te behoeven te neemen (t) ; In
POOLEN , een Ryk , dat men vóhr 1790 gewoonly k een
Republiek noemde , en in zw'erjr.N aat vuár den Jaarti
.1 77 2 een Republiek was , zonder echter dien naam te
draagen, hadden de Koningen meerder Rechten dan de te
Koning der Franfc( ien ; de volende Artike--genwordi
len (trekken daar van ten voorbeelde : Indien de Koning
uit het Koningryk vertrokken zynde, daarin niet weder keerde , op het aanzoek , het geen hein daar toe door het wetgeevend ligchaam zou gedaan worden , als mede binnen liet
uitftel het welk by de afkondiging zal bepaald worden, het
geen echter niet minder dan twee maanden kan tireezen , zal
by gerekend worden van de Koninglyke waardiginid afJtand gedaan te hebben (!). De byzondere goederen waar
van de Koning by zyn Komst tot den Throon in bezit is,
zyn onwederroepelyk vereenigd met de bezittingen van de
Natie; lay heeft de befchikking over die geenei , die hy doer
een afzonderlyk recht verkrygt : indien by daar niet over
befch ikt heeft , worden dezelven , neet liet eindigen van de
De Koning zal een
Regeering, insgelyks vereenigd
.,ldniiftrateutr osier de civile lyst benoemen , die de recht.rzaaken van den Koning zal uitvoEren , en tegens Wien ade
de vorderingen ten laste van den Konirg moeten ingericht
en de vonnisten uitgefprooken worden. _lie vcrkreeggen vonnisfen, door de fchuldeisfcicers van de civile lyst , zullen
perzoonlyk op den eldminifirateur , en op zyne e?gene goederen, verhaald worden (*°1 ). Het behoort aan den Koning
om met alle vreemde 1llogendl:eden , alle vredens^'erdragen ,
verbintenisfen en die van Koophandel te fluiten en te tekenen,
als mede de andere overeenkonaften die by tot tivelzyn van
den Staat zal nodig oordeelen , behoudens de bekragtiging
vaan het Wetgeevend ligchaam (tt).
Tot grootere bevestiging en verzekering , zo van de
vey(*) ide Kap. Hide Afl. Art. I/I•
(f) Ib. 4de Af i. Art. II, Ill en 1P.
(4.) ode Kap. Lle Afd. Art. /11.
() Ib. A-t. IX.
(' ) Ib. Art. Xl.
( f f) 4ó1e Kap. 1/Ide A1?1. !Ir -t. Ili.
-

-
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veyheid des . Fra'ifchen Volks in liet algemeen, als van
eik hunger in het byzonder , firekken de volgende \Vetten , hetrekkelyk de veyheid der drukpers : nierzand , zeg -,
gen de Wetgeevers , zal kunnen gezoy^t , noch vervolgd
overden, ter zaal,e van gefchriften, aie ray zou hebben dóen
diuu,.1en of uitgeeven, over seat onderwerpen zulks ook zoudé
g;aoe;en zyn , mits liy niet met voorbedagten wil de ongelioor^
zaa;izheid aan de Wet , dé verachting van de Geconftitueer.
rie maten , liet wederftreeven van derzelver befiu itén , of
eenige andere daaden, die door de Wet inisdaadig veridaard
'orden , zal aangijlookt hebben, enz. Niemand kan noch
in liet burgerlyke , noch in liet lyffirafelyké geoordeeld
'worden, om inisdaadige gefchriften, die geurukt of uitgegee^
ven zyn, zonder dat dezelven erkend, en door een gezwoo
, i. of 'er in liet aangeklaagde-renvkladz
gefèl;rift iets misdaadigs is ; 2.°. of de vervolgde perfooia
daar aan fchauldig zy (*).
I-oe zeer deeze gantfche wetgeeving , in het afgetrok^
leiie hefchouwd, blyken draagt van de lio©giie menfchelvhe \1Vysheid en Deugd, zal echter de Ondervinding, de
beste Leermeesteresfe , den opmerkzazmen befeliouweé
deezer groote Omwenteling van ftellingen in rankrylc
eeg cc moeten , of , en in hoe verre de Nationale Verga
cleric g , in haare experimenten over de holksbefliering , zo
ale een groot Staatkundige dezelve genoemd heeft, ilaageii
zal ; en of zy in t'caat zal zyn, liet gewigtige vraagffule
op te :tosten , of men eene zo talryke bel liaafde en levendige Natie , inset vernietiging van allen onderfclieid der
Standen, en gevolgelyk van allen belangryken nayver, enkel
naa r de edele maar afgetrokken begrippen van Recht ,
Plicht en Deugd , zal kunnen leiden en gelukkig maaken.
1)0 Poo fiche Natie heeft , op denzeifden tyd als de
Fra;? c ie , goedgevonden , zyne voorige . Regeeringsforrri
niet geheel te vernietigen , en, volgens afgetrokken (tellingen ,
,

eene nieuwe op te richten , maar zodanige veranderingen en verbeteringen in zyne oude Regeeringsform ta
manken, als de ondervinding, op welke , zy zi p; ook altoos beroept, baar had geleerd noodzaaklyk te zyn.
te Republiek Poolen 'cas, (om cie eigen woorden vara
cie inleiding deezer Wetgeeving te gebruiken,) door éené
langImiri, e en treurige ondervinding overreed van de inekr:^.krae K,racslen van zie Regeering en altoos

ón 4
*)sdeK' ,4,t.xi%IenxrJrI.

CONSTITUTIEN, n+3

cadet het vernederende Tuk eerier vreemde Overheerfching

geweest. Dit Ryk had door de gebreken zyner oude
Conítitutie, in r62o, Lyfland aan ZWEDEN, in 1654, dé
Ukraine en Smolensk aan RUSLAND, in 1656, liet Hertogdom Pruisfen aan BkANDENBURG, in 1772, Gallicien en
Ludomirien aan OOSTENRYK , een groot gedeelte van Lithauwen aan RUSLAND, en West Pruisfen aan PRUISSEN,
door de Wapenen hier tee gedwongen , moeten overgeeven: De bloei van zynen Koophandel was met de
XVelvaart van zyne Ingezetenen verdweenen , a_edért dc
Turken en Fredrik de Groote, hem zyne Vaart, op de
Zwarte en Oostzee geleegen , ontnomen hadden : zyne
koningen wierden hem door zyne oppermachtige Na
dan weder door de Rus -buren,doZw
verkiezing door vreemde-^èn,gev;zyachn
Mogendheden bepaald : dit vernederende Juk willende afiverpen, en zig, boven alle de hinderpaalen , die de driften
zouden kunnen verwekken, verheffen, ítellen de KONING en
de NATIE gezamentlyk vast:
x.) Een Nationalen Godsdienst, de Apostolifche Roomschí,atholyke , echter neet toelaating van eene volkoinene
Godsdienftige hryheid aan ieder een, welk Geloof by ook
belyden mag.
2.) Onderfcheid van Standen, Voorrechten des Adels, perms
zoonlyke zekerheid voor elk Burger en deszelfs Eigendom;
en verzachting van de lasten der Grondeigenen, zonder
let Grond -J igendom , zo als in andere Landen
meenigmaalen of Enthufiastisch voorgeflaagen of ge1 hied is, eensklaps af te fchalren.
.) d%erdeeling van de Machten des Ryks in tree Kanters,
namelyk ace der Landboden, en die der Raadshe;:ren, in
welke de Koning zal voorzitten.
.) De Throon is verkiesbaar, doch alleeta by ge/iachten,
en de honing word in ílaat gefield, om niets dan
goed te kunnen doen: echter worden de Voorrechten van de Uitvoerende Macht zeer vermeerderd: on
dat de ondervinding geleerd heeft , dat alleen aan liet
geringe "vermogen, het geen men aan dat gedeelte vain
liet bejlier gegeven heeft, alle de onheilen toe te fchryven
zyn, die Poolen ondergaan heeft.
Fiudelyk , de rioodzakelykheid gevoelende, oin aan Jliinne
ilegeeringsform, die trap van volmaaktheid te verfl,atfen.,
welke de ondervinding alleen, gegrond op de uitleer zets cie
'er uit zullen voortvloeien , kan befisfen4 zal de .`'. tie alle
B;
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vyf en tuintig aaren aan het nazien en hervormen deezèr
Regeeringsfornz hunnen arbeiden.
Van cie veyiieid der Drukpers maaken de Poolfche
Wetgeevers geen het mingle gewag; wy durven echter
niet bepaalen , of ook hierin de ondervinding aan de
Poolfche Natie geleerd heeft , hoe gevaarlyk gene onbegrensde veylieicl van fci:ry%°en en drukken aan den cenen,
kant, maar hoe moeilyk het ook aan den anderen kant
zy , in het bellisleu van de al of niet geoorloofdheid
van een gefclhrift, het juiste midden te treffen.
Voor liet overige doen deeze beide Wetgeevingen, zo
die der franfclien , als die der Poolen , het vernuft eti
liet hart l carer 'opl elleren de groot{le ecre aan; en de
oplettende befchouwer van dc Staatkundige Gebeurtenisfen deezer Eeuw zal zig , i de befpiegeling van deeze.
beiden, kunnen verlustigen , terwyl de tyd de juiste waar
tegen -devan•zmstrlukebpan,ht
eerst liet volgend; geflacht lesren,-wordig,ftnsïce
zal, of en in hoe verre de afgetrokkene beginzels van
recht en plicht, op de tegenwoordige gefleltenisfen der
anenfchelyke 'Maatichappyen , toepasièlyk kunnen worden
gemaakt.

Het Leven der Zeehelden; behelzende dit Deel het Leven van
den Maarfchalk de Tourville , Lieutenant- Generaal der
Franfclae Zeeinagt , onder Lodesvyk XIV , en Kornelis
Trcimp , Lieutenant- Admiraal - Generaal van Holland en
Westfriesland , Grave van Syliesburg , Ridder van de
Orde van den Ol_vfant. Naar liet Fransch. Lrfte Doei.
Te Amficrdans en 's Haage by. Allan en van Cleef, is.
In gr. ;vo, 3s4 bladz.

et voorhanden zynde Stuk is eene proeve eener 1\e..
derlandfche Vertaaling van de Levensbefchryvingeu
der vermaardlle Zeelielden , zo van de Franfche als andere Natiën, door den Meere M. RICHER. Schoon wy
liet ooriprongelyk Werk niet kennen, fchynt het echte:
-uit deeze Vertaaling, dat het oogmerk van deszelfs optidier is, om, op het voetfpoor van PLUTARCHUS, die
1-leiden, welke met elkanderen cie meeste overeenkomst
hadden, te zamen te voegen, en dezelve, fchoon minder opzettelyk dan zyn beroemden Voorganger, ouderling
te vergelykeno
éVg
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Wy willen hier echter geenzints mede te kennen geeVen, als of dit Werk aan dat van PLUTARCHUS eenigzints,
^n innerlyke waarde , zoude evenaaren : buiten het doel.
vit, dat de Schryver van dit Werk beoogde, heeft hetzelve
Beene de miulte overeenkomst met de Levensbefchryvingen van den beroemden PPLOrARCHUS.
Met zeer veel genoegen , intusfchen , hebben wy de
beide Levensbefchryvin gen, welke dit Deel in zig bevat,
geleezen; en de Vertealer fchynt den beknopten en beval
waarvan hy, in zy,ie-ligenftyvahorpgelk,
Voorrede, gewag maakt in zyne Overzetting, zeer wel te

hebben behouden.
Het Leven van den Maarfchalk DE TOIRVILLE is meer
uitvoerig, en bevat meerdere kleine trekken en minder be1 m„ryke berichten , tot deezen beroemden Zeeheld betrek
dan dat van den onvcrtzaagden TROMP; en het is-kely,
hierom, dat de Levensbel hryving van den laathen fchooner, ten min[Ien meer treffende, dan die van den eerflen,

is uitgevoerd.
De beide Zeehelden komen hierin niet elkander overéén,
dat zy eerzuchtig, dapper, onvertzaagd en de wyze van
Zee- Oorlogen kundig geweest , en daardoor een plaats
onder de beroemdfle Zeehelden van hunnen leeftyd waardig zyn: ten bewyze hiervan, als mede, om den 1,eezer
eenigzints met den ftyl , en de voordrachte des Zamen.
1lellers bekend te maalren , zullen wy hier de Charadertrel,ken door den Schryver, k) van den Franíclien als vair
den Nederlandfchen Zeeheld opgegeeven , mededeelen.
„ De Maaríchalk DE TOURVILLE was één van die ver„ waarde Mannen , die de Regeeriug van LODEWYK DEN
„ GROOTEN (*) doorluchtig gemaakt hebben. De Na.
„ tuur had hem alles gefchonken, wat nodig is, om Hel„ den te vormen : eerre ongelooflyke onvertzaagdheid in
, gevaaren; maar eene voorzigtigheid tevens, en bedaardheid , die altyd verwonderlyk waren. Fly kwam tot
„ flaan, als hy het nodig oordeelde, en wist het gevecht
te
„

[(*) Wy twyfelen ofLodewyk de XIV deezen raam, in den we•
zetoiyken zin , wel ooit verdiend heeft ; dan de Franfchen waren
altyd uitbundig in loftuitingen voor hunne Koningen; zy noemden
LODEWYK DEN XV, den IVelbeminden; en nu? ... het is om deeze
reden , dat wy gelooven , dat deeze Leven.befchryvinget..
van den Ileere FrcuER ouder zyn , dan de Fr:míche Otnwen4elhig. ]
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9 , te vernmyden, als by geloofde, dat men iet te vreezen
,, had. Zyne bekwaamheid in Zeezaaken baande den weg
,, tot zyne overwinningen. Zyne vaardigheid en vlug
,, held, in het bef'uuren van het gefcliut, verzekerde hem
, dezelven : verfcheidene Officiers vormden zich naar zyn
„ voorbeeld, cu werden groote Zeelieden: de feinen, die,
, hy gaf, waren altyd duidelyk en verftaanbaar; by gaf
„ aan de man(ruvres meer volmaaktheid en gemak: kort, om, hy legde dein grond voor de Franfche Zeemagt,
, om tot dien trap van volmaaktheid te geraaken, op wel, g ken zy zig thans bevindt: hy hield, liet geen niet onge.
woon is aan groote Mannen , veel van de Vrouwen,
„ maar offerde nooit zynen roem aan haar op. Deeze
„ was altyd het voornaam voorwerp van zyne begeerte
en van zyne daaden."
„ I1oRNELIS TROMP (deeze is de onpartydige lof aan
„ deezen Held gegeeven) wordt, met liet hoogde recht,
„ in het getal der grootlle Zeehelden geplaatst; by gaf
een nieuwen luister aan den naam , dien zyn Vader
,, reeds vermaard gemaakt had : by had een fchoon ge„ laat, eene voordeelige houding, en een íterk en forser
„ ligchaamsgef'el: zyne dapperheid was een prikkel voor
„ de Hollanders, die hem, om tryd, poogden na te vol.
,, gen: hy was altyd de eerfee, om den vyand aan te
„ tasten. Men heeft heen dikwils midden in de Engelfcbe
,, Vlooten zien boorera ; ales wat hem in den weg ítondt,
, opruimen, en aanvallen ` ip het Schip , dat hem voor„ kwam het best in flaat te zyn om Bern het hoofd te
bieden. Zyne w rkzaamheid was ongelooflyk , zyne
„ vyanden vraagden met fchrik, of 'er dan meer dan één
TROMP in de Hollandfche Vloot was? Deeze vuurige
en voortvaarende Man werdt fleeds door de voorzigtib
, beid geleid : zyne manoeuvres waren verflandig en e„ past; hy droeg altyd zorg , om zyne Schepen van den
nodigen voorraad te voorzien, daar by nooit gebrek aan
„ hadt, zelfs in de langduurigile en hardnekkigfle gevech„ ten. In 1665 behielden zyne dapperheid , zyne be.
„ kwaamheid , en zyne voorzichtigheid de Hollandfche
„ Vloot, niettegenftaande de lafhartigheid van verfcheidene Kapiteinen, die hem in 't heet(Ie van het ge.
„ vecht verlieten:
„ Deeze Man, zo verfcl:riklyk in den Oorlog , was
90 van natuure zacht en m^nscoolievend: de Officiers en
,, Matroozen, die onder hens dienden, eerbiedigden hem als
„ hun-
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, hunnen Generaal, en beminden hem als hunnen Me^

, demakker en Vriend.
„ Men heeft fpyt, wanneer men ziet, dat de gedachtenis van deezen grootera Man befnlet is door eene
,, fout, die doodlyk is voor eenen Staat, wanneer zy,
„ die 'er zich aan overgeeven, de eerste posten beklee,y den. De roem, dien DE RUITER verworven hadt door
„ zyne nog meer verhevene bekwaamheden, wekten den
„ nyd van TROMP op, waardoor by eene daad beging,
„ die men niet kan nalaaten te inispryzen : dus bewyst de
,, Gefchiedenis, dat nooit eertig mensch volmaakt was."
De Eenzaamheid, door ZIMMERMAN, eer te en tweede Deel,
naar het Hoogduit,rch. Met Plaaten. Te Amfterdam by
J. Allart, en te Utrecht by de Wed. de Waal en Zoon ,
1789-1791 het Ijle Deel ^98, en het IIele 35r bladza
In gr. Svo.
et lang verwyl tusfchen de uitgave van het eeríte en
tweede Deel des opgenoemden Werks is oorzaak
onzer laate Aankondiging van het eeríte , waar by wy
thans die van het tweede voegen. 't Zelve behelst eene
breedvoerige befchouwing van de Eenzaamheid , dat zo
zeer van zommigen gezogte, en van anderen gefchuwde,
voorwerp, en tevens zo zeer ten goede aangelegd , of
te jammerlyk misbruikt. De Heer zIMMERMMA:v fpreidt 'er
eene diep denkende Menschkunde, uit ondervinding opgemaakt, in ten toon, terwyl by teífens van zyne Belee.
zenheid, in oude en nieuwe Kerklyke en Wereldlyke Ge.
4khiedenisfen , gebruik naakt, om zyn Onderwerp door
voorbeelden op te helderen ; van welke het gezegd mag
worden over te vloeijen.
Het Werk is in de volgende Hoofdilukken verdeeld:
I. Inleiding en Schets van dit Boek. II. Trek tot Gezelligheid. III. Zugt tot Eenzaamheid. IV. Begeerte na Eenzaamheld in de eer(le tyden der Christelyke Kerk, en de warme
Landen in 't algemeen. V. Eenige nadeelen der Eenzaam
VI. Nadeelige invloed der Eenzaamheid op de Ver -heid.
VII. Nadeelige invloed der Eenzaamheid op-beldingskrat.
de Hartstogten, en inzonderheid by de Kluizenaars en Mon?eiken.
Het zal ter kennisfe van dit Werk dienen, te weeten,
wat de Heer ZIMMzRrIAty door Eenzaamheid veritaat. „Eer.-
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zaamlieid," fchryft hy, „ betekent by my niet altoos eega
volkomene afzondering van de 11Vaereld , of het waare leeven van een Kluizenaar. Somtyds verltaa ik ook daardoor
liet verblyf in een Klooster ; of Bene kleine Stad ; fomtyds de Studeerkamer van eenen Geleerden ; en eindelyk.
ook eene onttrekking aan liet gewoel der Waereld voor
eenige uuren of dagen. Dit alles behoort tot myn Plan.
Vooreerst, tragt ik de reden na te gaan, dat de Mensch
zo gaarne na gezelfchap haakt, — vervolgens, waarom
by fbmtyds zo hardnekkig zy in het vermyden van alle ge
mede , hoe by uit veelerleie 'beweegrede--zelfchap,gyk
nen, zelfs onder valfiche voorwendzelën, zelfs uit geest
natuurdrift, de eenzaamheid zoekt - voorts,,-dryven
welk het nadeel zy, dat uit Bene afzondering van de Waereld voor de ziel gebooren wordt, uit menigerleie oogpunten befchouwd. Eindelyk wanneer , en op welk
gene wyze het voor onze ziel en ons hart voordeelig zy in
eenzaamheid te leeveli. Zie daar den ganfchen inhoud valt
dit gefchrift. Indien ik voor Eremieten had willen fchryv en, dan zou ik my ronduit verklaaren , dat ik fchreef
over 't Kluizenaars leeven; maar; daar ik voor Menfcheil
fchryve , daar ik het nadeel zo wel als het voordeel van
een afgezonderd leeven zo Karaktermaatig pooge te berekenen, als my mogelyk zyn zal, mag ik te refit den naant
van Eenzaamheid bezigen.
„ Zelden ," betuigt by ,, zyn hoofdoogmerk uit het oog
verlooren te hebben , fchoon niet ieder , by alle zyne Redeneeringen , dit hoofdoogmerk ontdekken zal.. Met dat
alles zal men uit een niet gering getal van Waarneemingen
en daadlyke Gebeurtenisfen ten minften met eene tamelyke
zekerheid kunnen afneemen, en befluiten, wat de Eenzaanheid uitwerkt, waarin zy nadeelig , en waartoe zy nuttig is."
In de behandeling deezes Onderwerps, zo verre de twee
voorhanden zynde Deelen het brengen , komt, onzes inziens, hoe zeer de Schryver zyn hoofdoogmerk betuigt in
't oog te houden, veel voor, „ dat ter zaake niet dient,"
of te breedfpraakig is uitgewerkt ; de laatfte Hoofdtukken
van beide de Deelen zyn eigenlyke Verhandelingen over het
Kluizenaars, en Monniken , en Nonnen en Kloosterleeven,
over Dweepers en Dweeperesten, die, met hoe veel kunde
opgefteld, ons te lang voorkomen , en veel behelzen , 't geen
tot het eigenlyk doel des Schryvers veel korter zou hebben
kunnen behandeld worden; althans voor den Nederlandfchen
Lee-
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Leezer, die met dit flag van Eenzaamen weinig te fchafti n
heeft. Te midden, egter, deezer breedvoerigheid, wordt de
verveeling ,welke dezelve zou kunnen veroorzaaken , eerai.
germaate, ja goeddeels, weggenomen door den bevalligen
lèhryftrant , en liet te paste brengen van zaakera, die uien
wel niet verwagt zou hebben, doch by de ontmoeting be.
haagen. Liet ons be(tek ons ruimte genoeg, wy zouden
deeze Aanmerkingen ieder met een aantal voorbeelden kunnen ftaaven, en de veelvuldige Leerzaamheid van dit Boek
aantoonen, 't welk ook in zyn Geboorteland grooten lof
verworven heeft, en als het Meesterhuk van den Heer ztal1\I R AN is aangemerkt.
Ouder de nadeelen der Eenzaamheid komt zeker de Melancholic , als daaraan een overvloedig voedzel verlchaffende, en wordt de Eenzaamheid in Godsdienfiige Melantlaolie eene wanre hel. Laaten wy, ten voorbeelde, hier
onzen Schryver doen fpreeken. „ Men is dan door GOD
en Menfchen verlaaten : dewyl men als dan alle Menfchen
fèhuwt, en core zelf in ílilte niet gezogt, maar ontweeken
wordt. Deeze betreurenswaardige Gemoedsgefteldheid
neemt in de flute, en in de afzondering, meer en meer in
boosheid toe; maar zy wordt het ergíte van allen gemaakt
door Predikers, Biechtvaders, en Zielbezorgers , die niet
tot het hart fpreeken, die niet weeten wat bedorven zenuwen uitwerken, die kramptrekkingen aan den Duivel toefchryven ; die Zedeleer en Godsdienst blootlyk als een
grond!lelling, als een Syftematifchen regel af richtfnoer ken_len, die voor het overige alles aan de menfchen verkeerd
zien, het welk noodzaaklyk eene valfche beoordeeling ten
gevolge moet hebben (*).
„ Geest() Ik weet niet dat 'er over de Godsdienjilge Melancholie ,
oldoende genoeg, gefchreeven is. De Arts is altyd te weinig
Godgeleerde en Wysgeer; de Godgeleerde weder te weinig bekend niet de Geneeskunde, om alles wat to hulp en troost
Sian zulke Zieken kan dienen, naar vereisch te doorgronden.
Dc noodzaaklykheid van eene recht goede Verhandeling, over
dii Onderwerp , is intusfchen groot : want wie verlangt niet
naar eene geCchikte aanleiding tot. geneezing eener Kwaal,
welke algemeen voorkomt, welke de Geneesmeester des lig -o
ehaams groodyks aan den Geestlyken overlaat , die dezelve zo
dikwyls kwalyk verflaat, en verkeerd behandelt ; veele Geestiyken weeten in 't geheel niet, wat Geneesmeesters in zodanige
gevallen doen kunnen; maar zeer veelen vat deezen begrypen
ooit
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„ Geestlyken van den eer1en rang LUTHER ; TJLLOT$
, hebben zeer klaar gezien, dat Godsdienlige M lancholie in de eenzaamheid erger wordt , uit
welken hoofde zy hier tegen ook krachtdaadig geyverd
hebben. De Eenzaamheid is grootendeels oorzaak van deeze
ongetteidheid"; doch zy ontf aat ook uit andere bronnen,
zomtyds zelfs onmiddelyk. Zomwylen heb ik jonge Meisjes, door ziel:lykheid, tot den grootften afkeez van alle
jeugdige vermaaken zien vervallen , tevens tot een ongeveinsd maar droefgeestig onderzoek van alle haare daaden ,
en tot een uitfpoorig, treurig en angstvallig wroeten, om
zonde te ontdekken, daar geen zonde te vinden is. Deeze
toet and was , duidelyk , uit het lichaam oorfpronglyk.
Ik heb eene volkomene Godsdienllige, en naar krankzina
iiigheid gelykende, ll/lelancholie, onmiddelyk en waarfchynlyk uit zamengeftelde oorzaaken , by eene fchoone , leevendige , vlugge, vrolyke en bekoorende Vrouw , in een
Kraambed zien ontstaan. Zy hadt, dagelyks , aanvallen
van weezenlyke woede, waarin zy fchreeuwde , „ ik ben
verdoetnd." Deeze aanvallen verfeheenen, dagelyks, twee
maaien tot drie niaalen niet eene koude Koorts, geduwrende een half tot drie vierde van een uur. De Genees.
middelen namen nogthans deeze zwaarmoedigheid geheel
SON, CL:IRKE

eg

(*).

Ik

-ook niet, of willen niet begrypen, dat Godgeleerden zomwylen, door één éénig wel bygebragt woord, daadlyk, in derge.
tyke gevallen bykans wonderen verrichten. Zo lang wy nog
niets beters tot een juist begrip van Godsdienflige Melancholie,
tgt hulp en troost van zulke elendige Kranken, hebben, zou liet
my zeer aangenaam zyn , dat iemand der jonge Geestlyken een
zeer klein Engelsch Boekje overzette, het welk ten minsten, over
Godsdienflige Melancholie, veel meer aan de hand geeft dan
meenigen Leeraar bekend is. Het heet: Obfervations on the nature, caufes and cure of Melancholia, ef'ecialy of that which is
Z y called Religious Melancholy, by BENJAMIN FAWCETT.
com~„
Schrewsbury, i780.
(*) Zeker kundig jong Geneesheer in Pomtneren , de Heer
lDEN, maakt, in zyne fchoone Brieven over Waarneemingen uit
We beoefenende Geneeskunde gewag van de Gefchiedenis eens Huis •

gezins, welk desgelyks, op flaande voet, verfcheide dagen na
het Piusterfeest , geestlyk krankzinnig geworden was. Deeze
3MMenfchen hadden op dit Feest te veel geëeten , en waren tevens
door Benen Landlooper bezogc , die hun allerhande geestlyke
dwee
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„ Ik heb zomwylen alle de gefchiktheden tot GodsdienJtige Melancholie by eenzaam leevende Vrouwen waar

waaraan niets ontbrak, om dezelven onherfl:el--genom,
baar droefgeestig te naaken. Zekere voortreftelyke, doch
aan de Wacreld bykans geheel onttrokken, jonge Juffer,
verhaalde my eens, dat zy, in Eenzaamheid zynde, of
by het fluiten haarer oogen , rondom zich, altyd eene
groote menigte van Duivelen zag. Zy was, langen tyd,
zeer ziek geweest, wanneer ik de gelegenheid gehad had ,
om eene vreeslyke opvolging van verlcheide krankheden
by haar te zien werken , waarvan Bene zeer neerflagtige
Melancholie de laatfie was. Ik vroeg haar, toen zy my
van Duivelen fprak, op eene zatte en vriendlyke wyze;
of zy geloofde , dat dezelven eenigen kwaaden invloed
op haar hart hadden? -- „ Neen ," antwoordde de
Juffer, „ maar zy verfchrikken my door hunne vreeslyke
„ gezichten." „ Dan zyn," dus hernam ik weder,
„ dan zyn , myn goede Vriendin , zodanige Duivel ;e,, zichten gewrochten uwer inbeeldinge ; deeze is o`nt„ field , en zulke booze Weezens kunnen zeer wel door
„ artzenyen verdreeven worden." Indien nu hier een
Leeraar, die het onderícheid tusfciben dergelyke verbeeldingen en geestlyke aanvegtingen niet kende , ten eer
uit domheid of dweepery, tot den Duivel, als de-f{en,
waare oorzaak deezer onpasfelykheid, was overgegaan, en,
indien by dan met deeze goede Juffer, den ganfchen dag,
had willen zugten en bidden , dat het GODE behaagen
mogt, om een einde van deeze aanvegtingen door den
baarlyken Satan te manken , dan zou zy , tot haaren dood
toe, zo wel met open, als met gefloten oogen, in alle
boeken Drivels gezien hebben.
„ Ik vertegenwoordig my nog liet akelig vertrek ,waarin
ik eene voornaame, voorheen eenigzinsgalante, schoon, anders zeer goede , beminnenswaardige, kundige , fchoone en
zeer geestige jonge Dame, in myne jeugd, lan gen tyd bezogt
heb. Het was , den canrchen dag, in deeze kamer tiikdonker, terwyl voor cie Ziel deezer elendige afgronden van
eindelooze duisternis zweelden. P>y elk bezoek , zeide
zy my; „ dat zy in de Dogen van GOD eene verworpeling
dweeperyen voorgepraat en daardoor hunne verbeeldingskragt
verhit hedt. De genezing , welke een Geesdyke op de Ziel
hadt aangewend, berrol alleen het lichaam , er was van eenei
goeden u tiiag.
LETT. I79C. N0. I.
c
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„ ling was, een uit de keeten van alle Weezens losge„ rukte fchakel, tot verdoemenis gebooren, de bervooan„ lier eener 11111e helle , zelfs in haare kalmíle uuren;
„ terwyl zy in akelige oogenhlikken, in het middenpunt
„ van derzelver vlammen brandde ; dat deeze toeflanel
„ haar wezen uitmaakte, en plat alle haare voorgaande
,, krankheden, daaruit waren voortgevloeid." Dus leefde zy over een jaar in eene \Voestyn, onder beftendige
gebeden, in Bene aanhoudende verkeering met Benen, door
haaien vroomen Man haar toegevoegden , uittermaate
rechtzinnigen , dommen en onver[Iandigen Geestlyken
wien deeze Dame nimmer hadt mogen Iyden. Zy werd
door de gefprekl:en van deezen Dweeper• nog erger. Dan,
alle deeze GodsdienJtige Melancholic verdween , als de
blikfem aan dep hemel, toen de Dame, op zekeren dag,
naaren Man by de Kamenier op het bed vond. Zy verwierf door dit tooneel haar volkomen verfland, haar vonrig aangenaam wezen, en alle naare geestigheid weder;
zy lachte flcgts tusfchen beide te veel. Zy lachte over naare
voorige droefgeestige denkbeelden , en over haare zelfs
eenzaamheid. Zy hield alles, wat-gekoznvrichly
zy een geheel jaar lang gedacht, gezegd en gedaan had,
voor bloote uitwerkingen eener ontstelde verbeelding. Zy
maakte een nieuw zeer verliandig plan van leaven. Deeze
gelukkige toefland duurde drie dagen ; wanneer zy , op
den vierden dag, tot eene krankzinnigheid verviel, welke:
onherllelbaar bleef.
„ De Godsdienjiige Melancholie heeft niet altyd zulk een
rampzalig uiteinde. Zy wordt egter zelden in den ;rond
weggenomen, zo de Leeraar de Ziel niet met ongemeen veel
verstand beltuurt, terwyl de Arts door Geneesmiddelen en
goede leefregelen te hulpe komt; of zo de inbeeldingskragt geenen geweldigen floot verkrygt, die haar geheel
uit dcrzelver afgetrokkenheid wegrukt; dat is , in zommige gevallen, indien liet Meisje geen Man krygt.
„ Nog een jong Arts zynde, heb ik in Nonnen- kloosters gezien, hoe ligt aldaar de geest tot Godsdienftige
zwaarmoedigheid vervalt. Dit fcliynt tien, by grooter af
wisfeling en meer vermenigvuldigde denkbeelden , niet te.
moeten vreezen. Intusfi hen leert de ondervinding, dat verƒlanden ,die waerelden van denkbeelden bevatten, voor eene
dergelyke Melancholie even vatbaar zyn , als de ledig(le
hersfenen der Nonnen. Aan den eenen kant fchryf ik
zulks aan den onmaatigen trek tot een befpiegelend leeven,.
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ven, gevolglyk aan de Eenzaamheid, toe; aan den ande.
ren kant weder aan ongefleldheid , misfchien zoinw,-len.
ook aan Artzenyen, en eindelyk aan de Godgeleerdheid
zelve.
„ FIALLER verviel tot Godsdien/tige Melancholie, toen
by zich, in de vier laatf}e Jaaren zyns leevens, aan het
Gemeenebest onttrok. IIy leefde nu niet anders, dan met
een boek, of met de pen, in de hand. fly zag menigverf voormanie Heeren , die hem bezogten , niet eens.
aan. I iy nam, uit hoofde van ziekte , in deeze vier Jaaren, eene onmaatige hoeveelheid van Opium, da elyks tob
agt grein, in: dit beurde zyne Ziel, by afwisfeling , op;
doch maakte haar ook weder flap. Ik heb deezen grooteis
Mai, twee Jaaren vóór zyn dood, in zyne zwaar m oedigheid gezien. Thans ging hem , buiten zytte altyd brandende , altyd woedende begeerte na roem , welke geen
1Vlelanclzolie , voor een tien duizendfle gedeelte zelfs , in,
flaat was , in 'e.nn te verzwakken , niets ter \Vaereld zo
zeer ter harte, dan het Gezelfèhap van Predikanten. fly
Liet hen allen , die 'er te krygen waren, by zich kooroen ,
dan de besten, dan weder elk .een , zonder verkiezing tea
aanzien van geloof of verftand. l:ly begeerde van een ie
hulp, even als een kranke , die , in eene on!,erliel•-der
baare ziekte , liet onvermogen der kunfle by bckwaa^
me Geneesmeestets ondervindende , den Kwakzalver laat
-

roepen..

„ 1 TALLER was by uitileekenheid rechtzinnig. Deeze
foort van Godgeleerdheid behaagde hem, om dat zy liar}
en onbuigzaam, is, gelyk by was. Doch zy deugde voor
hem in zyne zwaarmoedigheid niet. Indien zulk een ingebeelde zieke voorwendt , dat niemand , in zaaken van
Godsdienst, de rechte meening weet, dan de uitil:eel end
rechtzinnige Leeraar, dan is hy zekerlyk ongelukkig.
„ ITALr Ere fcheef, eenige dagen vóór zyn dood , aan
een groot en goed Man, zyn Vriend HevNE, te Goettingen; dat hy, by zyne aársnadering tot de eeuwigheid, aan
de oneindige liefde des Verlosfers wel geloof floeg; maar
dat by niet wist, of hem wel iets goeds te wagten fiondt;
dat zyne zonden voor hem geopend lagen ; dat 'er een onafineetbaar leger, waartoe zeventig Jaaren geworven was,
tegen hem te veld trok; dat by nog gaarn van een' voor.
treflyk:en Godgeleerden, naamlyk de heer LESS, te Goettingen, wenschte te weeten, welk beknopt hoek by nog
-
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tegen de verfchrikkingen des Doods zou kunnen leezen?
,, Ik fluit," fchreef by, „ myn Brief te vroeg, om dat
„ ik u wenschte te melden, wat 'er gebeuren zal."
„ Fly fchrcef ook niets meer: want binnen weinige dagen volgde voor hem liet beste, naamlyk zyn dood, en tevens, op één oogenblik, het nadeeligfce voor zyn roem.
Onmiddelyk na den dood van HALLER vertoonde zich
een jong Edelman uit Bern , die door een Brief naar
Goettingen , dien ik geleezen heb , een zo verfchriklyk,
als ongegrond, bericht van dit voorval gaf, dat het in
Vuitschland de grootfte opfpraak baarde. „ HALLER,"
dus flaat 'er in deezen Brief, „ heeft in de laatfle da,, gen zyns leevens door alle Godgeleerden , die by hem
„ waren , niet overtuigd kunnen worden ; by geloofde
y , niets; het was hem, volgends zyn zeggen, onmoge„ lyk , iets te gelooven, hoe gaarn hy zulks ook doen
„ wilde."
„ HALLER geloofde, juist uit hoofde zyner Godsdienflige Melancholie niet, en heeft nimmer geloofd , dat by
barmhartigheid van GOD erlangen zou. Hy vreesde den
dood. Hy was ook die vrees nooit te boven gekomen ;
doch hy vreesde dien flegts, om den daar op volgenden
oordeclsdag, en , gelyk de ongeftelde Man pleeg te zeg
om de affchuwelykheid zyner Ziele. Zo verfchriklyk-gen,
wordt in Godsdienftige zwaarmoedigheid zelfs de een
liefde tot GOD berekend , die beter ziet, dan gy-wige
en ik , hoe zeer het in de tVaereld geheel anders had
kunnen toegaan, dan daadlyk gefchiedt.
„ De Godsdienflige Melancholic heeft by hem, in de
werklooze Eenzaamheid , van den morgen tot den avond geheerscht. Fly verdreef dezelve door Opium , en
arbeid. Maar zy kwam , met het hevigfte geweld, ver
weder, zo menigwerf hy, in Ge--ícheidJarnglyks
zelfchap van zyne Fierders , over zyne Droefgeestigheid
fprak, of, zo dikwyls by zich alleen bevondt, zonder
iets uit te voeren."
Wy hoopen, dat het tusfchenvak, tusfchen het Tweede
en Derde Deel zo groot niet moge weezen, als tusfchert
dit Eerfte en Tweede, en verlangen de Eenzaamheid, uit
een vrolyker oogpunt, op 't geleide van deezen beroemden Schryver,, te befchouwen.

Dicht-
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Dic/rtflukken van het Haagsch Geno!tfclzttp , onder de Spreuk:
Kunstliefde fpaurt geen Vlyt; en bekroonde Keuiftoffen. Met
Privilegie der Ed. Gr. Moog. ieeren Staaten van Holland en
Thestfrleslanrl. 1/te Deel, 1/te Stuk. In 's Hage by J. Thierry
sn C. Menfng, 179t. In gr. 83'o, 144. bladz.

et Dichtlievend Genootfchap, zedert den jaare 1772, onH
der de Spreuk : Kunstliefde fpaart geen l Iyt in 's Gra.
venhage gevestigd, gaf zints deszelfs oprichting XI[ volle Deelen , benevens een eerfle Stukjen van het XIllde Deel zyner
Proeven van Poëiifche Mengelftoffen uit , te L^yFleu by P. vAN
DER EYK en C. vVGH. Thans heeft het, om zeer gewigtige
redenen, zich genoodzaakt gevonden , om dat Werk voor voltooid
te houden ; en een nieuw Werk , onder den bovengeplaatflen
tytel, by j. THIERRY en c. MENSING, in 'sHage, aan te vangen;
fchoon niet voor onmogelyk houdende, dat 'er nog eens een
XIIIde Deels IIde Stuk, ten eenigen tyde in 't licht zou kun
treden; om het XIIIde Deel evenredig te doen zyn aan de-ne
XII Cotnpieete Deelen ; wanneer men ook een generaal Tytelblad en Register der Stukken, te wachten hebbe.
Schoon wy in onze beöordeelingen over de laatfile Deelen,
door het Genootfehap uitgegeeven, genoeg lieten blyken, dat
het ons toefcheen , dat de geplaatfle Stukken des I-Iaag(chen
Dichtchoors, over het geheel befchouwd , in waarde begonden
te verminderen (*) ; zo voedden wy echter eene flille hoope; zo wel naar aanleiding van des Genootfchaps Spreuke, als
ten opzichte van de veele aanzienelyke Leden, welken het bezit; dat een nieuw Deel eenige verandering ten goede hier in
zoude te weeg brengen: en wy verblydden ons, in dat gunflig
vooruitzicht, reeds met deezen nieuwen tytel, van Dichtftukken
en bekroonde Keurftoffen. Het volgend verlag van dit eer(le Stuft
zal doen zien, of wy ons zelven te weinig, of te veel, met eene
verbetering gevleid hebben.
Dit Stuk wordt geopend met een Dichtnuk van D. A. R.
(mogelyk den Wel Eerwaarden Heere REGIJLETFI, in 'sHage, beLekenende , welken wy ,uit de Nieuwspapieren, meenen belluurder te zyn,) getyteld: Gods goedheid verheerlykt in den weg der
verlosfing. Uitgefproken in de XVIIIde Algemeene Vergadering
des Genootfchaps, den 3den van Oogstmaand 1790. Dit Dichtuk is Zyn Eerw. zeer wel waardig; doch van den Voorzang,
in welken het plechtige van de Vergadering bezongen wordt,
durven wy dit niet zeggen. Dezelve begint:

L'e.

(*) Zie onze Iieóordeelingen in de Nieuwe 4g. Pad. Letteroef. D. IV.

bladz. zoo en D. V. bladz. zo6.
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Befchermers span dit koor! Knnstrecliters ! Feestgeodeten !
Ontvangt 2nyn welkoomngroet !
Leent gnnftigge ooien! wilt nays Zangfter niet verftooten,
Zo zwak van kunde en woed.
Byna zouden wy de Zangoer van din Dichter (in dit Dichtfult
alleen) voor meer moedig dan kundig te boek (lellen; indien wy
niet geloofden , dat deezen Doorzang, zo als meer gelegenheidsgeclichten overkomt, by overhaasting gemaakt ware. De Dichter vervolgt
:

.Kunstliefde! zo ge u ooit in 't feestgeuraad ,rilt tooijen,
Verfier n deezen dag !
Deez' dag, die 't eerloof it wel milde hand ziet ftrooijeri;
Dit is geen eerbewys voor de bekroond wordende Dichters.
De inilde hand geeft meer, dan zy behoeft te geeven: maar iii
gevalle van bekrooning zouden wy liever een ftreng ree lit vadrclige, dan een milde hand zien. Aan verfcheide bekroonde Dichtflukken blykt al te klaar, dat de hunstliefde reeds al te dikwyls
reet milde handen dtíár ge(trooid heeft , daar ze dezelve wel
dipt had mogen houden. Doch dit raakt het Haagfiche Genoot
(chap niet alleen.

Ons koor kan niet flegts één, waar v f 161eceenen noemen,
Fan de edel/te eerwaardy.
Naast BLEISWYK, FAGEL, gr•yS 112 Minde, dan VAN STRYEN:
Dan neen ! 't is misgeteld.
In een boertig fluk zou zulk eerie herinnering , wegens het
gemis van een of andere beuzeling, zeer gepast gehouden worden: maar in eene ernutige en plechtige aanfpraak, in welke de
Dichter voorneemens is de dQod van een waardig Kunst;neceen
met droefheid en eerbied te melden , is het woord misgeteld
zeker het regte woord niet. Het contrasteert te veel met het
vervolg. Wy hebben zulks nog eens aangetroffen , bladz. 8.
reg. i. in de woorden: Bloos ! (teek uw neus in 't (tof: dat daar
zeker te gemeen is.
,

Een ligt verwelkbre bloem is al het aardsch vermogen,
Zelf wen 't op 't heerlykst praal.
[Iet eerie Vers is zeer wisfelvallig in Conftruciie, en geeft niet
genoeg te kennen, of het aardsen vermaak een bloem, of dat
een bloem het aardsch vermaak zal betekenen; wanneer de 't in
liet volgend Vers het niet voor taalkundigen verklaarde. Zynde
dit laattie Vers, door de veele is flootende.

niet meer
ors oog altoos ontweeken
Maar leeft in iedcri hart.

VAN STRYEN is

be.
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beter ware hier: By is ons oog ontweeken. Want dat het woórdje
Hy, hier herhaald moet worden, ziet ieder die den zin wil begrypen.
In het ede Couplot van het reeds genoemde Dichtíluk bladz.
7. leezen wy :
Haar danken de Elohim voor aarzyn , naamen, troenen
Haar dankt elk ONDEEL voor zyn form en ordening.
tVut betekent hier opdeel? — Staat het niet gelyk met onding? En hoe kan elk nictdeel, voor zyn form en ordening danken ! Dit begrypen wy niet.
De twee volgende Dichtflukken zyn van dezelfde hand , by
de uitdeeling van twee zilveren Eerienningen ; namenlyk aan
dc Fieeren 1. as. SOBELS, Cu J,. VAN HAASTERT. De eerfle, tevens
Secretaris des Genootfchaps zynde, zou dit by zommige Dichters bedenking kunnen baaren, of hunne ílukken wel naar orde
bezorgd , en naar waarde beoordeeld wierden : 't welk men nu
fchynt afgefiieden te hebben; ten minfien de Uitdeeler der Eer
-penig
zegt tot hein
*en langs de lnrswerbkan
Fry rustig voort! ligt deelt uw kunst in grooter zegen,
4ls ge ELDERS, zo vol moeds, zult weér ten reië gaan.
De verdere gedichten zyn: Lofzang aan God voor het Verlosfinbswerk, door n. J. H.
Zegegezang byyefirs Hemelvaart, door
J. v. o.
Je/ns ten jong /len dage, door T. V. L. — Jehova
de beste Bondgenoot, door J. v. E.
Het gebed van den Profeet Habakuk, door T. V. L.
4anbiddende geloofsverwonde
ring, door J. w.
De bedriegclyke Waereld, door J. v. o:
I/erganglykheid, door F. A. i. Si.
De Stormwind,
door J. v. E. en Keizer Karel de hyfde, in het Klooster van St.
lustars , door c. v. Waarna de bekroonde Keurlloffen , behelzende de Nederlaag van Sanherib voor Jerufalem , gevonden
worden.
iViet veel genoegen lazen wy oenigen deezer Mengelllukken,
onder welken die van J. v. o T. v. L. en c. v. ons het
meest voldeeden. Doch boven allen voldeed ons het eerst geplaatlie Dichtfluk op de uitgefchrevene Prysfloffe, de Nederlaag
span Sanherib voor Jerufalem. De Wel Eerwaarde o. PORJEERE,
rustend Predikant van lIlkmaar, heeft als maaleer van dit fink,
met het volkomenst recht, de hem toegewezen gouden Eerpensing verkreegen; hebbende wy nimmer iets zo fchoon van zyn
Eerwaarde gelezen : dat tevens zo gefchikt, en overeenkomflig
met de flofe , is voorgedragen. Men oordeele flechts ui k de
vier volgende Coupletten, uit de Nederlaag overgenomen.
11reen Cod, die vreeslyk is, gordt zelf de waapnen aan!
God zelf ?..... Wat raagt kan hier bef/aan?.....

Cv.
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ik zie des Heeren Engel dwalen ! ... .
Help Heinel:.... welk gezicht! ....
Hier fchiet een onverdraaglyk Licht
%it eene zwarte welk zyn Goddelyke firaalen ! ....
Gods Engel daalt op aard!
Ik zidiier!.... 't aardryk f/udt!— wat gloed! fchittrendzwaard!
Gewet in grimmig/zeden Rechtvaardig — heilig
doof voor wanhoop of gebeden!
't Is nacht: de /lagting neemt haar vreesfelyk begin 1
De flrydbre harten krimpen in !
De Vorflen
de ©verfsen van 't leger,
De voetknecht -- ruitery De hartaêr van de monarchy ,
De laagfle flaaf der kroon --- de hoogfie gruuwlenpleeger
i'erfinelten , eer de dag
Den killen bodem groet ! ontzachelyke flag !
God zelf is aan 't verdelgen!
® harde! uw open mond moet roode flroomen zwelgen.
iáá

F

Bedompte ontfieltenis ! geen kreet fchynt nog gehoord!
)u t volk in gorglend bloed verlmoort;
*laakt doodJche flilte niemand wakker.
Plet blinkend wraakzwaard maait!
Het flagtveld wordt met doón bezaait!
De ontzielde ligt gekroanrl op 't lichaam van zyn' makker!
Fier fchrikkelyke nacht!
Benaauwdheid worgt de keel der bleeke legerwagt ,
Die de onraadleus moest gee ven ,
De tong blft fpraakloos aan gejloeten tanden kleeven !
* 0
Tot driemaal tragt zy zich van deezen band te ent/laan ,
Tot driemaal grypt de fchrik haar aan;
Zy kan keur angst niet mededeelen;
De fiere geest wordt mat,
De voet, wyl 't bloed op fchilden [pat,
Trapt op de rompen en verflrooide bekkeneelen!....
Verbaazend oog tinblik !
Beroerde waakzaamheid, verpletterd door Gods [clink,
Zoekt ffom en flit te ontwyken,
Zy poogt
zy dreigt; maar [tort in onmagt op de lyken !

Naar aanleiding van ons gegeeven oordeel over de Zanglie-
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rende Uitfpanningen van den Heere eORJEERE (k), zal Iaen ons
oordeel over dit Prysvers niet alleen niet verdacht houden, maar
men zal 'er ook de reden van het volgend gunflig voorfordeel
in vinden. Toen wy, namenlyk, de opgegeevene ftoffe van liet
Haagseh Genootfchap , in de openbaare nieuwspapieren lazen,
dachten wy aan de twee volgende Verzen van den Heere rok3 EP, in zyn Prysvers, behelzende de voortrejfelykheid van der:

Christclyken Godsdienst:

ik riep (toen 't oog de Prysvraag las)
Hier komt de Voorhofpomp van 't heiligdom te pas! (*)
En wy riepen ook, met eenig vertrouwen, uit:
1/ier komt de DichtJlyl van Porjeere juist te pas!
Men ziet, dat ons vertrouwen, in deeze, niet ydel is geweest;
zynde de Oosterfche flyl van zyn Eerwaarde overeenflemmnend
met de holle : waardoor zyn Vers een uitmuntend Dichthuk
geworden is.
Zo gunflig echter kunnen wy van het tweede Vers, dat met
de zilveren Eerpenning bekroond is, en den Eerwaarden Heere
JAN sChAR? , Predikant te Rotterdam , ten maaker heeft, niet
oordoelen. Zedert lange hebben wy geene Prysverzen gelezen,
die zo tegen elkander affleeken, ten opzichte van Taal- en Dicht
dit fink is vry woest en on'oefcl lafd: well_-kunde.Dflyva
een en ander in de volgende voorbeelden zichtbaar genoeg is

Alfaar, eer de fchadnwen zich neigen ,
Zal u het zwaard des Cherubs dreigen,
En, van 't kekoorlykst oord verjaagd ,
,Zult gy voortaan in zweet en zwcegen
Van God gevloekte kluiten ploegen

Daar ieder akker distels draagt.
En wat verder:

Samaria is uitgeroeid,
]laar Yuda blyft een God verieren,
Die u door blixems kan verteeren
En Duivels aan zyne oogen boeit.
Welke woeste denkbeelden: enkel gevloekte KLUITEN te ploegen!
En Duivels, die aan Gods @ogen GEBOEID zyn! Eu wat zal
men van de volgende uitdrukking zeggen?
() In de Nieuwe fig. Pad. Leteeroef. D. IV. bl. r t7.
() Taai- en Dl htii-avenne Oefeningen van het I,eydfche Genootfcihap
Kunst Worrdt dow arMitI >erkreryen. D. IIl. hl. y.
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Zoo ffondt ook Sanherib verwonderd,
Befchaarnd , en door God zelv BEDONDERD..
Taalfeilen, die enkel om. het rym geboren fchynen , vindt men
in dit Dichtfluk in menigte. Dus zegt de Dichter by voorbeeld,
bladz. 3c. Coup!. I, dat de Almagt een heir van Horfels en
Iviuuskiten, op Canan en de Heviten toegetzist heeft. Indien de
Almagtige liet w..rk eerier flang verricht had,, zou men niet auders kunnen ffchryven : en hoe ongepast is zulk Bene werking
aan een Wezen, dat enkel één wenk behoeft, om een geheele
waereld te feheppen : immers , God /preekt , en het is 'er; Iy
gebiedt, en het ,/laat 'er. Dus ook laat de Dichter bladz.
43, RABSAK , de overgaaf van jerufalem, en Tempel, burgt ei
floten eifchen ; even of men die Stad, zonder die Gebouwen
koude bezitten: en , dat verder gaat, by laat dezelfde RABSAKÉ,
den Koning H sK1A$ met all, 's lands grooten , tot één faaf voor
1lsfirs Koning eifchen: alleen om dat het woord /loaf op overgaaf moest rymen.
B1adz. 39. Coup!. 2. worden de tyden niet elkander verward,
enkel om dezelfde oorzaak, nanlenlyk, om te rymen. Dus zegel
de Dichter
Gelyk de Visfchers 't water roeren,
Dat kale: en ryk vac vis/then was
En in hun fcfakels nzedevoerert
Den rykdom van den ganfchen plas.
Indien ivy eenig verfland van visfchen hebben , dan roeren de
Visfchers het water, als het flil en ryk van visfchen is; niet was:
want dan zouden hu.nie, fchake1s te laat , of te vergee sch ge
worden. Doch was moest weér rymen op plas! Van liet-fteld
Vers
Baar geen verdrag was te bedingen
ziet men dat liet woordje te , een geheel verkeerden toonval
/reeft , en in de leezing noodzaakelyk té uitgefproken moer
worden.
Nog een voorbeeld:
Gelyk een span , door fchrik beneepen ,
Bedremmeld in valeyën Jtaat ,
Daar , door het onweer aangegreepen
't Geboomte rond hey; nederjlaat.
Zou enen dit , geboomte rond , leezende , niet byna in de gedachten kunnen komen, dat men DATt-LEEN, of een of ander Redenryker der voorige Eeuwen, voor zich had?
Wy flaan gaarne toe , dat 'er eenige foute trekken in dit
Dichtftuk van den Heere scxnxe gevonden worden; maar moet
meiz
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enen om eenige goede flaalt'es een geheel Laken geed heeten,
dat met te veel overhaasting geweeven en efchooren ;chy::t te
zyn? Wy zouden het by de gouden Eerpenning hebben laatera
berusten.

De Geroofde Ilairlol , door A. P E. In het A'cder diritsc?i gene/eel
door NIr. I>. BODDAERT. Te Ilaerlcn , by A. Loo: jes , I'z.
1791. in gr. 8vo 49 bladz.
e aanleidende oorzaak tot dit Dichtfluk heeft ons w4R•
BURTON, in oenige zyner Aantekeningen op t /ic LI'orks rif
ALEXANDER POP:•. , nagelaaten. Onder de regeering van eIAIt:n,
Gemalin van den Dngelfchen Koning IAconos de I. de, leefden
twee geflachten in geduurig verfchil . om dat Lord PF:TE.r, aau
Misf FEnMCR een haarer hairlokken had afgefneden. Dc Dichter CARYL, Geheiznfchryver van gemelde Koningin, dit verfchic
gaarne uit de waereld gemaakt ziende, raadde den Dichter roer
aan , om dit door een boertig gedicht te beproeven. De-eze
ging daadelyk aan 't werk, en voltooide, in tinder dan Ia da=
gen, the Rape of the Lock, in twee Zangen; zendende hetzeive
an die Dame met dit opfchrift, nit MARTIALIS,

Noveram, Belinda, tuos violare cabillos I
Sed juvat hoc precious we tribuisfe tlrss^,
welke het zo wel opnam dat zy 'er aff hriften van uitdeelde.
Dit gefchiedde in den Jaare 1711. In 't vervolg van tyd is
de Dichter te raade geworden , om hetzelve geheel om te werken ; en daar het bovennatnurlyi,e tiet het t-urgerly ke of ge.
meestal in het Heldendicht vereeni gd is , heeft by 'er-wotie
door het inmengen van Mrrc?:tnenn en Scalp.^en , een Heldendicht in vyf zangen van gemaakt, van het welk dit hakje eene
Na 'rvol iag is.
Over 't geheel genomen , is de Heer non nAERT , in de naar
dit boertig Heldendicht redelyk wel gefaagt; echter-volgina
heeft het in 't Neêrduitsch Gene zekere flyfheid gekreegen,
welke het oorfprcnglyk niet bezit. Wy zouden de flaatige
tred , welke de zes voetige Verzen hebben , daar eenigzins de
schuld van geeven , maakende die van vyf voet , in liet oor
boertige meer duidciplt. Op bladz. 3 vs. 15,-fpronglyke,ht
is een woord uitgelaaten , dat ulisichien verfend zal moeten
wezen : 'er (iaat
Een reeks van naar/zen , vara 't gezorgd i'e; fe Beid rn
gyn Hechts geopenbarrd aai kindrera en arre me/de:;.

daar
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Maar Porn zegt:
Some fecret truths , from learned pride conceal'd,
To Maids alone and Children. are reveal'd;
dat wy zouden vertaalen: fosnmige geheime waanzeden , verbergen voor geleerde trotschheid, zyn den Meiden en Kinderen alleen
geopenbaard geworden.
Men zal hieraan reeds kunnen
oprn riten , hoe veel Satyrieks 'er in deeze twee Verzen verboren is gegaan; zelfs wanneer men gezond ven/and of gezond
verr.uf moet leezen. Beter zou zyn: Een reeks van waarheên,
van geleeraen waan verfclzeiden , enz. Dat op bladz. 6-, laatfle
vs. Slypiae voor Sylphe flaat, is enkel een Drukfeil.
Byzonder is het , dat onze Natie , die anders. zo volgziele
is, tot heden nog Beene boertige Heldendichten gemaakt heeft
daar 'er zo veele, en zulke íchoone, by andere Voli;en gevonden worden. De Grieken hadden een Batrachomyomacizie, of
firyd tusfchen de Muizen en Kiivorfchen, van HOMERUS; de Italiaanen hebben La Secchia Rapita, of de geroofde Wateremmer
van ALESSANDRO TA5SONI; de Franfchen, Le Lutrin, of de Le•
zenaar van uoILE,AU; de Engelfchen de Hudibras van BU TLER,.
de Dunciade van pope . enz. De Duitfchers verfcheiden hukken, in dien fmaak, van snctrnlIA.— en wat heiben WY? —.
De Eneas van Virgilius in zyn Zondagspak, door LANGELvDYI: y .
en nog eenige Parodiën!
Verhandeling over het Cnderwys in het fpellen, leezen en f zry.
ver, , uitgegeven door de Msatfc nappy , Tot nut van 't Algemeen. Te Leyden by D. du Mortier en Zoon , en te Deventer
by J. H. de Lange 1791. II of avo , 48 bladz.
y nanier van Inleiding gaat men, in dit Stukje, vooraf na , de
v. reischten van een goeden Schoolmeester; die, gelyk men
tevens doet opmerken, wanneer by bekwaam is voor zynen post,
en denzelven niet lust vlytig waarneemt, uit hoofde van deszelis.
Tuttigen invloed , ongeíyk meer agting verdient , dan men• gewoonlyk den Schoolmeesteren toedraagt. Hierop ter zaake treeden de, komt voorts in opmerking de beste, gemaklyktle en minst
omfagtige manier vru on,ienvys in 't fpellen , leezen en fchryven. Daartoe verleent men eerst den Schoolmatresftn de nuttige
onderrif tingen , en brengt verder den Schoolmeesteren onder 't
oog, op hoedanig Bene manier zy die aangevangen opleiding,
om wel te leeren fpellen en leezen , tot meerdere volnaaktheid
hebben te brengen ; rii:sgaders, wat zy vervolgens by het Schryfonderwys in agt behooren te neemen : welk loathe gedeelte over
genon.cn is uit eene ingeleverde Prysverhandeling van den Heer
LEENDERT DUPPER, Schoolhouder te Corinchem. De Maatfchappy, Tot out van 't,ilgenzeen, befchoawt het Schoolwezen, met
het hoogte rept, als een" onderwerp van weezenlyk gewikt, en
bevlytigt zig uit dien hooide alleszins, om deszelfs vetbetering
te bevorderen, waartoe ook dit Stutje dienílig kan zyn.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN.
1'erhandeling van het Genoótfcltap tot verdeediging van den
Gristlyken Godsdienst , opgericht in 's (lage , voor 't
jaar t?9o. Te ArnJterdam , Haerlem en 's Hage , Gy
J. Allart, C. v. d. Aa, en de Wed. J. du Mee, Junior_
In gr. Bvo. Bolzalven de Aan/praak Ito bladz.
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nvoorziene verhinderingen van verfclieidenerlei aart
brengen te wege, dat het Haebfche Genootfcllap uit
den voorraad van de by 't zelve bekroonde Verhandelinge^i ,
thans slechts ééne enkele afgeeft. Voorafgegaan door bet
Programma voor 't jaar 1790 enz. de Aanfpraak ter A19 1meene Vergadering ten dien jaare gedaan , door den 11aegfchen Kerkleeraar D. A. REGULU ris , behelzende een Ver
redenen ter bemoediging , die den Vriend-togverd
der Naarheid, in deezen tyd van tegenfland en ondermyning, overblyven.
Eene Aanfpraak , zo anders de ftyl van zyn Eerw itt
zyne Kansfelredeneu die van een Prediker van het een
g Luangelie is, „ welke" gelyk de Redenaar zich uit -voudi
weinig overeenkomst heeft niet den í1y1 van eenti-drukt,„
„ bevattelyl:e Volksvcrmaaning." ., Men oordeele --Na de gevaaren van den tyd, dien wy béleeven, als een,
tyd van tegeníland en ondermyninge der Waarheid befehreeven te hebben, en tot zyn Onderwerp zullende treden, voert by dit woord: „ Ik bid u myne Toehoorders t•
„ zal dan de vrees by een weldenkend hart niet billyk en
„ rechtmaatig zyn ? Of zullen wy onbez )nnen zeggen:
„ 't Is Zion , niemand vraagt 'er na. Neen , ik zie op
,, elks geiaad een trek van edelen afkeer gloeijen , die
zulk een laag beftaan en handel wraakt , of zou ii„ zulks my niet belooven kunnen van zulken , die hun
„ hart,- hun geld, hun eer, aan de verdeediging van Jet'as
„ goeden Naam verpand hebben ? Ieders boezem fch'ynt
my van een killen fchrik te kloppen , en 't zwoegend
„ hart de ílille beê te ontvluchten , Och, Heere doe we
„ by Zion naar ux welbchaagen ! bonnw de anuuven van
„ ruftlern op. EEtn Lei, die, hoe ook 's Vyands Rot cie
,

„

,
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„ val der Godílad fchynt gezwooren te hebben, door 't
ootmoedig geloof, op wieken van deeze aard ontvloo„ gen hoop , voor 's hemels troon gevoerd , geen ant„ woord en verhooring derven kan. Of hoe! wie zyn
„ deeze onbefneedenen , dat zy de ilagordens des leeven„ Bigen Gods hoorsen zouden '? Geenen menfche ontvalle
het harte om hunnen wille. Is niet de kryg des Hee„ ren ? Of zou de Overwinninge Isracls ooit faalen kunnen? Nen noeme vry de Hoop, niet alusTOTELES, de
„ droom der waakenden; de hoop, die , in den heetl'en
firijd voor 't dierbaar pand de Euangeiieleere , den
Godsdienstvriend doet liet hoofd manmoedig , zelfs in
„ ipyt van al de list, geweld, fpot en fmaad, om hooge
,, heffen , kan , 't gaa dan hoe het gaa , in eeuwigheid
„ hem niet bedriegen. Zelfs daar , daar 't voor een tyd
„ eens fchynen mogt , dat by verwonnen waar , ontgaan
„ hem tog aan 't eind de zegepalmen niet , en geld de
fpreuk : vista vincit verftas. De waarheid, hoe in fchyn
ook overwonnen , zegepraalt. Welaan , het droef gelaad
„ ontfronst ! liet rimplig voorhoofd glad geftreeken , en
met een gullen lach van edelen moed den Vyand on
„ der 't oog gezien , en onze hoop in God gellevigd
„ welaan de redenen van hoope opgezomd!"
De éénige Verhandeling, thans medegedeeld, is het bekroonde fink van den Gerw. JACOBUS INGELSMA nzri,ius , Predikant te Ryperkerk en Hardegaryp , over de
vraagen. Moet de weg tot tivaare Gelu/ zaligheid, in deezen
(iaat van algemeen bederf , voor alle menfe/cen , wat het
weezenlyke betreft, een en dezelfde zyn, en door eene Godlyke Openbaaring bekend worden?
Zyn Eerw. Relt het Gefchililuk , waarover zyn Betoog,
loopt , in deezer voege voor , dat het gevoelen , 't welk
een flellig antwoord op deeze vraag geeft , meestal by de
Proteflanten aangenomen is en beweerd wordt; terwyl de
nieuwe beílryders der voornaamfle Leerfiukken van den
Christlyken Godsdienst beweeren , dat de verfchillende
wyzen , waarop de menfchen en volken God zoeken te
dienen, genoegzaam moeten gehouden worden tot verkryging der Gelukzaligheid. Of gelyk by het breedfpraakiger voordraagt. „ Alle Godsdienflige begrippen , die
„ ooit by de onderfcheidene menfchen en volken plaats
,, vonden , het zy dezelve met de gezonde reden en de
„ Godlyke Openbaaringen overeenftemmen , het zy ze
„ veel e ougerymdheden , met liet gezond verfland firydig
„ en
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,, en door de Godlyke Openlbaaringen ten eenemaal af„ gekeurd, mede aangenomen hebben, zyn, naar hunne
„ gedagten , zoo veele wegen , welke de menfchen uit
„ onderlelleide oorden der wereld tot de waare geluk;a„ ligheil geleid hebben , terwyl in alle deezen toch al„ toos iets waarachtigs gevonden wierd, dat, van het on„ gerywde afgezonderd, de gemoedsruste der Vervelingen
„ bevorderde, en tot volmaakrng van hunnen (laat mede,, werkte; nogthans keuren zy dezelve alle niet even goed,
„ maar gelyk de eene weg korter , gemaklyker en te be„ treeden aangenaamer kan zyn, dan de andere, ofichoon
„ zy ons na dezelfrle plaats geleiden , achten zy ook,
dat die Godsdienstige begrippen , waarin men Leerin„ gen, fIrijdig met het gezonde verstand, toegelaaten heelt,
„ minder geschikt zyn , om ons even voorfpoedig tot de
„ waare gelukzaligheid te leiden , als anderen , waarin
men deeze ongerymdheden , als zo veele hindernisfen,
„ beter ver;.myd heeft, en welke ons dus meer regelregt,
„ langs een korter en aangenaamer weg , het gewenschte
„ einde doen bereiken. En onder deeze laatyen heeft
,, dan de Christlyke Godsdienst , als by naar het plan
„ van God in de natuur , zo als deeze nieuwe Leeraars
„ zich dit voorftellen , als een onfeilbaaren toetsíleen be,, proefti , en door deezen weg van de valfche nevensbe„ grippen , welke het bygeloof,, en de zugt naar verbor„ genheden, en het willekeurige in den Godsdienst, daar
„ aan toegevoegd hebben , gezuiverd is, den voorrang
,, zelfs boven de Godsdienftige begrippen der ver[Iandig„ fte Naturalisten , die , offcnoon zy dezelfde Leeringert
„ aanneeinen, welke, naar het oordeel van deeze nieuwe
„ Hervormers, alleen het weezenlyke der Christlyke Open„ baaringe uitmaaken, nogthans de menfchen, over 't al.
„ gemeen , zo gemaklyk niet tot het betreeden van den
„ weg der waare gelukzaligheid konnen leiden , zo lang
, zy het Godlyk Gezag der Openbaaringe verwerpen, als
„ wanneer 't zelve door ons word aangenomen, overmids
„ veele menfchen , die niet in (laat zyn zelve te denken,
,, zich beter door zulk een gezag laaten leiden, dan wan„ neer de weg tot geluk hun enkel op gene wysgeerige
s , wyze verklaard en betoogd wordt."
De Eerw. MEBIUS geeft vervolgens op , de onderfcheide wyzen, die de oude en nieuwe Godgeleerden volgen,
om hun gevoelen te betoogen , 't welk hem deu weg afbaaDz
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baakent , welken by oordeelt te moeten inflaan , om dat
der laatstgemelden te bellryden. STEINBnRTS gedagten
we.lerlegd hebbende is zyn hefluit , „ dat liet veel veili„ gcr is het fpoor der ouden te betreeden , en de God.
„ lyke Schriften eerst raad te p'cegen , en uit dezelve om.
„ trent duistere en betsviste hukken re verneemen , wat
,, zy ons omtrent dezelve berichten, en zo dra' wy, on,, der opzien tot God en een naarfli-„ gebruik vam°,alle ge„ paste uitlegkundige middelen, verl { aan , dat iets in de„ zelve niet duister en flegts op deeze . of geene twyfelab
,, tige plaats, waar klaar en duidlclyl geleerd is, en haare
„ doorgaande Leer uitmaakt , hetzelve als vollirekt zeker
„ aan te neeaien : dan eerst by zig zelve door veele fyne
„ redeneeringen , voort ellingen en plannen op te maa„ ken , en dezelve haar , iUrydig niet haare doorkgaande
„ Leer, met alle geweld op te dringen."
Naa dit alles treedt by ter groote zaalre; en wyst aan,
hoe in de Schriften , zo des Ouden als des Nieuwen Verbonds , die lonverfchilligheid omtrent de wyzo van Godsdienstoefening ten Verftien wederíprooken wordt.
\Vyders, dat de Leer der Openbaaringe 'er zo verre van
af is, om allcrleie Godsdienilige begrippen en handelingen
als een genoegzaamen weg ter Gelukzaligheid aan te merken, dat zy zelfs de zuiverife begrippen van den Natuurl yk en Godsdienst , in deezen (laat van algemeen bederf,
ongenoegzaam tot dat einde keurt : ten bewyze daarvan
aanvoerende de Leer van 's menfchen Verdorvenheid en
tier Verlosfinge door CHRIST vs : als mede, dat de Heilige
Schriften , om des Schrijvers eigene woorden te bezigen,
„ niet duister in ons eifchen , ter bevordering onzer Ge„ lokzaligheid eerre geloovige erkentenis van veele leerftel„ lige waarheden en verborgenheden, die zonder eene by„ zondere openbaaring niet kunnen gekend worden , en
„ zonder welker kennis en erkentenis echter wy nimmer
„ onzen Jefus als de eenige oorzaak der Zaligheid kennen
,, en erkennen kunnen , als van de verborgenheid der

„ Drieëenheid, en het Godlyk Rellaan des Verlosfers, zyn
„ Godlyk Zoonfchap , zyne openbaaring in het vleesch,
„ zyne borgtochtlyke Gehoorzaamheid, ter volaiueniug aan
,, den Godlyken xvii , tot heil der zondnaren , door lydeci
„ en doen, zyne daarop volgende erhooing, de Godheid
des Heiligen Geests , deszelfs uitgaan en zending van
„ den Vader en den Zoon , zyne genadewerking tot toe,, pas-
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y, pasting van de ganfche vrugt van Jelus verdienfken , aan
,, den uitverkooren Zondaar, en meer diergelylce,hier mede
„ verknogt."
Hieraan kegt de Eerw. inEaius eene wederlegging vr.n
verfcheide Tegenwerpingen , zu . van s fEIBAR i als vain
anderen. Over de S-chryfwyze , in deeze Verhandeling gehouden , zouden wy foortgelyke aanmerkingen te maakes
hebben , als wy voorheen bybrabten , in liet Theoordeelcit
der Prysverhandeling , waarop heit den Zilveren eerprys
door het zelfde Genootíchap werd toegeweezen; men kan
dezelve te onder aangeweezene plaatze vinden (*).
(*) Nieu:ve 4lgem. Paden. Letteroef. IV D. I Stuk. bl. 357•
Het leeven van den Weleerwaarden en zeer Geleerden Heer
JONÁIrHAN EDWARDS. In deszelfs leeven Prefident van
het Collegie van New- Jerfey. Met uittrekzels uit zijne
bijzondere Schriften en Dagboek. Na den tweeden druk
uit het Engelsch vertaald , door E. NOOTEBOOM. Te
Utrecht by W. v. Yzerworst, 179t. Behalven het Voor
-werk
222 bladz. in gr. octavo.

I

de uitgave van dit Stukje heeft men , zo als de
etVoorrede meld , „ niet eeniglijk bedoeld, dit be.
„ richt genieen te maaken , om dc waereld te zeggen ,
„ welk een uitneemend groot , wijs , heilig en nuttig;
,, mensch de Prefident E'twards was; maar we,1 voornaam„ lijk, om haar te onderrichten, op welk eene wijze, en
door welke middelen hij tot zulk eene ongemeene tnaate
,,, van kennis en heiligheid gekoomen is, en hoe hij, door
„ het wel aanleggen van dezelven , zoo veel goed deedt
„ aan het menschdom , op dat ook anderen daardoor
„ moogen geleerd en opgewekt worden, om heen te gaan
en ook alzoo te doen." --- Dit op liet oog hebbende,
geeft men flechts een beknopt vérilag van zyne geboorte,
opvoeding, aenvang en voortzetting zyner oefeningen, tot
op zyne bevestiging in den heiligen dienst te Northampton
in America; en deelt daerop voorts mede enige uittrekzels
uit zyne byzondere Schriften ; behelzende zyne vooral
Godsdienstige voorneemens , en grootlyks daertrtc beh000rende bedenkingen uit zyn Dagboek met nevensg;aendle
aanmerkingen over dezelven ; en een bericht van zyne bekeering, bevindingen, en Godsdienstoefeningen, door hem
Dy
zjl,
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zelven geZ Beven. Hier aen volgt wyders ene ontvoulvmg van zyne levens- denk- en handelwyze , zo in
zyne Amptsbediening als in burgerlyke err huishoudelyke
omflandigheden; met een verhael van ontflane onlusten te
Northampton , inzonderheid ter zake van zyn gevoelen ,
nopens liet vereischte in den Avondmaelganger ; het welk
te wege bragt , dat by aldaer van zynen dienst ontflagen
wierd. Op dit ontflag , waervan by , de voor hem en
zyn huisgezin belemmerende , gevolgen met lydzaemheid
droeg , nam by , gelyk liet verhael verder meld , na ver
enigen tyd , de hem opgedragen zending na de-lonpva
Ifdjianen te Stocku.ridge aen ; en etlyke jaren lang liet by
zich overhalen , om liet Prefidentíchap van News-erfey
•Collcffe , onder zekere bepalingen , op zich te nemen;
welken post by echter naeuwlyks een maend bekleedde;
overmits ene lichaemlyl:e ongefteldheid hem dra ten grave
sleepte. Hv gaf, in ene ítille gelatenheid, den geest, op
den 2etic Maert í75i3, in het 55<« jaer zyns levens.
BBy dit bericht heeft men , einclelyk , ook nog gevoegd ,
eeti verflag van 's Mans overgebleven Handíchriften , en
van de Boeken , door hem in 't licht gebragt; mitsgaders
van die , welken na zynen dood , met toeftemming zyns
Zoons • door openbaren druk gemeen gemaekt zyn.
De Eerwierde Edwards word hier , zo in zyn Levens
't algemeen , als byzonder in 't behartigen zyner-lopin
Studie , en 't waarnemen van zyn Ampt, met lof vermeld;
welke hem , naer tiitwvzcn van alles regtmatig toekomt;
dacr by zich alleszins voordoet, als iemand, die zich bevi tigde, om de waerheid na te fpooren , dezelve indruk.
bier anderen in te boezemen , zyn Godsdienilig gedrag
nier zvne kundigheden te regelen , en aen zvn geweten
getrouw te blyven. Zulks heeft hem ene vey algemene
hoogachting doen verwerven , zelfs by zodanigen , die
zyne grondbeginzels niet kunnen goedkeuren, en zich met
zyne denkwvze , zo in 't hefpiegelende als betrachtende,
in vele opzichten, niet kunnen verenigen ; mier bekwaembeid en deugd weten te waerdeeren , ook in die genen ,
welken ene Godsdiieultige leiding , van de hunne zeer
verfchillend, gewoon zyn te volgen.
—

-
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SI

''roestgronden, by de Graffteden van onze Geliefden , door
Mr. F. T. WETTENCEL , Vorstlyken Hofprediker te
Greiz , uit liet Hoogduitsch vertaald. Te Dordrecht , by
F. %Vanner, 1791. In gr. avo.
e Hofprediker WETTENGEL mag, in zyn .11arfpraat
aan l,'edroefden die deeze Troostgroncen voorgaat ,
met vollen regt zeggen: -- „ Ontvlugt my niet, gy weenenden ! Want ook ik weerre -- Ik toom van liet
Verfbed , van het pynlyke 1lerfbed myner , in den bloei
van haar loeven verflenfle , dierbaare Wederhelft. Ach ! laat
,ny met u weenen. Verzamelt eenige myuer traanen en
laagten in uwen medelydenden fclroot. Aan deelneemenden in onze droefheid te mogen klaagen , is voor ons
eene zekere troost."
Met zyne , hem door den dood ontrukte, JULIA, wier
Egtverbintenisfe hein eerst geweiddaaàig belet, doch aan
welke by na eene tien.naandi Te vertvyderinag verbonden
was, halt by „ acht en twintig weekes ," gelvk ily fchryft,
„ de vergenocgendíle verbinding gei]naakt; achtien wceken
van deeze blare herftel-ling en volmaakte gezondheid niet
Benen daadlyken yver te wenichen, doch ouverwagts deegen wensch verydeld te zien ; tien veeeken lang haar op
het ziekbedde , onder ht gevoel der hcvigtie finerten ,
plotslings , in het zestiende jaar van Naaren ouderdom ,
te zien verbleeken hier , aan haar flerí'bedde haarti
trouwe in traanen zwemmende, en daar, in liet verfc!;iet,
nmyne eigen bedaagde zieke 1\Ioe ler , die ook reeds affcheid in dit Zeeven van my genomen had, te befchouwen
en nog by dit alles liet oog te rug te flaan naar den
droeven oorfprong van al dit lyden — --- u, myn Leezer! dat is finert! ja, meer dan doodlyke finert! --"
Zodanig , zo drukkend , was de toeíland waarin zich
zyn E,erw. bevondt , toen by voor zichzelven Troostgron.
den zogt , en die vindende , ze aan andere Drukgenooten
mededeelde. Nan dit algemeene in de voorbereidende Aan
vermeld te hebben , fluit by deeze met de betui--fpralc
ging. „ Doch laaten wy nog meer tot de Troostbronnen naderen , die zich in den Godsdienst van Jesus openen : want deeze zyn en blyven altoos voor een bekom«
rnerd menfchen'.iart dc zoette, de zaiver[ie , de verkwik
onze gerustuiel9-kendf,ouitpbarle.Lnwy
4
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lii;g en. tevredenheid niet bloot op den zwakken en ver
ons vernuft ves--moldenritfazghcidvn
tigen ; maar op de vastere onbeweegbaarfle fieitnpylaar
op den hardí}en rctsfleen van het Christendom gronden."
Acht iii getal geeft by ze op. I. Goy, die ons onze Gelief den gaf, ontrana ons dezelve weder. I1. Hun Graf is
een bron van zegeningen voor ons. en voor anderen. II1. Wy
hebben hen niet verlooren. IV. Zy zyn alle Lyden ontweeken. V. Zy leeven. VI. Verre meer dan ivy , kunnen zy
thans COD roerheerlyken. VIL Hun Lichaam fluimert de
vrolylfte Opftanding te gemoete. VIII. Welhaast zien wy
elkanaeren weder.
Ten (taal van des hofpredikers fchryftrant , die ons
doorgaande (te wydlnftig, en niet zelden te bloemryk, voor
liet (lot van den vyfden Troostgrond. „ o-komt,dien
„ ziet, gy, ween ende Oogen! ziet weg van het fterfbed,
„ den zerk en liet graf van onze Beminden , ziet , daar
om hoog naar den hemel ! Slechts hun huldzel ligt
„ hier. Zy zelve zyn dat niet , wat ons oog, hier ziet.
Daar, daar yn ze by God ! Zy leeven , zy denken,
„ zy werken, zy zyn vrolyk en zalig: zoo vrolyk, zoo
„ zalig als. zy by ons nimmer waren , en nooit konden
„ worden , u welk een leeven ! ontbonden van de knel,, lende banden', van het triage en flerflyke lichtlam ,
„ doordrongen met de leevendigile gevoelens van de dank,, baartte blydfch^p , voor genopte weldaaden der aarde,
„ overflroomd -sloor het aangenaamI e vermaak van nieuwe
,, en grootere gelukzaligheden , hevryd van krankheid en
„ zonde , vervuld niet liet naarfligst , on vermoeidst en
„ heiligst rykhalzen, vertrouwd met de inwoonderen des
,, hemels , God van aangezigt tot aangezigt te aanfchou„ wen, van kennisfe tot kennisfe, van deugd tot deugd ,
,, van kracht tot kracht, van volmaaktheid tot volmaakt, beid ongelloord voort te gaan ; het te gevoelen dat
,, riten gelukzalig is, en op den duur gelukzaliger wordt,
en ninnzier, nimmer , -ophouden kan ; het te zyn.
, 'Voor den Throon des Onflerflyken en Allerzaligften te
,, leeven , ó welk een leeven is dat! En dat is het leeven
der geenen, welker dood wy beweenen. -- Hoe wel
,, is liet hun thans ! Zoo dnnitfpreekelyk wel ! Hoe ver, , rukt zyn zy , dat zy geen flerilyken , geen zondaaren
meer zyn, dat zy dien aanfchouwen, aan wien zy gea loofden , dien zy beminden ! Terwyl wy hunnen dood
hehlaa et: , juichen zy over hun leeven , zy wenfchen,
J , zoo
;

TRDM..TCRDNDZN. 53

„ z®o ay anders tot wenf'chen niet te volmaakt zyn , dat
„ wy ons eiaar over mogen verheugen. Daar hun verhieekt
„ lichaam hier verrot , zwa git hua verloste geest voord,
„ van ontlerllykhcid tot or.ílerllykheid, van zegepraal tot
zegepraal , van zaligheid tot zaligheid , waar voor de
„ taal der íterfykeu geen naainon iecfi. -- 1lun geluk
„ en hun leevcn , zyn deeze niet onze wensch ? En is
„ deeze niet op de vohaaakttle wyze vervuld ? Deeze
„ gantiche aarde met alle haare vermaaken, en fchatten,
eer en heer'ykheid , waar heeft die zulle een leeven ,
„ gelyk dat geene is waarin zy juichen? Waar heeft ons
„ tegenwoordig at:gstvol leeven zulk Bene gelukzaligheid ?"
Ontwerp ter proeve , hoe men op de beste wijze Kende.
ren , van jongs af, tot Godsdienst kan opleiden , door
C. G. SALTZMAN. Uit het IHoogduitsclz vertaald. Tweede
en laatjie Stukje. Te Haarlem bij F. L'ohn, 1790. In
octavo, 136 bladz.

Van den aert van dit Ontwerp, dat niet nuttigheid werk
`^ f#ellig gemaekt kan lv,-)rden , hebben wy onlan'i;s verflag gegeven, met nlelding'c van des Audioars eerste onder
Godsdienst (*). dat nu verder in dit tweede-wysinde
Stukje trapswyze voortgezet word; het welk de Heer Saltzvntun volvoert, met ciie oordeelkundige oplettendheid, die
zyne voorgetlaagen maetre gelen, door deze nadere ontwikkeling , steeds nog meer aenncmelyl: maekt. — Onze
Autlieur, die zich alvoorens genoegzaem alleen tut natuur.
lvke kundigheden bepacid had , beklimt hier terCtoud een
hooger trap. IIet oog vestigende op de Openbaring, toont
hy hare uiit} ekende nuttigheid , en de zalige vruchtgenotgen van derzelver geloovige omhelzing ; waeruit dan natuurlyk voortvloeit de verplichting , om de hinderen tot
liet Geloof aen de Openbaring op te leiden ; welk bazef
onzen Autheur noopt, ter ontvouwinge van de middelen,
waervan men zich , overeenkom ig met de bekwaemheden
der Kinderen, omtrent de twaelf a veertien jaren oud, kan
bedienen, op ene wyze, die recht gefchikt is, om een geheel onwrikbaer Geloof te bewerken. -- Tot hiertoe gekomen zynde, felt hy, als een derden trap van Godsdienfig onderwys, voor, de manier, op welke de Kinderen, die
tot
()Zie boven, bl. 142.
-
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tot dus ver meer lydende dan zelf werkzaetn waren , best
tot de daedlyke uitoefening van hun oordeelkundig vermogen te brengen zyn. Hiertoe is, zyns oordeels, de zogenoemde Socratifche manier van onderwyzen, door gemeenzame uitlokkende gefprekken, ongelyk dienfliger, dan het
gewoone Catechizeren. Om dit te duidelyker te toonen,
geeft by een wederzydsch voorbeeld aen de hand; en doet
tevens, ook met inviechting van een voorbeeld, zien, wat
iaen hieromtrent in agt hebbe te neemen, en wat 'er ver
om daerin enigermate naer wensch te fa--eíschtword,
gen. ----- Dit afgehandeld hebbende bepaelt by zich einde
welk by als den vierden of laetilen trap van zyne-Iyk,het
bedoelde Godsdienftige onderrichting befchouwt , tot liet
aia-aen der wyze, waerop men Kinderen, tegen dat zy Ledematen der Kcrlce flaen te worden , de byzondere denk-.
beelden van enig I erkgeuootfchap omtrent de verborgenheden van den Godsdienst zal mededeelen. Zyne hoofdbedenking deswegen is, dat men zich, by liet onderwys der
verborgenheden niet lang moet bezig houden, en de Kinderen in geen wydloopig veld van befpiegelingen brengen;,
waerdoor men hun de Godgeleerdheid zou lesren, ether
geen Godsdienilig onderwys geven. 1\iit seaders dat men,
by de veríchillende denkwyzen der Christenen , ook deze
of gene manier van befchouwing niet zo gewigtig moet
trachten te maken , als of de on,heizing van ene bepaelde
denkwyze dc hoofdzaal: in den Godsdienst ware. Zodanig
ene onderrichting ziet by als zeer gevaerlyk aen ; en 't
komt ons niet ondicnllig voor, 's Mans llyzondere aenmerkingen dacruver , to proeve zyner denk- en fchryfwyze;
in dezen nog te plaetzen.
„ Zo ras men," dus haul zyn voorflel, „ zo ras men dat
denkbeeld koesterd , als of het omhelzen van eene zekere
bepaalde denkwijze de hoovdzaal, is in den Godsdienst, zo
ras word er heimelijk een wantrouwen jegens GOD in de
ziel gebooren. Het bellisfen van de waarheid of valschlLeid van Bene bijzondere bepaaling is doorgaans de taak
van taal- en oordeell,unde. De redenen, waarom men a'n
de eene , boven de andere , de voorkeur geeft , hebben
dikwery haares grondliag of in de oudheid van een handfehrift , of in cie echtheid van eene veríchilletnde leezing,
of in de betekenis van een grieksch woordje. Dus hangt
dan de Zaligheid van dcn mensch van de ípitsvindigheid
van den uitlegger af. Dwaalt de uitlegger van den Bijbel,
en wordt zijne domaaiing goedgekeurd en aangenomen , dan
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-gaan :millioenen menfchen verlooren. han dit denkbeeld
niet vertrouwen op Gov gepaard gaan ? kan ik gelooven
dat GOD duizenden van menfchen alleen daarom verdoemen
zou , om dat zij een grieksch woordje niet regt verftonden. Die tegenwerping, slat elk mensch de verklaaringen,
door zijne onderwijzers gegeven, beproeven kan, betekend
niet veel. Wil men het dan van een braav arbeider of
handwerker vorderen , dat hij beflisfen zal in dingen ,
waaromtrend groote geleerden liet niet eens kunnen worden?
,, De Christelijke Godsdienst verliest veel van Naare ge
wanneer men dit aanneemt. Wees een-iovwardghe,
lid van welke kerk gij wilt, her getal van hen, die de characterizeerende Leertteilingen van zodanig een kerkgenoot
omhelzen , is veel kleiner, dan dat van hen , die an--Ichap
ders denken. Tegen één van de eerllen , kunt ge tien
van de laatlte foort tellen. Het grootfile gedeelte der Chris.
tenen kan dus geen voordeel trekken van den Christelijken
Godsdienst. Laaten zij nog zo getrouw zijn aan dat licht,
aan die kennis, die zij bezitten, GOD veroordeelt lien egter , om dat zij in de hoofdzaak dwaalen. En zo is dan
cie Christelijke Godsdienst een dwaallicht, 't welk tien in
eerre moeras brengt , en nauwlijks éénen het re te pad
aanwijst. Is zulk een denkbeeld niet zeer nadelig voor

de achtbaarheid van den Godsdienst? —
„ De algemeene menfchenlievde , zo fterk door Testis
aanbevoolen , word langs dien weg insgelij!;s uitgedoovt.
Is het omhelzen van eerre bijzondere bepaalde denkwijze
de hoofdzaak in den Godsdienst , dan moet ik alle de
veere , welke dit denkbeeld niet omhelzen , als ongeluk
Hieruit volgt, wel is waar,-kigedomlnbfchuwe.
niet volflrekt , dat ik hen moet haaten. Maar de begeerte , om hunnen on(lervlijken Geest te redden , kan mij
zeer ligt verkeerde middelen , die rc tl{reeks ftrijdig zijn
niet den geest des ï uangelinms , doen bij de hand neemen; en bedriegerijen van gewaande vroomelingen kunnen
in mijne oogen den fchijn van Deugd en Iiraavheid heb.
ben. Wanneer iemand l. eri» en verCpreid , die regtftreeks aanloopen tegen mijne deurbeelden , dan moet ik
hem als een weerípannelin,-„ in coos rijk , als een verlei.
der, befchoawen en behandelen. Dir denkbeeld , dat de
omhelzing van vastgeftelde bepalingen , omtrend Gods.
dienflige waarheden en verborgenheden , de hoofdzaak in
den Godsdienst is , is, naast de fchraapznclht der prieste-
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ren, de voornaarot'te oorzaak van die vreezelijke, en jasus
Euangelie veronteerende vervolgingen geweest , welke
Christenen tegen Christenen hebben in het werk gefield.
„ Eindelijk dit gevoelen kin den eenen zorgeloos , den
anderen wanhoepend, maak'en.
„ Zorgeloos. — Ben ik bij mij zelv overreed , dat ik
de leer ue, kerk getrouw omhelze , dat ik dus de voor
waarop de zaligheid mij beloovt-namlievorwu,
word, voibragt heb ,..vat behoeve ik dan verder te lireeven na volmaaktheid ; wat behoeve ik zo veele pogingen
in 't werk te [tellen, ter .volbrenginge van goede werken?
Indien ik tlechis grove zonden verwijde, dan zal GOD mij
al het overigen als zwaklieden wel vergeeven. Dit vloeit
uit dat denkbeeld natuurlijk voort. En eerre droeve ondervinding heevt het maar al te dikwery geleerd , dat de
Christenen deze gevolgen weeten te vinden. IIoe groot
is het getal van hun , die geene gefchiktheid voor den
Hemel kunnen vertoonen , dan de getrouwe omhelzing
van de Belijdenis der kerk ---- en die hierop flout zijn !
„ En ook w.vanhoopend. ---- Elk vorfchend en onder
weet , hoe veele bedenkingen men-zoeklivndChrst
tegen de leer van zijne kerk opperd. Die moet waarlijk
ver gevorderd zijn , die alle deze tegenbedenkingen terfond zo beantwoorden kan , dat hij alles met volle overtuiging kan omhelzen. l n heeft dit geen plaats , blijvt
dat denkbeeld nog geduurig in den geest , 't is mogelijk,
dat ik een verkeerd denkbeeld van de verborgenheden vorme;
dan is ook terl and dat vreezelijke denkbeeld in de ziel:
't is mogelijk, dat ik verdoemd worde. Ik heb, wel Ls waar,
naar mijn beste weeten gehandelt ; ik heb GOD gebeden
om verlichting ; ik heb dien weg trouw bewandeld , die
mij aangewezen wierd ; mijne gebreken erken ik ootmoedig, en ik geloove , dat ik, zonder de tuslchenkomst van
JEZUS , geene beloning kan verwagten. ---- Maar, wanneer het rechte denkbeeld over deze of geene verborgen•
heden de eenige voorwaarde is , waarop ik de zaligheid
kan verkrijgen , en ik dwaal daarin , dan ben ik eeuwig
verlooren , en vind eens mijn plaats, waar de gierigaard,
de wellustige , de dronkaard den loon van zijne c gaden
zal ontvangen.
„ l'anneer dus dat denkbeeld, als of het omhelzen van
eenige bepaalde denkwijze en verklaaring oortrend deze of
geene leerilelling , door de eerie of andere gezinte aangenomen , de hoovdzaak in den Godsdienst zou zijn , wantrot
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trouwen omtrend GOD hervoortbrengt , de Goddelijke acht
vermindert , de menfchen--barheidvnJESUugl
lievde verdoovd , en den mensch of zorgeloos of wanhoopend maakt; --- dan moet ik dit denkbeeld tegengaan,
het zelve ten Iterkften afraaden , en alle mijne medearbeiders in het I uangeliewerk van harte bidden en cineeken,
dat zij den'kinderen liet geloov aan zodanige bepaalingen
nooit uit dat oogpunt laates befchouwen , als of daarvan
hunne zaligheid afhing.
„ Veelliever wil ik dien welmeenenden raad nog mede
dat men kinderen die fchrivtuurplaailèn aanwijze,-deln,
waarop de charadterizeerende leerflellingen gerond, waar
zij ontleend zijn , en waarmede zij bewce zen worden;-uit
en deeze hen opheldere. 1\ laar tevens lien altoos inprente , dat al is het , dat zij dit alles gelooven , dit hen
echter niets zal baaten , ten zij dan dat zij , naar die
verlichting , waarmede GOD hen begunf'dgd heeft , zig ge-

draagen."
Eenige voornaame Heel- en Tlraedkur:dige gevallen , door
G. J. VAN wY • Lid van Geleerde Genoo t /happen , Letor in
de Ontleed- Heel- en T7roedkunde, ;,tads Operateur, Heelen T7roedmeester , enz. te Arnhem. Te JimJterdam by
A. van der Kroe en J. Yntema , 1791. In gr. Svo.
42 bladz.

D

it Stukje behelst zes hyzondere waarneemingen of gevallen, de eeril;e , de geneezing van eerie aderfpattige
fiagaderbreuk , de tweede en deFie , ern coalitus van het
intestinum rel um , de vierde _ wegens liet nut van den geklaauwden hefboom , ter verplaatzu g van een zydlings geklemd ho(fd eens kinds , in de geboorte : de vyf je , wegens
liet nut van den gelllaauwden h-f beoin en de tang van aoftNsoN., ter verlosfiv g van een zy_iiings ge. lernd hoofd , met een
op;efoten en beknelden aren , in e^'al ran moejelyke voet
de zesde , wegens eens voor waardfche fchuinfclte-gebort:
ligging der baarmoeder.
Dat de hier medegedeelde 1hikken niet wel gefchikt zyn
om 'er een behoorlyk uittrekzel van te kunnen geeven ,
zal ieder, der zaake kundig, van zelve begr -pen, dat zy
echter alle , der leezing en overdenikiuug van hun , die de
heel- of Vroedkunde oel eueii overwaardig zyn , hiervan
zal
,
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zal hun de ondervinding liet allerbeste kunnen overtui
om evenwel onze Leezers, die, fchoon geene lieden van-gen:
de kunst zynde , nochtans begerig zyn mogten , om iets
van des Schryvers behandeling te willen weeten , eenigermaate te voldoen , zullen wy hun een korte fchets vaii.
liet eertte geval mededeelen.
Na een kort betoog over de kwetzingen der Slagaderen,
vooral in het vouwen van den Arm onder of naby de Leverader by het doen van aderlaatingen, inzonderheid indien
'er Benige feeling der Natuur in den loop dier vaten
plaats heeft , gegeven te hebben , geeft de Aucteur een
eenvoudig verhaal van het geval zelve.
Een jongeling had het ongeluk, van by het verrichten
eener Aderlaating, de (leek met het lancet door de vena
mediana heen, in een daar onder toevallig liggende Arterie
te doen. Dit wierd terftond , door het (toots- en boogsgewys , hoog helder rood uitvlietend bloed , alderduide•
lykst kenbaar, een llagaderkwetzing te zyn. De Auteur,
by het voorval teenswourdig, liet , om bygevoegde rede
flets 8 a io unzen bloed ontlasten en plaatfile-ne,
een dil. compres , waarin een flak geld verborgen was,.
wel aanfluitend op liet wondje, hier over een langwerpiger
drukdoek , langs de ganfche uitgebreidheid der Aderlyke
Slahaver-breuk, en hier over een gewoon windzel by Ader
dit verband wel verzekerd zynde,-latigenbruky;
wiera een zestien dik en drie vinger breed compres langs
den loop der Arteria Brachialis , van onder den Oxel,
tot by het vouwen des Arms door middel van een lang
windzel, zodanig aangelegt, dat de polsflag, by de hand,
niet meer dan flaauwlyk gevoeld konde worden, Vervolgeus wierd ook de onderdrm met een ander windfel bewon•
den, en eindelyk cie vingeren en hand, met het verband,
onder den naam van harnashandfchoen (gantelet) bekend.
Achttien dagen daarna, het verband voorzigtig losgemaakt
zynde, was de wond reeds gefloten, en geene uitfaorting
van bloed nog uitzetting van gekwetile Ader of Slagader,
maar wel de afdwaalende loop der Armslagader duidelyk
voor het gezicht kenbaar. Het overige der behandeling
dient in het Werkje zelve nageleezen te worden, alzo ons
beftek geen uitgebreider verhaal gedoogt.
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Intree -Redenvoering, gedaan te Arnhem , den 31 Maart
1788. doer Denzelfden. Te Arnhem by W. A. van Goor.
In gr. 8vo. 62 bladz.

D

eeze . tot hiertoe byna geheel onbekend gebleeve Re.
denvoering, van den, beide als Heel. en Vroedkundige,
zeer beroemden Autleur, door zyn Ed. gehouden by het
aanvaarden van den poft, als Anatomice, Chirurgice et Artis
Objtetricice Le or , in zyne Geboortepad Arnhem , wel
ons ook nu eerst in handen gekomen is , bevonden-ke
wy, by het doorleezen, van dien aart te zyn, dat dezelve,
naar onze gedachten , niet alleen verdiende meer bekend te
worden, maar ook billyke aanfpraak maaken kan, om een
plaatsje zo niet boven , ten minhen naast veele andere ,
by plechtige gelegenheden gehoudene, Redenvoeringen te
mogen bellaan.
Na dat de Redenaar in een korte fchets aangetoond had,
wat eigentlyk verdienJten zyn , waaruit dezelve fpruiten,
en wat haar doeleinde is; gaat hy tot zyn bepaald onderwerp zelve over , om zyne Toehoorders wegens de ver
enen Genees - en Heelmeester, of in het al--dieutlnva
gemeen , wegens de nuttigheid, noodzaakelykheid , voor
luister der Genees- en Heelkunst bezig te-trely;héidn
houdeií. Alle deeze (lukken worden vervolgens behoor
afgehandeld, en de tegenwerpingen door zommigen uit-lyk
onkunde , door anderen uit dwaasheid, door eenigen uit
boert, door anderen in waaren ernst tegen zyne flellingen
aangevoerd , naar verdienflen gegispt en wederlegd. Inzonderheid betoogt de Aucleur den grooten invloed,
welke de Geneeskunde heeft , ook zelf op de ziekten der
ziele , door op onze temperamenten , neigingen en harts.
togten te kunnen werken , zich daarby met alle recht op
de bekende fpreuk van den grooten Galenus beroepende:
eindelyk vergelykt hy den Genees- en Heelmeester by een
kundig en ervaaren Stuurman , welke by het wel beíl:uuren van zya Schip , alles wat hem voor- of nadeelig
zyn kan, behoorlyk in agt neemt, en daarmede zyn voor
weet te doen. Dog wy zouden te verre uitweiden,-del
indien wy meer van deeze Redenvoering zeggen wildeli.
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De Oprichting van den Hoogen Raade in Holland, met het

geen verder , omtrent• dat Collegie by ''de Het ren Staaten
van Holland en Zeeland beflooten is, tot den : aare 1767.
Te Utrecht by Wild en _Altheer , i 79 r, In gr. 8vv.
sa, n bladz.

een letter Voorberigxs geeft ons het oogmerk te kennen der Verzamelaars deezer Uit trekzelen uit de Refolutien van Holland', nopens het Co11e;ie van den Hoogen
Raad int Holland, zedert deszelfs erectie tot den . aare 1767,
want dus betytelt by zyn 'arbeid , aan 't Roofti, 't geen
beter dan de Tytel, denzelven uitdrukt. Deeze Uittrekgels "loopen van Maart 1575 tot Augustus 1767 , en kun
handboek dienen, om na te (laan , wat 'er in ee•-net
1-ige dier tusíchenvallènde Jaaren ten aanziene van den IIoogen Raad is gebeurd.
Om 'er iets uit te ontleenen , neemen wy de volgende
opgaven van de TraEteinenten van de Raaden in den Hoogen Raade en der Raaden van 't Hof.
Het Ti•aclement der eerstgemelden was oorfpronglyk
700 Gls 's jaars , als blykt by de Refolutie van 24 April
1532 en is naderhand eenige nieuw verkoorene Raaden
beloofd icoo Gis.
„ Den 13 _Tan. 1593 die van den Hoogen Raade Augmentatie toegé taan van 200 Gls , voor de Jaaren 1593 en
1594. Tuslchen den 26 Ocl. en i Nov. 1594 de voor
voor drie Jaaren gecontinueerd.-fchrevnogi
„ Op den 15 Maart 1596 de voorz. gagies van i 2o0
tot 3400 Gls vermeerderd voor de Jaaren 1.596 en 1597.
„ Den 23 Dec. 1S99 gecontinueerd tot nader ordre.
„ Tusfchen den 8 en eo Mey iCoo dii leert de Refolutie , dat re ;aard genomen zynde op de proportie van
de Gages van die van den Hoogen Raad , jegens die van
't Hof op den voet der origineele Conflitutie derzelver,
de Gages van den . Hoogen Raad niet ioo Gls zyn ver
rader order , zulks dat de Gages daardoor-merdto
gebragt waren op 1500 GIs 's jaars.
Den 4 Dec. 16 t 1 zyn de Gagies van de Raaden in
den Hoogen Raad, verhoogd met ioo Gls , en brengt de
Refolutie mede, dat zulks gefchiedï is tot voldoeninge van
de gefustineerde proportie , tusfciben de Gagies van denzelven Taande en die van 't Hoi
„Den

VAN DEN HOOCEN RAAD.bf

„ Den 13 Maart 1626 zyn dezelve Gagies verhoogd
tot i800 Gis , op 't verzoek van de Hollandfche Raaden
in den voorz. Raade, omme volgende de ordre tot dien
tyd toe geobferveerd , mede in heure Gagie verhoogd te
worden, a l'advenant der Raaden van het Hof Provinciaal
waren verhoogd (*).
TraEtementen der Raaden van 't Hof.
„ Den iS O. 1576, 't Hof verzoekt Augmentatie van
Gagies tot 600 Gis 's jaars. De Staaten van Holland en
Zeeland voegen ieder Raad by proviíie toe 2q. fl. daags,
in plaats van haare voorgaande Gagie.
„ Den 2 Maart 1579 gerefolveerd , dat ieder Raad zal
genieten 3o II. daags , zo wanneer de nieuwe IufirucUe
in train zou zyn gabragt.
„ Den 3o July 1579 't zelve geconfirmeerd en toege.
$aan van St. Jan doen voorleden , met last en op vast
vertrouwen, dat 't Hof de nieuwe Ordonantien zal obferveeren en doen obferveeren.
„ Den 14 Jan. 1587, de Raaden ieder boven de 3o ft.
daags nog voor twee taaien toegevoegd , een estraordinaris van 150 Gis 's jaars.
„ Den 8 Nov. 159o, voor twee Jaaren ieder Raad toe.
gelegd Boo *Gls 's jaars.
„ Den 2 Nov. 1592, de voorz. Soo Gis nog voor twee
Jaaren gecontinueerd.
„ Den 13 Jan. 1593, de Gagies voorz. vermeerderd,

boven de voorgaande gecontinueerde vermeerdering ter íóm•
me van too Gis 's Jaars ,voor de Jaaren 1593 en 1594,, zulks
dat dezelve Gagies daar door gebragt waren op 900 Gls.
„ In de Vergaderinge van den 2 Sept. tot den 5 Oct.
1596: om gelyke redenen als aan dc Raaden van den
IIoogen Raade Angmentatie van i2oo tot 1400 Gis toegeftaan was, de Gagies van de Raaden in den [-Jove ver
Gis voor de Jaaren 1596 en 1597-merdlktzo
zulks
(*) In den Jaare

1662,

wanneer men deeze Retroa&ta inie-

verde, was hun Tra&ement dus i800 Gls, en werd liet niet
75o Gls vermeerderd, zo dat zy nog 's jaarlyks 2550 Gls trekken. Zoo merkt de Verzamelaar in een Aantekening op , dat
de Zeeuwfche Raaden in den Hoogen Raad hunne Tractementen
in Zeeland trekken , en daarom ook de Lasten aldaar betaalen;
maar dat een Prefident van den Hoogen Raad , fchoon eetl
Zeeusysch Onderdaan , door Holland betaald wordt.
LT^TT. 1792. NO. 2.
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zulks dezelve Gagies daar door waren geklommen tot
i000 Gis, en de Prefident met 2 ®o Gls, utf.
„ Van den 22 Nov. tot den i8 Dec. 1599 de Augmentatien van de Gagies , die van den Hoogen en Provinciaalen Raade toegevoegd , continueert tot nader order,
en geordoneerd de Gagies van de Raaden in 't Hof voort
te betaales tot i-.00 Gis 's jaars.
-an
„ Den 9 Sept. 1611 , de Gagies van de Raaden van
den hove gebragt op r;oó Gls 's jaars.
„ ])en i7 Dec. 1625 het Tractement van de Raaden,
wcezende 130.0 Gls , geaugmenteerd met 000 Gls , ingaande met den faare 2626.
„ In de Misfive van 't Hof van no Maart 1741 geinfereerd in de Notulen van den 23 dito ; op bl. 256 wordt
gezegd , dat Haar Ed. Groot Mog. altoos de goedheid
hebben , de Raaden en Ministers van den Hove, of derzelver Familien, te laaten volgen het geheele jaar Traé ement waarin zy komen te overlyden , in plaats van eersen
zekeren bepaalden tyd van gratie , zo dat iemand fier vende in
het begin van het aar, liet TraEtement van 't geheele _7aar
geniet ; en komende te overlyden in 't laatjte van 't .7aar,
niet meer profiteert als het Tratlement van die drie laaie
maanden waarin by getreeden is."

historisch Schou,vtooneel van 's ll7erelds Lotgevallen , of
kort aaneengefchakeld Berigt der voornaamfle Gebeurtenis fen van deezen Tyd ; verrykt niet Leevensfcletzen van
vermaarde Per/oonen , en Befchryvingen van zodanige
Landen , Steden en Plaatzen , als by uit(teekenheid aanmerking verdienen. Vervolg van het ifte Stuk, en ode Stuk.
Met Plaaten en Kaarten, 1791. Te Haarlem by A.
jes, Pz, In gr. 8vo.
den aanleg en aart decies Gefchiedkundigen Werks,
zo geíchikt , om tot eene Verzamelplaats te dienen
van de groote en gewigtige Gebeurtenisfen, welke het, in
't ryke Tydvak.'t geen wy beleeven, oplevert, hebben wy,
by de uitgaave des Eeríleu Stuks (*) 't geen wy hier ag
tervolgd en voltooid vinden , geíprooken , en 't zelve met
eene

Vv

(*) Zie llgemeene Vader!. Letteroefeningen. Voor 't Jaar
1791. I Sult. bI. 447.

HISTORISCH SCHOUWT. VAN 'S WERELDS LOTGEVALLEN.

63

eene dubbèlverdiende goedkeuring den Weetgraagen aan
-geprzil.
Omtrent dit vervolg hebben wy niets te zeggen, dan dat
het op den eigenílen voet voortgaat, oni de GebeurtenisLéii
der drie eéríte Maanden van den Jaare 1791 in Europa
op te leveren. Azia en Africa , in dit Tydsbeflek niets
merkwaardigs fchenkende , loopt het Stuk af met Berichten uit het bloeiend Noord-filmerica. — 1)e Benige Bylaar e , welt; e wy hier aantretFen , is de Verklaaring van den
Keizer en Koning , gedagtekend 19 Maalt 1791, betrekkelyk de overeenkomst van 's Haage to Dec. 1790, en de daar
op volgende bekragtiging van Zyne 112ajefleit. Eene
Leevensfcl,cts van den grooteg Menfchenvriend JOHANN
IIOWA,rn sluit dit Stuk.
Het Tweede geeft de Gefchiedkundige Berigten der vol
gende drie Maanden, April, Mey en Jury, in derzelver
orde en zamenhang, niet de daartoe behoorende Bylaagen:
en wordt het geëindigd niet twee Leevensfchetzen. De
eer(Ic van CAGLIOSTRO, getrokken uit het tegen hem uitgewezen Pleitgeding te Rome; de tweede van den zeer
geleerden JonArN DAVID I\IICIIAëLIS. De groote Staats
liet Poo fshe Ryk, in het Historisch Schouw--omwentlig
tooncel zeer naauwkeurig befchreeven , gaat vergezeld van
Bene Afbeelding des Gedenkpeunings , door den Medailleur J. G. IIOLZHEY te Amfierdam, deswegen vervaardigd,
en een keurig Portrait van CAGLIOSTRO , . wiens Leevensfchets de lotgevallen vermeldt van dien bedriegenden Dweeper, die, naa meest alle Landen van Europa doorgereisd,
en d e vreemdite zo wel als aanftoot]yklte rollen gefpeeld
te hebben , thans op het Kasteel St. Angelo gevangen zit.
Wv neemen, verkort, daaruit over, 't geen behoort tot
zyn Egyptisch fleizel van Vrymetzelaary, naar zyn voor
alle godloosheid, tovery en bygeloof, gezui--gevn,a
verd. Eene Vrymetzelaary , door hem in zo veele Landen der 1Vereld verfpreid , welke zyn Naam op eene zo
zeldzaame wyze berugt maakte , dan waarby by alleen
ten oogmerk hadt, om langs dien weg een ryke bron van
inkomlen voor zichzelven te openen.
CAGLIOSTRO beloofde zyne Aanhangers , om hen,
door middel eener Natuurkundige en Zedenlyke wedergeboorte, tot volmaaktheid te voeren, hun de eerfle Stof of den
Steen der Wyzen , beneflens de Accacia te ontdekken ,
welke in de naeníclien de kragten der flerkfle jeugd ver
maakte , en eindelyk, om hen-zekrdnhofly
een
E2
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een vyf hoek te verfchaffen , waar door de Mensch zyri
eerste Onschuld, welke by door de Zonde verlooren hadt,
weder erlangde.
Hy gaf voor , dat de Egyptifche
Vrymetzelaary van HENOCFI en ELMS afkom ig was, zich
federt in verfchéide oorden der Waereld verfpreid , doch
door liet verloop der tyden, veel van derzelver zuiverheid,
en haaren eerhen luister, verlooren hadt , dien echter de
groote COFTON de voorgewende naam van den HoogePriester in Egypten, haar eindelyk haat te rug gegeeven. —
CAGLIOSTiRo maakte geene zwaarigheid , om door dien
COFTON zichzelven te verftaan, en hem met den eeuwigen
GOD gelyk te ítellen ; terwyl men hem met een plegtige
aanbidding verwaardigde, en hein de magt toefchreef, van
Engelen te kunnen gebieden.
„ Van dit Egyptisch Genootfchap werd geenerleie Godsdienftige Gezindheid uitgeflooten , wanneer zy slechts liet
beftaan van GOD en de onfterflykheid der Ziele erkenden,
en Leden van cie gewoone Orden der Vrymetzelaaren waren;
terwyl de Mannen, den trap van Meester bereikt hebbende, den naam van eenen der oude Propheeten, en de Vrouwen dien van eene der Sybillen aannamen, en beiden eenen
eed van ftrikte geheimhouding aflegden ; waarby zy zich
tevens, onder anderen, tot eene blinde gehoorzaamheid aan
hunne Overf'en verbonden."
De verhelling tot de drie onderscheiden clasfen deezes
Genootlèhaps gefchiedde op eene zo zonderlinge als tnoode
wyze , die hier in 't breede beichreeven wordt, en alleen
kan overtrollen worden in vreemd- en bedrieglykheid, door
de bewerking van de Natuurlyke en Zedelyke wedergeboorte , desgelyks in derzelver kleuren afgemaald.
Met dit Leerflelzel, een deerlyk mengzel van Bygeloof,
Dweepery en voll} rekt Bedrog , doorreisde by Europa ,
en vondt ingang by de Vrynietzelaaren. Ten aanziene van
ons Land vinden wy liet volgende vernield , 't 'geen wy
in 't geheel plaatzen, om dat het onzes inziens een nader
onderzoek verdient. „ Naa dat CAGLIOSTRO een nieuw
Egyptisch ftelzel , naar het Handfchrift van GEORGE Cor TON gevormd had, verliet by Londen , en reisde na den
Haag , waar hem de Vrymetzelaars in hunne Vergader
van de geftrenge Order bragten, en hem onder liet-plats
zogenoemde ifaalen gewelfzel ontvingen; dat is: by moest
door 2 ryen Vrymetzelaars gaan, die hunne degens kruis
boven zyn hoofd hielden. Zy verleenden hem, als-lings
Hoogwaardige en Opperhoofd, het \'oorzitterfchap, ear by
mu1
1
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nam hier de verrigtingen waar van eenen Vifitator , die
een onbepaalde magt bezat. Ook hieldt by hier eerre
Redenvoering over zyn Egyptisch Stelzel , en maakte daardoor op veelen zulk een diepen indruk, dat zy hem ver
om aldaar een Loge voor Vrouwen qp te reg--zogten,
ten. Dit gefchiedde ook , en veelen lieten zich tot Leden aanneemen , terwyl zyne Vrouw den post von Grootmeesteres bekleedde, en hy zich, vervolgends, naa dat hy
een Hollander voor 4 of Soo Guldens hadt opgeligt, naar
l7enetien begaf, waar hy met verfcheide Vrymetzelaars bekend werd."
Met één woord , men kan niet nalaaten, deeze Leevensbyzonderheden leezende, zich te verwonderen, en tevens
te bedroeven , over de veelvuldige en verregaande Onkunde en Ligtgeloovigheid in eene Eeuw , voor verlicht bekend. In alle Landen trof hy grectige omhelzers zyner
bedriegeryen aan, die hunne dwaasheid veelal duur' be-

taalden..
IIoe zeer (leekt by deezen, alzins veragtlyken, CAGLIOsTr o af, de agtenswaardige nrtcuAër.ts , wiens uitvoerig
Leevensberigt gepaard gaat met een naauwkeurige Lyst
zyner Werken. \Vy zullen 'er alleen uit iff^hryven,
't weinige, 't geen omtrent zyn Charaer versneld wordt.
„ Als burger, Echtgenoot, Vader en Vriend, heeft hy,
altyd, eene algemeene agting verworven , fchoon fomrnigen , in zyn Character , eene overhelling tot gierigheid
hebben gemeend te vinden ; met welk recht zulks zy ,
kunnen wy niet bellisfeii. In zyne vroege jaaren, leefde
hy, bykans alleen op zyne Studeerkamer. In laater da
woonde by veele Gezelkhappen by. Byzonderlyk-gen
was het Paardryden zyne meestgeliefde uitfpanning. In
de laatlle jaaren zynes leevens, bevlytigde by zich met
liet in orde brengen zyner handfcliriften, ten einde die
naa zyn dood te doen drukken : en, ondanks de dikwerf
herhaalde pynlyke aanvallen van Jicht, was hy onvermoeid
bezig niet zyne Studie in het 74fie jaar van zyn loeven,
wanneer hy, na de Univcrliteit te Goettingen, geduurende den tydkring van 46 jaaren, met veel tofs gediend,
en haar tot liet toppunt van roem, zo binnen als buiten
's lands, te hebben verheeven , op den t^veeëntwintigiten
van O 7gstmaaud deezes Jaars (t 7) i) liet tydlyke met het
eeuwige verwisfilde."
`he hoopen en te wenfchen is liet, dat de Scbrvver en
Uitgeever deezes Histor /dien Sciaouwtooneels, in den mimen
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men aftrek van dit keurig uitgevoerd Werk , aanmoedigings
genoeg zullen vinden om liet voort te zetten. Het steekt
te zeer boven andere van cenigzins gelyken aart uit , om
door vergelyking de meerderheid aan te wonen.
Befchoun'izg der Maatfchappy en Zeden, in Poolen, Rus
Doorvloten met k oor -land,ZweDirkcn,z.
betreffende. Door W1L--tialen,gufkdClar5ies
LIAM coxc, A. M. F. R. S. Lid van 's Konings Coliegie teCainbridge, Kapellaan des Hertors van Marlborouc't,
Medelid van cie Koninglyke Oeconom^lcl. e Societeit te Petersburg, als mede van de Koninglyke Academie te Kop penhagen. VIHjte Deel. Te Amjterdam by J. Yuteiva,
1791, 165 bl. in gr. avo.
,
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evreenmding moet zeker de Bezitters der Zeven Deeltjes
van coxc , Be/chouwing der Maatfchappy en Zelen in
eenige 1Voordfche Ry'en , bevangen , als zy een Achtilc
Deeltje onder de Ongen krygen, en de gedagten, van een
reeds afgeloopcn Werk te hebben , moeren laatgin vaarcn.
1)c Vertáaler meende ook zyn taak, ten dien aanziene ,
afgewerkt te hebben, en was die webbe, in de daad, vol
verwondering zyner Leezeren , dat-wevn.Dbilyk
hy, ais 't ware, eerre nieuwe webbe van dezelfde fchee•
ring en inflag opgezet Nebbe , en hun verlangen , om
de reden van dit bedryfte verneemen, tragt hy te voldoen ,
op Bene wyze, die hem weinig woorden, en hun weinig
tyds , zal kosten. Wy zullen , des voldaan , zyn verflag op-

geeven.
„ Men weete dan , fchryft by , in zyn Voorherigt
dat de Fleer coxE, andermaal , diezelfde Noordfiche Gewesten bezogt, en met liet eigenfie opmerkend oog van Staatsman, 1M'Ienschkenner , en Liefhebber van fraaije «reetenfchappen en Konflen, doorreisd heeft; en op die tweede
Reis ook outland , Noorwegen , Lyfland , Courland en
Pruisfen aandeedt. Het kon sliet misten , of, in het
tydsverloop tusfci.en de Jaaren 1\'1DCCLXXVIII en
MDCCLXXXIV, was, in de reeds doorgetrokkene flyken, vry veel veranderings ivoorgevallen ; over niet wei
onderwerpen van aangelegenheid hadt by geetie hein-nige
geheel voldoende P,erigten, ter cer[Ie gelegenheid, kunnen
opzamelen , die hem lou in handen kwamen; en vondt by
ook nu en dan misfleliingen te verbeteren. Dit, gevoegd
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by het nieuwe in de Gewesten, nu eerst bezogt , bewoog
hem een Derde Deel aan de twee voorgaande zyner Reize
toe te voegen. En dit haalde ons over, om 't zelve onzen
Nederlandfchen Leezeren mede te deelen. Onze eerai .
zins vreemde handelwyze met de Reize van den fleer coxE,
om ze tot een Wedergade te maaken , van de by den
Landzaat greetig ontvangene Befchauwing der Maatfchappy
en Zeden, in Frankrryk, Zwitzerland, Duitschland en iralie, door den Heer J. nIOOIE, in de Jasren MDCCLXXX
en MDCCLXXXII uitgegeeven, en waarvan een Tweede
Druk op de Pers is, hebben wy verdeedigd in ons noodig
Voorberigt , voor het Eerfle Deeltje van coxrt geplaatst,
werwaards wy thans den Leezer kunnen en moeten ver
liet zamenflellen deezes Ver-wyzen;ardml,i
dezelfde veyheid gebruikt , en den eigenften voet-volgs,
gehouden, hebben: alleen met dit verfchic, dat onze uit
-latingemdrzy,vonalkbedLysttreffen, waarvan wy de Hoofdzaaken hebben opgegeeven;
ook vonden wy geene noodzaake , om de Leevensberigten ,
in COXE's Derde Deel voorkomende, af te zonderen : deeze waren thans veel minder , korter en meest ' o.;midde•
lyk vetbonden met het Reisverhaal des Schryvers."
Wy mogen 'er bvvoegen , in het rloorleez:en, ontdekt
te hebben , dat de Heer coxF dit Derde Deel , in den. Jaare
MDCCXC uitgeevende, ook, by gelegenheid, laatere
voorvallen in de doorreisde Ryken, welke eene byzondere
opmerking verdienden , en tot opheldering ftrekten, heeft
gebruikt, als , by voorbeeld, in den Tienden Brief, bandelende over de uitge(lrektheid der Magt des Konings van
Zweeden, waar de Schryver het gebeurde op den l:yksda s
in MDCCLXXXVI, ten opzigte van nieuwe Reglementen
en de uitbreiding des Koninblyk en Gezags , vermeldt.
Geen twyfel lydt het, of dit Vervolg zal den Leezer we1kom weezen: dewyl by daarin , omtrent niet weinige Stukken , een keuriger berigt ontvangt • den de heer coxaa, in zyne
eerfile Reize kon opdoen. Ten byzonderen blyke daarvan
kan dienen, 't geen by .niet zo veel naauwkeuriaheids opzeeft , wegens de Inkomfien en Uitgaven des Zweedfchen
Ryks; en de Bank van Stokholen in den XI Brief.
1 Jet tegenwoordig Deeltje loopt over Deeznenaarken en
Zweeden, en behelst een algenleene befchryving van Norvegen : welk Ryk , in het volgende , byzonderder zal
bè!chouwd worden. --- De Leevensbefchryvin , uitvoerigst in dit Deeltje voorkomende , en dubbel der leezinge
1i 4
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waardig, is dié van, den grooteg Starrekttndigen •rveHo
RAH.

Mis zouden wy niet kunnen tasten, waar wy het Werkje
open iloegen, om 'er eene finaakelyke Proeve onzen Leezeren uit op te disfchen; dan de een zou gewis fmaaklyker
weezen, dan de andere. Om iets te neemen, 't geen wy
denken , dat algemeen zal voldoen , bepaalen wy onze keuze
tot bet verlag, 't welk COXE geeft van de verandering in
het beftuur des Deen%chén Ryks te wege gebragt door den
Kroonprins , .in den vroegen leeftyd van zestien jaaren;
eene onderneeming, waarin deeze cene bewonderenswaardige ftandvastigheid, geheimhouding en geniaatigdheid, be.
toonde.
Nan een verflag, boe, zints de Gevangenneeming en bal
Koningin MIATHILDA, de geheele magt des-lingfchapv
t.yksbeituurs huisvestte in de Iioninginne Moeder, op welke
de overleeden Koning van Pruisfen een bykans onwederfaaanlyken invloed hadt, en hoe men alles derwyze befchikte, dat
de Koning, ter Regeeringe onbekwaam, en zonder gezag,
álles tekende wat men hem voorlag , vervolgt de fleer
coxn. -- „ Niets kon deezen flaat van zaaken verande
ren, dan dc toelaating van den Prins in den geheimen
Raad„ en, vermids hy, volgens de Deenfche Wetten, geen
gezwooren Lid van dien Raad kou weezen, of by moest
Lid der Kerke zyn en liet Sacrament ontvangen hebben,
en dewyl hy, ten deezen einde, een openbaar onderzoek
moest ondergaan, wist de regeerende Party het zo te beíteeken , dat men die plegtigheid nittlelde , onder voor.
wendzel, dat de Prins niet genoegzaam onderlegd was in
de Gronden van den Godsdienst. Men liet, met voordagt,
gerugten loopen, en ze werden greetig gelooft, door allen
wier belang het medebragt , daar aan geloof te f aan , dat
de Prins ilechts zeer middelmaatige vertlandsvermogens
bezat. Schooii het gebruik medebragt, dat de Kroon Prins van Deenemarken, op zyn dertiende jaar, Lid derKerke wierd , en Zitting in den Geheimenraad name , ver
zulks getladig, lang naa dat de Prins die jaaren-tragdemn
bereikt halt, in liet begrip, dat hy buiten (laat zou weezen om het openbaar Onderzoek door te Raar..
„ Doch toen de Prins bykans in zyn zestiende jaar
trad , durfden zy het niet waagen , zyn Ledemaatfchap
langer te verwylen. Wanneer dit noodlottig uur nadere voorzigtigheid en
e , natn men alle voorzorge , di
list kon inboezemen , om deli Prins te winnen, en de
Magi
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Magt in die handen te laaten , waarin dezelve zo langen
tyd berust hadt. Ten dien einde werd zyn Gouverneur,
de Generaal EIKSTED, die niet bemind was by zyn Kwee
afgezet , en SPOREN , zyn Leermeester , zyn ver-keling,
Secretaris van het Kabinet aan -onderftlGuig,
benoemde een nieuwen Geheimen Raad , bykans-gefld.Mn
geheel beflaande uit Lieden, die op den wenk der Koninginne Moeder vloogen , en waarin de Heer GULDBERG (*) het
meest te zeggen hadt.
„ Alles fcheen voor haar te zullen bukken, wanneer de
Kroon •Prins eene Omwenteling in het Ryksbeftuur van Denemarken te wege bragt , zo zonderling als onverwagt. —
Op den vierden van Grasmaand des Jaars MDCCLXXXIV,
werd de Kroon -Prins, in de Koninglyke KapC1 te Koppenhagen , in de tegenwoordigheid des Konings en van het
Hof, tot Lid der Kerke aangenomen. Volgens het gebruik
der Lutherfche Kerke, onderging hy vooraf een Geloofsonderzoek van 's Konings Kapelaan. Dit duurde meer dan
een uur, en de Prins, gelyk ik gehoord heb van verfcheide Perfoonen , die 'er zich tegenwoordig bevonden , antwoordde op eene zeer gepaste wyze; door de vaardigheid
en duidelykheid zyner antwoorden, genoegzaam toonende,
dat de uitgeftrooide gerugten van zyne onbekwaamheid ,
zo kwaadaartig, als ongegrond, waren. Hy ípprak niet een
flerke , klaare en manlyke, Item, met eene deftigheid en
voeglykheid , die alle de aanweezenden verbaasde ; en ,
toen by den Eed deedt, by welken hy zwoer zich aan de
vastgellelde Kerk te zullen houden •, deedt hy zulks op
eene zo treffende wyze , dat het de traanen uit de oogeu
trok, van veelen der Toehoorderen.
By eene volgende gelegenheid, het Sacrament ontvangen hebbende , werd hy in den Geheimen Raad toegelaaten, en lag den veertienden van Grasmaand , den daar by
behoorenden Eed af. Omtrent vyf uurgin 's namiddags,
vergaderden de Prins en de andere Leden van den nieuwen
Geheimen Raad, voor de eerde keer, in 's Konings tegen woo 'digheid. De Heer STEIIIAN, Opper-Thefaurier, wilde
voort„

S ) Deeze Heer GULDBERG was, gelyk CoxE voorheen opte.
kent , eertyds Hoogleeraar op de Hooge Schoole van Sore en
Leermeester van Prins FREDERIK ; en de Man op wien de Ko
Moeder vertrouwde; en, als byzondere Secretaris van-nige
den Koning, was by de heimlyke Staatsdienaar.
(

,
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voortgaan met de gewoone zaaken van den dag te verhandelen; de Kroon - Prins wederhieldt hem ,en zich tot den Ko.
ving wendende, bedankte hy deezen voor de Opvoeding, hem
verleend; 'er byvoegende , dat hy, nu geroepen zynde tot
een post , waar van hy verantwoording moest doen , en
zyne Majeficit met zynen besten raad dienen. Hier op
verklaarde hy zich , net veel ernst , tegen veele misbruiken in de laatf'e béftiiuring der Rykszaaken , byzonder
tegen de ongeregelde wyze , waar op men Kabinets - bevelen uitvaardigde, zonder de onderfcheide Kamers des Ryksbeltuurs te kennen.
Hy voer voort niet de betuiging,
dat hy , bewust van zyn eigen gebrek aan ervaarenisfe ,
zyne Majefteit geen raad kon geeven , flrekkende tot roem
van de Kroon, en voordeel des Volks , of de Geheime
Raad moest beítaan uit Perfoonen , die zyn vertrouwen en
het vertrouwen des Volks bezaten; dat, in het tegenwoordige geval , noch by , noch liet Volk, eenig vertrouwen
kon (tellen in de thans zittende Leden ; waarom hy den
Inning verzocht , den tegenwoordigen Geheimen Raad te
bedanken, en in plaats te ftellen den Graaf BERNSDORF (*),
en zodanige andere Perfonen , als by de veyheid nam aan
te pryzen. _.— Hy hoopte en vertrouwde ook , dat zyne
Majefieit een bevel zou geeven, dat geen Belluit van kragt
zon weezen, dan 't geen door den Koning getekend, en
mede door hem, den Kroon-Prins, onderfc!hïeven was.
Deeze woorden, die by met grooten ernst en bedaardheid
fprak , geuit hebbende , lag by de Benoeming van eeneis
nieuwen Geheimen Raad voor zyne Majesteit neder hem
verzoekende dezelve te tekenen.
,, Alle de Leden, (uitgenomen de Baron senrncli r.r_TITLow, die alleen het oogmerk van den Kroon -Prins wist,)
Tonden dermaate verbaasd , dat zy geenc tegenkanting ,
hoe genaamd , wisten te doen. Doch , toen de Koning
bevreesd fcheen, ei te aarfeien, rees een der Leden op en
zeide , „ Myn Heer ! Zyne Majefteit kan zodanige Papie„ ren niet tekenen, zonder zich eerst daar op wel te be„ randen," en tragtte tevens liet Papier uit 's Printeni
hand te neemen. Deeze antwoordde met cenige drilt ,
doch
,

(*) Deeze Graaf was , door de voorheen regeerende Party ,
gelyk core in 't breede berigt, afgezet, en na Duitsc.'alnnd ver
diens afzetting de handen geheel ruim gaf aart-troken;wyl
de Pruisfifche Party, die de Koninginne BZoeder'oe(luurde.
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doch tefrens zyne deftigheid bewaarende : „ Myn Heer
„ liet is uwe zaak niet , zyne Majefieit in die gevallen te
„ maden; maar de myne , die' de vermoedlyke Erfgenaam
„ ben , en verantwoordlyk voor myn gedrag aan de Na,, tie! " — Het Papier daarop den Koning weder aanreikende, tekende Zyne Majefleit 't zelve terllond. De Papieren werden door een vertrouwden Boode na de Iianfelary
gebragt , en daar aangenomen.
„ De Geheime Raad in deezer voege ontbonden zynde,
toen dezelve voor de eerfte reis in 's Konings tegenwoordigheid vergaderde , ging de Kroon - Prins die verandering
zelve der Koninginne Moeder bekend niaaken, met alle betuigingen van gepaste hoogagting.
„ In het gedrag van den jongen Prins , geduurende de
geheele toedragt deezer zaake , befpeurde men Bene bedaardheid en geheimhouding, zeer ongewoon in zo vroege
jaaren. Te onvrede zynde op de Koninginne Moeder ,
tradt by eerst in eene geheime verftandhouding met den
Graaf BERNSDORF , toen by naauwlyks veertien jaaren
bereikt hadt; deeze zette hy bykans twee jaaren voort, nu
eens door Brieven, dan eens door Booden , en ontving van
hem onderrigtingen hoe te handelen. Middelerwyl tradt hy
in eerre andere verflandhouding niet den IIeer SCHACx
rATHLOW, die het meeste aandeel hadt in de afzetting van
den Graaf BERNSDORF' ; doch nu misnoegd was op. de
Ryksbeltuurders , en byzondere voorflellen deedt aan den
Kroon- Prins , zonder iets te weeten van diens handelingen
met den Graaf BERNSDORF'. De Kroon -Prins zette deeze
dubbele flaatsflreek voort , ondér het beftuur van den gemelden Graave, op wien by een onbepaald vertrouwen Belde, zonder dat by in eenige verdenking viel by zyn Leermeester SPOREN, of by zyn Gouverneur den Generaal EIK
zo afgerigt op Hofftreeken : zelfs wist by de ver -STrn,
Moeder in flaap te znsíèn ;-moednsvaKig
want haare Majef'eit onderhieldt hem , omtrent een week
vóór die groote gebeurtenis, over het houden van geheime
Briefwisfeling buiten haar weeten; waar op by een ontwykend antwoord gaf, met zulk eene oubedeesdheid en vaar
dat hy haare vermoedens geheel deedt wyken. -dighe,
„ In deezer voege misleidde een Jongeling, van nog geen
zestien jaaren, Mannen in HofItreeken oud geworden, door
zich geheel vriendlyk te gedraagen, jegens de Party van de
Koniiiginne Moeder , en te berusten in de benoeming van
een
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een nieuwen Geheimen Raad, op het oogenblik dat hy tets
oogmerk hadt, de Leden af te zetten.
„ I-let dient om onze verwondering over al dit bedryf te
vergrooten, als wy bedenken, dat het Ontwerp vertrouwd
was aan meer dan tien Perfoonen, en dat geen één hunner
het minst liet blyken, dat vermoeden kon baaten.
„ Alle maatregels, die de voorzigtigheid aanraadde, waren , te deezer gewigtige gelegenheid , genomen. De Generaal HUT , hadt de Lyfwagt doen byeenkomen , om den
Geheimen Raad, indien de Leden tegenkanting betoonden ,
te dwingen; en de Gouverneur van de Citadel was gereed,
om den Kroon -Prins daar binnen te laaten, indien de zaaken
niet naar zyn wensch uitvielen. Gelukkig deedt de moed
en bekwaamheid van den jongen Prins, en de Volksbelang-.
neeming in zyne zaak, deeze voorzorgen onnoodig worden.
„ Met zeer veel zagtheids bejegende de Kroon -Prins alle
de Perfoonen , door hein uit het Ryksbeítuur geweerd. Aan
den Eiminister GULDBERG , gaf hy een jaargeld van I000
Ponden Sterlings , en íielde hem aan tot Gouverneur van
Aarítuus , eene foort van ecrlyke Ballingfchap. By benoem
Hadersleben, hem tevens-deSTEMAN,toGuvrnea
verzekerende, dat by overtuigd was van de getrouwheid ,
met welke by de post van Opper -Thefaurier hadt waargenonlen ; 'er byvoegende , dat by , indien by hem niet genoegzaam kon beloonen , ryklyk voor zyne Kinderen zou
zorgen.

„ De voornaam(te Perfoonen , die als Vertrouwelingen
van (ten Kroon -Prins hier eerie hoofdrol fpeelden, en zints
cie vooruaamfle hof- en Staats-bedieningen bekleedden, war en de heer sCHACH 1tAT1ILOW, de Graaf BERNs1ORF, de
Graaf srr1^1MELMAN , de Generaal HUT en de Heer BuTLOW , toen hamerdienaar , thans Maarícha)k vn 's Prinien liof.
„ De eenige Vreemdeling , dien men veronderlrelt , dat
ie enige kennis droeg van den toeleg, was de Heer ELLIOT,

die van Berlyn te Moppenhagen gekomen was, als Afgezant
van 't Britfche [Iof. De Koning van Groot-hrittanje was de
eerfte. vlogendheid, aan wien cie Kroon -Prins kennis deedt
toekomen van het gelukkig ilaagen zyner onderneerninge."
Ten Plot weete de Leezer, dat, volgens het Berigt des
Vertaalers , nog één ihukje , van omtrent gelyke grootte
als het tegenwoordige , alles zal behelzen , wat de lieer
eoxE aan zyne voorgaande Reize hadt toe te wiegen.
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GefchiedkundigeVerhandeling over de Heidens, betreffende hun.
ne herkomst, leevenswyze, gefteldheid, zeden en lotgevallen,
federt hunne ver/chyning in Europa, door H. M. G. GREL
MAN, Leeraar der Lhysbegeerte. Volgens den tweeden ver meerderden Druk overgezet. Te Dordrecht by A. Blusfé
en Zoon , 179i. In gr. 8vo. met de Bylaagen , 334
bladz.

H

et is , voor den liefhebber der Gefchiedenisfen , tot
heden, een raadzel geweest, waarom de yverige naarvoriching der Geleerden nimmer iets bepaaids , noch een
geheel, heeft kunnen opmaaken, over de afkomst en den
toeftand van een Yolk, dat in Europa zo vreemd , en te
zo algemeen , zo gehaat en tevens zo verlpreid , zo-vens
onbefchaafd en tevens zo lang in Europa is, gewoond heeft,
als dat volk, het welk men gewoonlyk HEIDENS noemt. In
het algemeen , fchynt de onkunde hieromtrent in het cha*
racier deezes Yolks zelf gelegen te zyn : de vreemde taal
en leevenswyze deezer Natie breiden een duisteren nevel
rondom den gewoonen Geíchiedfchryver uit , Naare arglistigheid , fchelmeryen en wispeltuurige wyze van denken ,
benamen den naauwkeurigften en ieverigflen Onderzoeker
den moed, om door deezen nevel heen te dringen, en haare
voortduurende onbefchaafdheid weigerde den onderzoek
, den weg te wyzen tot h naren oir -lievndNaorfch,
afkomst.
-fpronge
Eene nadere, en tevens zeer gebrekkige , reden , van onze
onweetenheid hieromtrent, leeren wy uit dit zo doorwrochte werk van den Heer GREtn7AN kennen < nanlelyk , het
verbaa^cend aantal van Boeken en Geichtiftcen , waarin de
bouwltoIfcn tot eene beredeneerde Gefchicdenis deezer Nati;
verfpreid lagen, en welke te kennen nier alleen, nma=; r ook
te kunnen nazien en beoefenen , voor w inige Gceerden ,
zonder den toegang tot de voartreWelyke Boekery der Letye Schoole te Gottingen te hebben , mogelyk was.
Wy achten het geheel onnodig, dit Werk, den bemïnnaa<
ren der edelfle \Veetenfclhap, der \t ysgeerige Ge1ieihiedkun.
de, aan te beveelen, nadien het zo door verlèheiac uitgaa
ven als naauwkeurige ver°taatilint en in The itscliland , Engeland,
Frankryk en de Nederlanden , zier genoegzaam heeft aangepreezen, en fchoon het noch Roman, noch Toneeiíluk, is,
Men lof van byna ieder een heeft weggedraagen ; wy zul len
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len ons , ten bewyze van de voortreffelyl.heid deezes Werk,
vergenoegen , niet eerre korte íchcts van deszelfs inhoud
den weetgierigen Leezeren mede te deelen ; waaruit men
ligtelyk zal kunnen oprnaaken hoe verbaazend groot de vlyi
des Heeres GRELMANS geweest zy, daar by al het geen
in dit Werk voorkomt, uit meer dan tweehonderd andere
én weinig bekende Werken , met eene zeer byzondere
naauwkeurigheid , heeft opgezameld.
lle Heidens wierden, waar zy verfcheencn, naar hun legplaats, gedaante, dicveryen of gewaande afkomst en Va
wel in de Nederlanden Heidens, naar den Hey--derlan,
den, (volgens de aanmerking van den kundigen Vertaaler)
in Denemarken, Zweeden en in een gedeelte van Duitschland,Tartaaren ; in Arahien, Roov^rs (charami); in Frankryk , Boheemers ; in Hongaryen , Engeland en Spanje,
P1 araonen , Egyptenaars (Gypfaes Gitanos) ; in Polen ,
Duitschland , ltalien , Turkyen , Perfien , Zigenner.
(Perf. fici Hindois , zwarte Indiaanen) genoemd. Zy
zyn door de geheele oude Waereld verfpreid , maar
inzonderheid in Europa , zo als tegenwoordig noch in
den Elfas, Engeland, Rusland, Spanje, Italie, en vooral
in Hongaryen, Moldavien en Turkyen. Een taanig Vel,
lang zwart Hair, witte Tanden, evenredigheid, rapheid en
leenigheid der Leden , en eene beftendige gezondheid,
zyn de hoedanigheden hunnes ligchaams. Dikwerf geneeren zy zig niet Water en Brood, naar hunne lekkerny
is liet aas van geflorven Koeiën, Schaapen en Varkens,
in de Zon gedroogd of in hunne hutten gerookt : zy
eeten zonder mes , vork , bord en tafel: behalven hun
beminnen zy de Tabak,-nelifdrak,Bwyn
zelf zo , dat zy aan hunne house pypen , wanneer zy
van vocht doortrokken zyn, met eerre ongelooflyke wel
knabbelen , zo lang 'er een {paantje van overig-lust
blyft. Zonder Hoed, Iiousfen, Schoenen of Hemd loo.
pen ze met hunne Iilcederen, tot dat dezelve van hun
lyf vallen; echter is pronken hunne liefhebbery een rood hun.
ne geliefdd:e kleur; men ziet ze dus dikwyls barrevoets,
met een gescheurde Broek , en in een geborduurde Pels,
of met goud belegden Rok. Meest altyd zwervende,
woonen zy in Tenten , Spelonken , en onderaardlclie
Iloolen, waar zy rondom het vuur zitten praaten, Spys
kookes,
t-ellen Tabak rookei en flaapen; want wasfchen, ver, enz. doen zy nooit.
f
In Spanje zyn de Heidens veelal Herbergiers, en daardo'^r
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door veel befchaafder, zo als ook in Hongaryen, waar
zy gemakkelyker . Wooningen hebben: zeldzaam werken
zy, zo lang hen noch Bene oude korst Brood overig
blyft : hun voornaamfte Ambacht is fineeden of Slooten
maaken , en hunne Neering den Paardenhandel , waarby
zy in bedriegeïyen uitmunten. Voorts onderhouden de
Vrouwen en Dochters, de Mannen en Vaders dikwerf
door Waarzeggen, Won derkuuren , Muziek, Zingen en
de onbelchaamdite Dansfen ; van alle welke bezigheden zy
een goed gebruik, tot hunne lieffte Handwerken, het bedelen en teelen, weeten te maalsen.
Met het i4de Jaar trouwen hunne Jongens en Meisjes
onder hen, meestal zonder Priester; want, fchoon zy a'!tyd onder hunne Natie- blyven , is de Godsdienst hun
onverfchillig. Het kraanren en de Opvoeding der Kinderen laaten zy meestal aan de Natuur over, behalven
dat zy hunne Kinderen zeer jong tot zingen en danlén,
mitsgaders bedelen en fleelen, aanzetten.
In die Gewesten, waar zy minder of meerder in eene
Maatfchappy leeven, hebben zy een Opperhoofd, Woywode by hen genoemd, aan wien zy eene jaarlykfche belasting betaalen , en welke hunne misdryven met Zweep
Geen eige Godsdienst uit hun Vaderland-flagen{rt.
mede gebragt hebbende; neemen zy gereedelyk die der
Gewesten aan, in welke zy zig Bevinden, dezelve weder
veranderende, als zy verder trekken.
Hunne taal is niet ligt te leeren; de Heiden is agterdochtig, en ontkent dikwerf een. eigen taal te hebben,
of rabbelt dezelve den Vraager zo fchielyk voor , dat by
'er niet wys uit worden kan. Lees- en Schryfkunde is
by hem een zeldzaam verfchynzel.
De Heidens zyn vlug, praat- en liapachtig , maar los
in alles, wispeltuurig, en trouwloos zelfs omtrent hun's
gelyken; daarby ondankbaar, bevreesd, maar tevens, zo
als andere bevreesde Menfchen , wreed en wraakgierig,
hoogmoedig, losbandig en luy, in den hoogilen graad; oni
deeze hunne ondeugden hebben alle Staaten van Europa
(uitgezonderd Turkyen , Hongaryen en Rusland) hen ver
maar niet altyd met gewenscht gevolg; om dat-bane,
zy in Turkyen hunne beffendi.ge Vergaderplaats houden:
De Koning van Spanje en Maria Therefia hebben daarom
getracht dit Volk voor den Staat en de Deugd te winnen, doch met weinig vrugt.
Dit Volk nu is , in den Jaare 1417, in Duitschland, en waarfchyn-
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fchynlyk, om dat het zeer fchielyk rond zwerft, ook om'
trent dien tyd voor het eerst in Europa verfcheenen , zig
uitgeevende, en ookvey algemeen gehouden,wordende,voor
Egyptenaaren, die, als Pelgrims, Bedevaarten doen moesten:
dit verleende hen den naam van Heiligen, en Vrybrieven
van zeer veele Vorften, tot dat hunne openbaare Plunderingen hen , gelyk vooraf gezegd is , als fchuim van
Volk verbannen deeden.
Men heeft verfcheidene gisfingen omtrent hunne waare afkomst gemaakt; eenige b. v. hielden ze voor Duitfche 3ooden, andere voor Fakirs, Hunnen, Cainiten, die, wegens den
vloek hannes Stamvaders, doolende en zwervende moesten
zyn; echter de meesten voor Egyptenaaren. De Heer GRELMAN bewyst hier volkomen, dat hun Vaderland Hindofian
is, en zy zelf Suders, dat is van de laagíte en meest
verachte Kiasfe der Indiaanen, die door de veroveringen
en verwoestingen van Tiniur Beg in Hindofítan , in het
begin der vyftiende Eeuw, uit hun Vaderland vluchten
moesten: dit bewys ítaaft onze Geleerde, door hunne leevenswyze met die der tegenwoordige Suders te vergelyken, en uit de gelykheid hunner taal met de Hindoflanniiche , tot welk laatfte fink de uitgebreide taalkunde van
den beroemden huttner, te Gottingen, hem de voornaamRe hulpmiddelen verleend heeft; als Bylaagen volgen hier
agter nog eenige oorfprongelyke Engelfche en Latynfche
Stukken, als Vrybrieven, enz.
Dit Werk is gelukkig in handen van een zeer kun
gevallen, welke hetzelve daarenboven met-digenVrtal
Lenige weinige , maar zeer goede, Aantekeningen verrykt
heeft, en die tevens de naauwkeurigheid van den Heer G.
in zyne nafpooringen der Heidens in de Nederlanden, vol
eigen navorfchingen, volgt: de Vertaaling zelve-genszy
is zeer vloeiende en naauwkeurig; echter hebben wy twee
Germanismen - gevonden , als op bladz. 80. Paardetuifchery
(Roskammery), en op bladz. 113, het zuivere paar, het
welk moet zyn het fchoone paar (irouice). Deeze Aanmérkingen dienen echter minder om te berispen, dan wel em
aan te toonera, dat deeze Vertaaling weinige gebreken heeft;
en niet vergeleken moet worden met het groot aantal van
flordige en gebrekkige Vertaalingen, waarmede onze Gewesten daaglyks worden overflroomd, en welke meer liet
werktuiglyke haarer Overzetters, dan de wezentlyke denk
aan den da; leg--beldnroípgykeSchvrn,
gen.
^^J
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1Vlesnorien, raakende twee interestante crimineele Qureftien,
de eene, over het Rellen van de cautio judicio listi, & pro
expenfs litis, door een Geaccufeerden: en de andere over
de verpligting van Erfgenaamen tot het aanneemen der Arrementen van een crimineel Proces, nopens het point der
Kosten, enz. met de Sententien, daarin geweezen: uitgegeeven door Mr. JOANNE'S VAN DEP. LINDEN, Advocaat
voor de refpecrtive Hoven van justitie in Holland. Te
Utrecht by B. Wild en J. Altheer, 1791, gr. 8vo. 102
bladz.
,

1

n het beruchte Proces , door den Procureur - Generaal
van Braband, jegens Mr. JAN HUYBERT VAN SLYPE
gevoerd, zyn de gefchillen, welke de onderwerpen deezer Memorien uitmaaken, over en weder gepleit; en de
Uit;eever fchynt dezelve in deezen Bundel den Rechtsgeleerden mede te deelelf, zo als zy door hem en den Heer HEE
mede Advocaat in 's Hage, den Edelen Raade-NEAI,
en Leenhove van Braband , mondeling zyn voorgedraage11.
De twee eerfie I\lemorien betreffen de zo gewichtige
vraag: of een publieke Befchuldiger bevoegd zy tot het vraagen, en den Verweerder in cas crimineel verplicht tot het
(tellen van cautie , om zig, op de eerfte requiftie van den
Befchuldiger, ter Rolle te fijteeren, ten einde definitive Sententie te hooren, als mede voor de voldoening van de Kosten,
in welke zodanigen Verweerder mocht worden gecondemneerd?
Deeze vraag wordt in deeze beide Memorien ontkennen
beantwoord ; en de verdedigers van den Ver -derwyz
verdienen den rechtmaatigen lof, dat zy, met alle-werd
naauwkeurigheid, en naar den aart der zaake , op vry goede gronden, dit hun gevoelen hebben betoogd _. fchóon
de uitflag, blykens de agter deeze Memorien gevoegde
Sententie, hier aan niet volkomen hebben moge beantwoorden ; als zynde de Verweerder by dezelve in het Rellen
van cautie ter fom van zesdttizend Guldens, met compenfatie. van Kosten, gecondemneerd.
De twee volgende Memorien , welke het overige ge
Bundel uitmaaken, bevatten in zig een-deltvanz
R. chtsgeleerd onderzoek: of Erfgenaamen va;: een crimineel
bejchuldigden gehouden zyn, om, or zo verre de Kosten van
den Procesfe betreft , de Arrementen aan te neemen P Ontke nen_ler wyze wordt ook hier deeze vraag, niet gelyLETT. 1792. No. 2.
ke
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ke naauwl;etirigl;eid als de voorige beantwoord, en met
gepaste aanhaalingen, zo uit het Roomfiche Recht als uit
de beste Criminalisten, bevestigd. En welk gevoelen door het daar op gevolgde Vonnis is bekrachtigd.
Hoe zeer wy niet kunnen ontkennen, dat de uitgaave
tleezer Memorien erne gewichtige bydraage to de crimiiieele pra dylc is, moeten wy echter aainnerken, dat wy
wel gewenscht hadden dat de kundige Uitgeever had
kunnen goedvinden, om deeze belangrylke onderwerpen,
in ifzonderlv lre Stukken , opzettelyk , te behandelen en
uit te geeven: terwyl de nart van gewoone Pleit - Memorien niet toelaat zo uitvoerig en duidelyk te zyn, als wel
in onderwerpen van doezen aart gevorderd wordt; en liet
is om deeze reden alleen dat wy vreezen , dat deeze
Memorien weinige Leezers zullen vinden.
,
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Redevoering over de BeoeFening der oude Sc,iryi ors eis een bros
in u'ezcnlyk genoegen , in 't Latyn uitgreJ rookcri , c.?oor desa
Heer WILLEM KIST , by de aanvaarding van 'iet floogieeraarfchap in cle Wel/preekenzeid en Gefchiedenis/e?z te MiddelZnl;R.
Te Illiddclb, by W. A. Keel, en te Dordrecht bf f . Krap. 7 5 H.
in ge. 8vo.
iet alleen het zonderling Genoegen , waarmede de IIeer
J. H. VAN DER PALM opgewelde Redenvoering hoorde uitN
fpreel;en , en de VriendIchap , welke hem aan den Opfieller
verbindt, bewoogen hein, om die, verduischt, den Nederlander
aan te bieden; m aar by dagt ook door die Vertaaling eenige nuttigheid aan zyne Landgenooten te kunnen toebrengen: waarom
by het ook niet by het overzetten, zo gelukkig volbragt, gelaaten; maar eene Voorreden, niet min leezenswaardig dan de Reden voering zelve, daarvoor geplaatst heeft, om het gebruik der oude
Schryveren en de beoefening derzelven ten fterkften aan te pryzen.
Wy herinneren ons, by her leezen derRedenvoeringe en der Voor
één oogmerk hebben, deeze Rolfi e neer beredeneerd-redn,i
en behandeld gevonden te hebben in de T'ysgcerige Oordeel- er.
Zedekundige T7erhandelingen, door J. BL%TTIE, voor weinig jaaren
uitgekomen; welke wy te deezer gelegenheid herhaalen en onzen Leezeren aanpryzen; de Verhandeling is getyteld: Omer dc
l

Nuttigheid eener Taalgewev de Opvoeding.
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Lente en tweede Catern uit myn Zakboe , of Plantekeningen
van een Burger aan de Grenzen van Holland. Te Rotterdam
by N. Cornel. In gr. 8vo. 40 bladz,
oe nuttig en noodzaaklyk , het maaleen en verzamelen van
Aantekeningen, ten byzonderen gebruike, ook z) n moge,
gelooven wy echter , dat zeer zelden zodanige Aantekeningen
die waarde voor het publiek hebben , dat zy den openbaaren
druk verdienen : vooral niet , wanneer dezelve zyn getrokken
uit Schriften, welke of geheel nieuw, of in ieders handen, zyn,
veel minder, wanneer zy, zonder eenige orde en fchikking, zo
maar, naar de grilligheid van den Verzamelaar, zyn ter neder
gefield.
Wy meenen deeze aanmerking, op de voor ons liggende Aan•
tekeningen vryelyk te mogen toepasfen : althans , wy kunnen
niet begrypen , welk een verband de volgende opfchriften, in
deeze Caternen voorkomende , als Frankryk, de Slaavenhrndet,
Noord-/Jmerika, de Vereenigde Nederlanden, Engeland, Lrlard,
Oostenryk , en de Leveusbefchryring van CAGLIOSTRO , met el
kanderen hebben: veel minder, hoe deeze groote onderwerpen,
in een heflek van weinig meer dan honderd bladzyden , kunnen
worden omvat.
De Leezer, welke eenig denkbeeld van des Verzamelaars orde
en fchikking , en van het gewicht zynr Aantekeningen , tracht
te verkrygen , wyzen wy na den eerllen Catern; de afdeeling,
ten opfchrift hebbende , de T/ereenigde !Vederlanden ; na dat de
Verzamelaar eenige vluchtige trekken , nopens de oudheid ca
ligging van ons Vaderland , uit den kundigen ENGELBERTS up.
gezameld, heeft ter nedergefteld, en dc Gefchiedenis der flaring.
visfehery heeft verhaald, gaat hy, ten befluite deezer Afdeeling,
eensklaps over, om de Wedden van de gewoone en buitenyewoone Ambasfadeurs van deezen Staat op te geeven: en eindigt
alzo, in een beftek van naauwlyks drie bladzyden , dceze zo
fobere aantekeningen , met betrekking tot zyn eigen Vaderland:
of de Verzamelaar hier mede aan zyne beloften , in liet Voorbericht van den eertien Catern gedaan , dat lay zig in liet byzonder
zoude toeleggen , op at het geen de wwelo'aa; t en den bloei vaat
zyn lieve Vaderland kon bevorderen , voldaan heeft , laaten wy
hem zelve ter beflisfinge over.
In her Voorbericht van den tweeden Cateru , zegt de Verzamelaar , dat zyne eer/le Caters niet gerekend kan worden order
de afgedrukte Schriften , welke op de Zolders der Boekverkooperr
bewaard , of tot misdruk geteld worden.
,
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Het Hoogfle Goed. Leerdicht in vier Zangen. Te dnaflerdam ky
P. J. Uijlenbroek, 1791. In gr. Svo. 74 bi.
igenlykbeftaat dit Leerdicht (zo als de Dichter, bladz. 56,
zelve zegt) in eene trits van gulden Zederegelen. De kenF
tekenen van het Hoogtre Goed , de gronddag van den eer(ten
Zang, zyn uit J. F. BUDDEUS Dadelyke Wysbegeerte overgenomen;
en de derde Zang heeft veele gedachten uit Mrci-IAELrs Leerftellige
Godgeleerdheid ; welk een en ander in het Voorbericht gemeld
wordt. In welk Voorbericht men tevens eenige gepaste aanmerkingen aantreft , op zeker Stukje : de eer van Eauftina verdeedigd; uit het Hoogduitsch vertaald, en geplaatst in het 11gemeern
111agazyn van Weetenfchiap, Kunst en Snaak, Ill Deel, bladz.
g5, en volgende. De Dichter verkoos die Keizerin liever zoo
te laaien als r,APITOLINUs haar heeft afgefchilderd, namenlyk als
eeue Hoere. En als zodanig komt zy dan ook in den Tweeden
Zang voor. Over 't geheel toont de Dichter veel beleezenheid
en oordeel; doch wat weinig poitisch vernuft. Wy ftaan gaerne
toe, dat het Leerdicht, van alle Dichtfoorten , het naast by 't
profa mag komen, en het vuur van den hoogeren Liertoon niet
behoeft te bezitten ; doch wy getooven tevens, dat men nimer in een Dichthuk het territoir der Dichtkunfle moet verlaaten : zo dat de Poëzy nog minder cieraad dan het proza zoude
hebben. Met dat alles zyn in dit Leerdicht eenige zeer flerke
en ;Ioutc Verzen te vinden, als by voorb. bladz. 22.
't Is alles val/the roem, ten zy men roernep kan,
Ecu eerlyk mensch te zyn en edelmoedig wan.
En bladz. J3.

Ik ,rain hem niet, den wan, wiens kunde wyder gaat;
Wiens goudfchaal alles weegt op de azen naar der leering:
'luist zoo veel droeFheids is 't gehalte der hekeering.
ily, ftigtelyk verivaand en godgeleerd ver%uft,
(Een teeken van niets naeer dan vreageboekvcrmeft.)
Ontzegt u ware fszart aan uwe hariewonelen,
„ Want uwe" vonnist hy, „ zyn niet als myne gronden."
Doch 'er zyn te veel anderen die daar by affleeken , of 'er
herdmkrirelen ,zo als de Dichter dit woord bezigt, bladz. 37) om
het een fchoon Leerdiclít te mogen heeten. Het onderwerp mag
ten lzoo,fte,i geed geheeten worden; de behandeling 'er van is

gebrekkig.
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LETTER- OEFENINGEN,
.Het vierde en vyfde Boek van MOSES, [gemeenlyk] Numeri
en Deuteronomium. Naar het Hebreeuwsch. Door Y. VA1
xAMzt.sVELD. Te dmjterdam by M. de Bruyn, 1791.
In gr. octavo,

m

et de afgifte van dit vierde en vyfde Boek van MOjy^ sES, voltrekt de Heer van Hainslsveld het eerfle
Deel van dezen zynen arbeid aen de Schriften van 't
Oude "Testament, behelzende: de Schriften van Mofes, en
geeft in zyn Voorbericht te kennen, dat hy, onder de
Godlyke hulp , zynen arbeid verder hoopende voort te
zetten, ftaet maekt her overige in nog drie Deelen te zul•
len kunnen leveren : „ zullende het tweede Deel de
, Historifche, het derde de Pfalmen en overige Zedekun„ dige boeken, en het vierde ot' laatíle Deel de Propheeten
„ behelzen." Zyn Ed.. heeft liet raedzaem geoordeeld,
dit te melden, ten einde voor te komen , de vrees, dat
dit Werk te uitgetlrekt en kostbaer zou worden, 't welk
zominigen zou kunnen wederhouden van het zich eigen
te maken. _ Tot ene nieuwe proeve van deszelfs aen.
pryzende uitvoering, zullen wy den Lezer thans medededen 's Mans overzetting van Deut. XVII: 14-20, en
zyne korte aenmerkingen, over het aldaer gedane voor
betreffende de plichten van een Koning, indien seen eens-fiel,
een Koning vilde aenftellen.
14. „ Wanneer gij in het land komt, dat JEHOVA, UW
God, u geeft, en het zelve in bezit genomen heb.
bende, nu gerust bewoont, en dan een voornemen opvat, om eenen Koning u over aan te Rellen, gelyk
15. de Volken, die rondom u zijn, dan zult gij niemand
anders tot uwen Koning aanstellen, dan dien JEHoVA, uw God, u verkiezen zal. --- Iemand uit uwe
broederen zult gij, in dat geval, tot Koning aanflellen. Eenen uitlander, die uw broeder niet is, moogt
LG, gij nooit over u ílellen. ----- Doch, [deze Koning]
zal nooit een bovenmatig getal van Paarden houden ,
noch ook, om veele Paarden te hebben, het Volle
Wem
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weder na Egypte voeren, dewijl JEHOVA ulieden bcIast heeft , coat gij , langs dien weg , nooit zoudt
37, wederkeeren. Hij zal niet veele Vrouwen heb
dat zijn hart niet [van God] afwyke; hy-ben,op
zal ook niet veel zilver en goud verzamelen. - ^.....-.
1" , Wanneer hij den Koninglijken troon zal beklommen
hebben, zal hij een affchrift van deze Wet voor zich
nemen, naar het oorfpronglyk, dat bij de Priesteren
9. uit den ftam van Levi is. Dit zal hij gefladig bij
zich hebben, en 'er, zoo lang hy leeft, geduurig in
lezen , op dat by JEnovA, zijnen God, leere eerbiedigen, en alle de geboden dezer Vet, benevens alle
-o. deze inzettingen, waarneme en volbrenge; zoo dat hij
zich niet, hoogmoedig, boven zijne broederen ver.
heffe, noch van de geboden, rechts of links, afwijke, op dat hij zijn rijk voor zich en zijne Nakomefngen, onder Israël, bïftendig maake.
„ vs. 14, 15. Motes beveelt niet , dat de Israëliten eenen
Koning moesten aanflellen. --- Zyn geheele ontwerp was
een vry Gemeenebest , onder het opperbeftuur van
God zelven, te vormen en te bevestigen. 1\laar, in
gevalle zy daar ooit toe mogten komen, om Benen Koning
te verkiezen, wil hy, dat zy dien zullen neemen, dien
IEHOVA dan zal aanwyzen, en nooit eenen vreemden, maar
éénen uit hun volk.
„ vs. i6. In het bergachtig Kanaiin kan Paardenvolk weinig dienst doen ter verdeediging van het Land, het welk
door zyne Bergen genoeg gedekt wordt. Dus kon
eene vermenigvuldiging van Paarden voor den Koning alleen
dienen; of om zyne Onderdaanen te drukken, of om ontwerpen van verovering te manken, welk laatfee geheel flreedt
tegen die Grond- inrichting van den Hebreeuwfchen flaat.
„ Egypte. Kanaën hadt geen Paarden •teelt ; maar
Egypte leverde veele Paarden uit. Een heerschzugtig Koning zou licht in het hoofd kunnen krygen, om Goten te
veroveren , in welk Landfchap de Israëliten weleer gewoond

hadden.

„ vs. 17. Geen prachtig Serail of Harem aanleggen, geïyk de Oosterfche Vorften pleegen te doen het welk
de (lofhouding kostbaar maakt , den Onderdaan drukt en.
den Vorst blootftelt aan veele kabaalen en partyfthappen,
enz. Byzonder zouden vreemde Vrouwen; want in zodaei ,e Harems worden veele vreemde Vrouwen, Slavinnen,
enz.

1vtMT:R t FN t rJ7TI?Rc^NOioJ*:q.

83

enz. aangenomen , den Lrtë1iti/i leen l oning ilt tot AÍge
de y verleiden , gelyk suLo io ondervonden heefr.
Niet veel zilver, enz. Daar mot wel een fdhat opge1cgc^
worden in het Heiligdom , maar des Vorfl:en byzondere
Schatkist nmogt niet te rvk zyn, alles , om de al te grootti
n.agt der Vorsten te bepaalen.
„ vs. eo. Boven zyne Broederen. hier verdient deeze navb
marking eerie plaats, welke ik in de Nederlandfclie Uitgave
van de Vertaaling van MFCHAëLIS vinde : „ 0, dat de
„ Vorflen dit woord recht mogten bevatten , en diep in
„ hunne harten prenten ! " Alle nove Onderdaanen
zyn uwe Broeders, verheft u derhalven niet in hoogmoed boven lien! Welk eene gulden zinryke Les! Zv bevat
den gebeden kring van 's Vorken verpiigting , en bepaalt
in ééns cie maat van zyn gezag en van ztme verhetThny, hot
kan men , na zulke uitdruklyke verklaaringen, de leere vain
het onbepaald gezag op den Bylbel gronden ? Die zalk*^
doet, moet zekerlyk ot den U'cbel nooit geleezen hebben,
of zich vleien, dat z -ne Medeburgers dien nooit leezen 7U1z
len. --- De Koning , zegt de Heer nrlcnAëL Is , moestzich niet inbeelden, boven de Wet verheven te zyn. maar
zich herinneren , dat by van natuur met zyne Onderdaas
ren gelyk ítaat, en Hechts de eerste bediende van zyil
Volk is."
Gefchiedkundig bewys voor de Waarheid van Yefus Opf an.
dinge , uitgegeeven door CAREL PHILIP SANDER , t/u n.:
Leeraar der Lutlrerfclie Gemeente , te Groningen , enz.
Te Groningen by L. Bolt, 179). Behalven de oo rea
den , 75 bladz. in gr. 8vo.
-

a dat de Schryver van dit Stukje, in eerie korte Inte14
ding, het gewigt der Lcere van Jefus Opitandinge had
aangewezen, geeft hy ons het Plan op, dat hy in liet betoog van de waarheid derzelve voorgenomen hadt te volgen. Hetzelve hettaat hier in, dat hy eerst eenige Gelaemtlandigheden ten grondflage legt, en daar uit
tenisfen en Omf
vervolgens eenige gevolgtrekkingen opmaakt, die hem desa
weg baanen , om van de gewisheid van Jefus Opflandin
zich zelven en anderen te overenigen. De GebeurteniJ/P
en Oniftandigheden, die by ten grondflage legt, zyn de vulgende vier:

N
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Jefus is gef}orven;
Jefus is begraven;
Het lichaam van Jefus wierd, in het graf zynde,bewaakt,
Het bewaakt lichaam van Jefus is uit het graf weggeraakt.
Na dat by deze Gebeurtenisfen bewezen heeft, bl. 19 —
44, gaat by over, om alle mogelyke en bedenkelyke gevallen, waardoor het lichaam van Jefus , in het graf bewaakt, uit hetzelve heeft kunnen weg komen, op te zoeken; en dan vervolgens te toonen, dat dit volflrekt op
geese andere wyze , dan door eerre Opflanding heeft kunnen
gefchieden. Hy bewyst derhalven hier vooreerst; dat men
de reden van liet wegraaken van het lichaam Beenzins
moet toefchryven aan den aart en de gef}eldheid van het
graf, welke hetzelve zo fchielyk zou hebben doen verrotten of geheel verteerd worden; bl. 45, 46: ten anderen, dat het lichaam niet door menfchen. handen uit het
graf is weggenomen , en wel noch door de vyanden van
Jefus, noch door zyne vrienden ; .bl. 46-65 : ten derden, dat ook de oorzaak, waardoor het lichaam van Je
uit het graf is weggeraakt , niet by Jefus, als Mensch-fus
befchouwd, te zoeken is; bl. 65-67: en dat 'er dus ten
vierden niets anders overblyve, als dit, dat God de oor
waardoor het lichaam van Jeftis uit liet graf is-zakis,
weggeraakt ; bl. 68 en very. In dc ontwikkeling van dit
laatíte Stuk, bewyst by wederom eerst, dat het lichaam
van Jefus door God in het graf niet geheel vernietigd is,
maar ten grave uitgeleid ; ten anderen, dat het niet ten
grave uitgeleid is, als een dood lichaam, maar als een levendig gemaakt lichaam.
Deze korte fchets zal genoegzaam zyn , om onze Lezers den aart dezer Verhandeling te doen kennen. Wy
kunnen niet zien, dat de IIeer SANDER iets nieuws in dezelve aan den dag gebragt, of aan de oude bewyzen meerder klaarheid of kracht van overtuiging, bygezet heeft. Wy
gelooven in tegendeel , dat , om van vroegere gefchrifteu
over dit onderwerp niet te gewagen , de Stukken door
11icNAëLIS , en andere beroemde Duitfche Geleerden, te
Fragmenten uitgegeven,-gendbrutSchyve
zeer verre boven deze Verhandeling van onzen Schryver
te Eiellen zyn , en dat een ieder, die dezelven gelezen
heeft , niets wyders ter zyner gerustf}ellinge omtrent een
zo belangryk onderwerp verlangen zal,
De Voorreden voor dit ge1lirift behelst, in de cerffe
piaa,ts ,
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plaats , klachten over het gretig ontfangen, vertalen, en
gebruiken van zulke Duitíche gefchriften , waarin dat
geen wordt aangerand, „ wat den Christen, in de hache„ lykfle tyditippen van zyn leeven opbeurd , by lastering en vervolging vertroost, in dagen van droefenisfe
„ onderfchraagd , en in het uur des doods bemoedigd:
de waare en wezentlyke Godheid van Jefits Christus,
„ zyn Dood als een Dood ter Verzoeninge, zyn eeuwig
,, geldend verdienst." Voorts betuigt de Heer S. zyne
fmarte, dat by , ter gelegenheid van eene, den i July
1787 , te Amileldam gehoude Leerreden , zo verkeerd
wierd beíchouwd, als iemand, die zich insgelyks aan het
bovenílaande hadt fchuldig gemaakt ; terwyl by in de
flerkile uitdrukkingen zyne getrouwheid aan de Onveranderde Augsburgfche Geloofsbelydenisfe verklaart, en belooft,
zich „ door geen zogenaamd Nieuw Licht (beter Pla„ neeten of Dwaaljiierren genoemd) te zullen laaten ver„ leiden." Hy klaagt, dat „ het tot God in den hemel
„ fchreeuwt, dat men, onder de Leerlaren van die Be.
„ lydenisfe, mannen dulden moet, die in hun Amt bly„ ven, om het genot der Inkotnften, terwyl hen weinig
aan het wezendlyk belang der Gemeente , by welke
zy leeraaren, gelegen ligt; of dezulke die anders van.
„ gevoelen zyn , dan zy opentlyk leeraaren; of die an„ ders leeraaren, dan waartoe zy zich verplicht hebben."
Eindelyk verzet by zich dapper tegen zekeren Leeraar,
die , in eene Leerreden over dit gedeelte der Lydensgefchiedenis, „ zekerlyk niet geroepen, om den Romeinen
„ eene Apologie te houden, de Gemeente zogt te over„ reden, dat men den lydenden Jefus (niet een Doornekroon,, maar) een krans , van Beerenklaauw gevlochten,
„ hadt opgezet." — Wy zullen niet onderzoeken, wat
tot het íchryven dezer polemifche Voorreden aanleiding
gegeven hebbe, noch ons mengen in de twisten, die in
dezelve gevoerd worden; maar dit moeten wy zeggen, dat
de hevige toon, die 'er in heerscht, ons mishaagt; en dat
wy het vooral ten hoogsten afkeuren, dat de Apologie van
de Doornekroon met deze woorden befloten wordt: „ Wy
„ vergeten niet het geen Paulus Gal. V: vs. io zegt: Wie
„ u doet dwaalen , of eigenlyker naar de Grondtaal , wie
„ u on trust, bekommerd of verlegen maakt, die zal het oordeeg
„ dragen, by zy, wie by zy."
,
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.Kleine Schriften voor Vrienden der 117enschheid en des Christendoins. Doer I. VAN LOO , Predikant te Ootnzarfuns.
Tweede Stuk. Te Utrecht by de bf ed. J. van Terveen en
Zoon , en W. van Yzerworst , 17i. hk gr. oEtavo,
309 blad z.
,

II deze Stukjes vestigt dc Eerwierde van .,r mo zyne opmerking op verscheiden onderwerpen , die der overdenkinge
wel waerdig zyn, en welken by op ene leerzame gemoed
behandelt, die den Lezer veel.sziuis ene nunige-wykez
Ilieliting kunnen geven. Zo vestigt hy terFond by den acuvang onze zendacht op liet groote belang, dat wy hebben,
en dus bovenal behuoren te bewogen , in de goedkeuring van
(od boven die der menfchen: en brengt ons voorts under
't oog, hoe dikwerf God den goeden een verborgen lo .n toebet wella den Godvruchtigen een lydzaem vertrouwen inboezemt. Zyne afíchetzing van meeli hen , die een
,eerfchend geween karakter hebben , bied ene reeks van
waerlchouwende karakters aen. De vooronderftellin;;, indien het Christendom eens een verdigtfel was , geeft hem
enleidin;,. om deszelfs voortreflyk nut te toonen, en te
doen zien hoe onbezonnen liet Ongeloof het zelve het
:Ienschdom uit de hand pooge te werken. Hieraen volgt
niet oneigen ene trefi'ende Voordragt van den onontbeerbaan efur, en ene ernflige overwegin der hedendaegfche onyerfchil'igheid omtrent het Christendom, met aenwyziug van
derzelver oorzaken en gevolgen. --- Weinig moeite zou
bet zyn, dus alle de overige Stukjes op te noemen; doch
dit zou onzen Lezer eer lastig dan nuttig zyn: wy beveeIen dezelven des liever aen het gentoedlyke onderzoek, en
achten het raedzamer een hiel uit he iaetstgenoemde Stukje
over te nemen, waerin zyn Eerwaerde ons ene leerzame ontmoeting meld, en die niet zyne Aeiutierkingen
verrykr.,
„ Ik ontmoette eens, zegt hy, een edeldenkend , fynvoelend tuensch, die veel hoger behoeftigheden had, dan
de zinnelijken , die zig niet een iierke fpanning der ziel
naaar meer licht , meer kragt, meer vaster gewisheid over
dc toekomende aangelegenheden en verwagtingen van den
mnei^scih, da}i hij in zijn philofophis flelfel vond , uitilrek;g , die neer levendig en diep de ongenoegzaamheid van
zijn vernuft • gevoelde , en toch door zo veele vooroor#Leelen t ege.t klus g as in e onien , dat by ona?mogclyk bellut^

KLEINE SCHR!FThN. .i7

fluiten kon, om bij hem te zoeken, 't geen hij miste. Een
verichijnfel, dat mij in 't eerst geweldig vreemd voorkwam;
maar het duurde niet lang, of ik kon het mij zeer gemak
verklaren. Deze edele man had in zijn jeugd eerre-kelij
verflandelooze Godsdienflige opvoeding gehad. Eiken dag
had hij eene groote menigte vragen uit een, voor hein geheel onverflaanbaar, zoogenaatnd Christelyk leerboek, dat
van onzin krielde , moeten van buiten leeren. Miste by
een woord dan kreeg by dagen; vraagde hij naar uitlegging
van 't geen hij niet verf}ondt , dan belastte uien hem hct
zwijgen ; liet hij eenige twijfelingen omtrent de leerftukken, of omtrent derzelver bewijzen blijken, dan donderde
men hem de fmadelijkfte fcheldwoorden, en de verfchrlklijkt'e bedreigingen tegen. Was dit de weg , om dezen
jongen mensch regt verfland van, en regeer- fmaak in, het Euangelie bij te brengen? Moest die ongerijmde handelwijze
hem geene geheel verkeerde begrippen van dien uitmuntenden Godsdienst inboezemen, en het gezigtspunt, waar
uit hij denzelven befchouwde , geheel verdraaijen ? lion
het wel anders zijn, of hij, die zulk een lijnen tinaak voor
het fchoone had, moest eene walging krijgen in zulk een
wanftaltig famenfielfel, als men hem voor het Christendons
had in de handen geflopt? Moest deze walging, bij het
oorfpronglijk bederf, hij het vuur zijner jeugdige driften , bij
zijne afleidende leevenswijze ,bij honderd andere innerlijke en
uiterlijke redenen, niet van tijd tot tijd toeneemen, en zig
zoo onuitroeibaar diep in zijne ziele wortelen ? Die arme ,
die edele jonge mensch ! hij had dorst naar kennis, en de
bron , waarbij hij frond , die zulk een helder , zulk een
verkoelend, dorstlesfend water opwelde, was voor hem
troebel gemaakt. Nu had hij den bron zelfs in verdenking genomen , en wilde niet tot denzelven wederkoeren.
„ Zie daar, de gefchiedenis van honderd menfchen. Zij
worden in hunne eerfee jeugd, door een verkeerd onderwijs iii den Godsdienst, voor altoos voor den Godsdienst
bedorven. Het Godsdient}ig onderwijs , dat zij ontfangen, is niet zoo zeer uit den Bijbel, als wel uit liet geliefkoosd leerflelfel van deze of geene heerfchende theologifche partij. Dingen, die verklaard kunnen worden , laat men
onverklaard ; dingen , die onverklaarbaar zijn en blijven
moeten, worden door onverflaanbaare verklaaringen in were ongerijmdheden herfchapen; van honderd bewijzen, die
voor ware, in den Bijbel gegronde , leeringen bijgebragt
G 4tve:-
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worden , zyn 'er nauwlyks twintig , die (leek kunnen
nouden; en het geheele ílelfel wordt niet in verbintenis
gebragt met het gezond menfchenverftand , niet belang
gemaakt, niet aan onze dringende behoeftigheden aan -ryk
Dit wonderbaar mengelmoes van waarheid en-geknopt.
onwaarheid wordt hun voor egt Christendom verkogt;
zij houden het daarvoor, en hoe kunnen zij anders?
deeze jonge lieden wasten op , zij ko„ Maar `
tnen onder menfchen, zij hooren tegenwerpingen maaken
tegen 't geen zij voor Christendom hebben aangenomen ,
faun valt een boek in de handen, waarin zij die zelfde
bedenkingen, en no andere meer vinden, zij beginnen
ook na te denken, ook tegenwerpingen te maaken.
En ziet, veele dingen , die zij ter goedertrouwe als wel
beweezen onomítootelijke waarheden aangenomen hadden,
komen hun nu onbeweezen voor, en zij zijn liet ook;
in zommige voorilellingen vinden zij ongerijnidheid, en
het is ook zoo; en in het geheel bespeuren zij dat licht,
die verhevenheid, die belangrijkheid, dien famenhang met
hunne behoeftigheden niet, welke 'er , naar de infpraak
van een donker gevoel huns harten, in een goddelijk onVat wonder, dat zij een verkeerd
derwijs zijn moet.
logisch befluit maaken , en het ganfclie Christendom in
verdenking trekken, om dat zij zich met die menschlijke
voorflellingen, welke hun van 't zelve zijn opgedrongen,
onmogelijk vereenigen kunnen? Wat wonder, dat zij in
onverfchilligheid omtrent Bene leer, die zij als onbeweezen, onverf'taanbaar en ongerijmd befchouwen, langfamerhand wegzinken ? Wat wonder , dat deze onverfchilligheid in wanfmaak ontaart, waar uit eindelijk eerre hardnekkige, diep ingevreeten afkeerigheid geboren wordt, van
welke de hoogde Erbarmer hem alleen geneezen kan?
3 t Is waar, zij moeten zich voor overijling in hunne
maar zij (laan niet meer
gevolgtrekkingen watten;
op de regte plaats, waarop men (laan moet, om de Leer
van Jefus wel te beoordeelen. Hun gezigtspunt is verhit.
Zij zien de wanflaltige gedaan.e , waarin hun die fchoone
leer is bekend gemaakt , voor de leer zelfs aan, en zij
kunnen deze twee , zo zeer onderfcheiden , begrippen
niet meer van elkander afzonderen in hunne voortellingen. Maar waarom zien zij die leervorm niet eens over?
Waarom vergelijken zij ze niet met den Bijbel? Ja, dat
zouden zij wel doen, indien zij niet gebonden waren aan
hunne vooroordeelen en driften. Zij leeven nu in een
be„
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beroep, in een ambt, dat hun tot veele andere bezigheden
roept. De tijd, die 'er van hun dagelijks werk overfchiet,
is weinig; en wie herhaalt zig dan ook niet eens gaart
van zijne vermoeiende en f gymtijds onaangenaame bezigheden ? Wie zal die tusfchenuuren niet liever beíteden tot
het genot van verllrooiende, geestontfpannende vermaaken ,
dan tot het €rnflig nadenken over dingen , die zo geheel op
reiniging, en vernieuwing van ons weezen doelen? Wie zal
zig dan gaarn ophouden met het lezen en onderzoeken van
een oud Boek, 't welk men, (volgens 't gemeen gevoelen)
zonder diepe taalkunde, groote geleerdheid en aanhoudende
infpanning, niet verflaan kan ? Wie is 'er borg voor, dat
zij, al begaven zij zig ook daartoe, gelukkig hagen, den
regten zin treffen, en tot kennis van het regt bijbelsch fcelfel komen zullen, daar de geleerdite, de beroemdil;e Bijbel
zelfs zo hemelsch breed van elkander verfchil--verklads
len ? 0! zij hebben geen tijd tot dit onderzoek, 'er is
niets dat hen daartoe kan aanmoedigen. Wat wonder derhalven, dat zij hoe langer hoe verder van hem afgaan ? Men
kent den Mensch niet, indien men dit voor een onontknoopbaar raadzel houdt."
Wy voegen hierby een gewigtigen en heilzaarnen raad,
dien de Eerw. VAN LOO geeft in de Afdeeling, die ten opíchri t voert de onontbeerbaare. Als ik weeten wil, wat
JESUS CHRISTUS is voor ons rnenfchen, welker natuur hij
,heeft aangenomen, dan behoor ik te letten op 't geen hij
van zigzelf heeft gezegd. Ik moet vraagen --- niet wat
zegt LUTHER ? wat zegt CALVYN ? wat Zegt LAVATER?
wat zegt PRIESTLEY ? wat Zegt BONNET van hem ? wat
denken oude of nieuwe, meer of min beroemde, Godgeleerden, Wijsgeeren, van hem , en zijne betrekking op het
menschdom ? maar ik moet vraagen; wat zegt hij zelf daar
van? waar heeft hij zich voor uitgegeeven? hoe heeft hij
zelf over dit belangvol onderwerp gefprooken? welke ver
heeft hij gaande gemaakt in zijne hoorers en le- -wagtine
zers? Het fpreekt immers van zelfs, dat hij zig zelf best
kent, dat hij zijne eigen waarde het best beftemmen kan,
en dat hij het zekerst bepaalen kan , hoedanig en hoe groot
zijn invloed op 't geluk der menfchen is. Of zouden wij
zijne verklaaringen , zijne uitfpraken daar omtrent , met
eenigen grond in twijfel kunnen trekken? Was hij de mart
niet , van wien men eerlijke , rondborftige verklaaringeu
verwagten kan ? Was hij geen onbewimpeld , waarheidlievend waarheidfpreeker? Had hij geen open, geen opregt
kaG5
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karakter ? Of hadt hij geheime oogmerken te bereiken,
en daarom te bemantelen? Dat ziet men in het beloop
van zijne gefchiedenis zo klaar, als men iets zien kan,
dat hij , wanneer hij fprak , altoos de waarheid fprak;
dat hij ze onbewimpeld, zonder agterhoudenheid fprak,
al wist hij vooraf, dat ze deezen of geenen ergeren, dit
of dat begrip voor het hoofd floten, en hem dus onaangenaamheden berokkenen zou. Voor de waarheid hadt
hij alles over. Aan het fpreeken van de waarheid offerde
hij alles op. Toen hij voor zijnen rigter (fond, en naar
zijn werk gevraagd wierd, zeide hij, dat dit was, dc
waarheid te prediken. 0! indien JESus minder waarheid
hadt gefprooken, indien hij ze op een bedekter toon ge
indien hij de heilige Pharifeën en de Geleer--zegdhat,
de Schriftverklaarders meer hadt ontzien , zij zouden
hem zo bitter niet gehaat , zo doldriftig niet vervolgd
hebben ; hij was op geen kruis geílorven."

Uitlegkundig en Godgeleerd Magazyn van D. c. VAN
VOORST, Predikant te Hien en Dodewaard, Te Leyden
by A. en J. Honkoop. In gr. 8vo.
aer 't hoofdoogmerk van den Eerwaerden van Voorst ,

N

is dit Magazyn gefchikt tot ene foort van verzamel
Uitlegkundige en Godgeleerde overwegingen,-plaetsvn
die in 't algemeen (trekken ter ophelderinge der Heilige Schriften en Godsdien(lige Leerstellingen , wel byzonder opzichtlyk tot zodanige onderwerpen, die de
Leer van Nederlands Kerk betreffen : waervan by een
ernstig Voorftander is, en ter welker verdeediginge by dit
Magazyn openzet, om daerin te verzamelen 't geen dienen kan , ter overweginge van daertegen aengevoerde bedenkingen, of ter nafpooringe der waerheid.

De Godsdienflige. Te Leyden by A. en J. Honkoop. Ingr. 8vo.
et gemoedlyk , flichtelyke, dat het voorige Stukje,
zo als we gemeld hebben, (*) van nut kon doen
zyn, ftraelt ook in dit vervolg dezer Befpiegelingen door,
die

H

*) Zie N. B. h Letteroef. IV D. bi.
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DE GODSDIENSTIGE.

die op denzelfden voet ingericht zyn. ----- „ Een Gods.
„ dienf,i, e," dus luid het Voorbericht , ,, een Gods„ dienflige houdt eene alleenfpraak met zich zelven , of
met God, en betuigt zijne verwondering over Gods
groote daaden, vooral in de genade; — hij (chat ce
„ vcrlosfing, door jefus Kristus aangebragt, boven al wat
„ de Waereld heeft en geeft, en alle die befchouwingen
van Gods goedertierenheden wekken hem op, om zich.
op God, door Kristus bevreedigd, te verlaaten , en
zich in zijne gemeenfchap en nabijheid te verlustigen."
De Stoffen, in dit tweede Stukje behandeld, zyn:
De Feestdag. -- De verzekerde Toevlugt. -- Onfaalbaare Troost. — De Beminnelyklieid van den Godsdienst. -Bly vooruitzigt op een beter Vaderland.

Lofreden op Simon Episcopius, uitge/proken door JAN XoNvNr:NBUiiG, in de Rernon(trantfche Kerk, te ltmjteldam, by
de aenvaerding van liet Hoogleeraerambt in de Godgeleerc iseid en Kerklyke Gefchiedenis , aen het Kwveekfcitoo' dr
Remonftranten , den XXIII van Slagtn;aend 1 IDCCXC.
Uit het Latyn vertaeld , en met eenige .4entekeningen
vermeerderd. fe AinJteldam by M. Sctlalekamp , 179t.
Hekalven het J7oorberigt, ioi bladz., in gr. 8vo.
,

Tyjy hebben van de Latyníche Lofreden van den Heer K.
!V reeds eene aanpryzende beöordeeling gegeven (*);
wy moeten derhalven thands alleen (preken van de Nederduitfche Vertaling , en van de Aantekeningen , waar.
mede dezelve vermeerderd is. En van de Vertaling zullen wy ook niet veel ter aanpryzinge behoeven te zeg
wanneer wy maar dit alleenlyk melden, dat zy ver--gen,
vaardigd is door den Heere v. WEILAND, Leeraar der RemonJtranten te Rotterdam , wiens wel - verfneden pen ook
de Redevoering van den Heer VAN HEMERT in een f er
gewaad gekleed halt. De Aantekenin--lykNedruitsch
gen bevatten, voor een gedeelte, verfcheidene merkwaardice byzonderheden , betreffende het leven van EPlsc;oPius , en zommige van zyne begunfligers en vyanden,
onder welke laatflen S1 RANDUS LUBBERTI, van wiep hier,
op -bl. 28 en vervolgens, eene zeer fchandelyke Anecdote
mc('`) .F=cm. Iadcri. Lett. voor í79i , bi. 3i
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medegedeeld wordt, vooral verdient genoemd te worden
en voor een gedeelte zyn dezelven ingerigt, om een juist
denkbeeld te geven van den waaren aart der Godsdien#lige Verdraagzaamheid, die onder de Remonftranten geoefend wordt, en die het characteristieke van hunne Broederfchap uitmaakt , ten einde het vooroordeel weg te nemen, als of de Remonftranten ook , gelyk verfcheidene
andere Christelyke gezindheden, hunne Symbolifche Boeken hadden , en als of hunne Leeraren gebonden waren
aan de Leerflukken, vervat in de Belydenis , of Verklaring van het gevoelen der Leeraren, die, in de Vereenigde
Nederlanden , Remonflranten worden genaamd , welke in
liet jaar i62i, voornaamlyk door EPiscoPtus, is opge.
field. Het geen de Heer K., ter beílrydinge van dit gevoelen, en ter verdediginge der veyheid , welke in dit
Godsdienílig Genootfchap genoten wordt , in verfchei.
dene van deze Aantekeningen aanvoert , is van het allergrootlie gewigt; en wy zouden het gaarne aan onze
Lezers mededeelen, maar het is te uitvoerig, en niet wel
voor een uittrekzel vatbaar. Liever willen wy dus hier
tot eene proeve mededeelen eene andere, insgelyks voor
veelen zeer merkwaardige, errinnering, die op bi. 31 gegeven wordt. De Hoogl. hadt aldaar in den Tekst van
de zogenaamde Nederlandfche Geloofsbelydenis gefproken,
onder de benaming van de Geloofsbelydenis, reeds in de
vorige eeuw , door GUIDO He sr.Es opgejield; en by geeft
op deze woorden de volgende Aantekening : „ Wy
„ noemden alhier, met name, den eerften opíleller der
„ bewuste Geloofsbelydenis, om daermede aen te duiden,
hoe weinig gezags, niet regt, immer toegekend heeft
kunnen worden aen een Stuk, welk zynen oorfprong
aen flechts weinige Mannen , in een ander Gewest,
,, veríchuldigd zy, die 'er zelven zeer verr' af zyn ge
weest, om daermede eerai ; liet minite geweld op de-„
„ confclentien hunner mede-christenen te oefenen. Men
„ zie deswege den brief van ADIUA NOS SARAVIA, voormaels Hoogleeraer aen 's Lands Iluogefchool te Lei„ den, naderhand te Cambridge, aen J. UITENBOGAERD,
wacrin hy, onder anderen , zich dus verklaert: „ Ik
„ „ zie (lat men, in de Leidtche gefchillen, deze Geloofs„ „ belydenis en den Katechismus aenhaelt en aen,, drin?t, als of het Gods woord zelf ware. Die on„ beichaemden verachten tloutlyk de Augsburg(che Be„ „ lydenis, terwyl anderen , die gematigder zyn , be„ „ wee-
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,, „ weeren, dat in dezelve het een en ander is, welk zy
„ „ gaern wenschten veranderd te zien. In hunne Geloofs„ „ belydenis, echter, als ware die een regel des geloofs,
gedoogen zy geene de minfle verandering. Ik, voor
„ „ my, bekenne één harer eerfle opf'ellers te zyn ,
„ „ met HERMAN MODET (*): of 'er tegenwoordig (in dau
„ „ Jare 1612) nog meer in leven zyn, weet ik nier. Zy
„ „ werd, allereerst, in het hransch opgefleld door den
„ „ Dienstknegt van en Martelaer voor Christus, GUIDO
DE BRES," (gereformeerd Predikant te Valenciennes ,
„ en aldaer , ter zake zyner aenkleevinge aen de gere.
„ formeerde Leer , in den Jare 1567, ter dood gebragt)."
„ „ Dan, eer zy in het licht verfcheen, deelde by dezelve
„ „ mede aen eenige Dienaren des Goddelyken Woords,
„ „ welken by konde bekomen , met verzoek , om te
„ „ verbeteren, te vermeerderen , en weg te laten, het
„ „ geen hun mishaegde, zo dat men zulks niet voor Céns
„ „ mans werk houden moest. Niemand, intusfchen, van
„ „ hun, die 'er de hand in gehad hebben, heeft 'er ooit
,, „ aen gedacht , om dezelve , als eenen regel des ge,, loofs, uit te geeven; maer alleen, daermede, zyn
„ „ eigen geloof, uit de Canonieke Schriften , willen
„ „ bewezen." „ Zie in de meergenoemde Brieven (Pree.
„ Jtantt. & Erudd. Virr. Epp) Ep. 181, p. 294 en 295,
en de regtvaerdiging diens briefs , in de Teerhandeling van
„ eenige voorname zaken, tot de Kerklyke Ge/èhiedenis van
ons Vaderland liehoorende door ORTH000XUS PHILALE.
„ THES , Amft. 1768 , bl. 93 en 96. Een uitvoeriger
„ bericht wegens deze Geloots'belydenis geeft G. BRANDT,
in zyne Hist. der Reformatie, file Deel, bl. 253 en 254,
„ 2de Druk; en rEGENB000, Hist. der Rem. D. I, bi.
,, 3—zo. Wegens het overzien dier Conresfie en van den
„ Catechismus , vóór de Dordrechtfche Synode , zie de
zo evengenoemde herhandeling doorgaends."
,

(*) Ook HARMAN STRIKER genaamd , zie HOOFT's Nederl. FIISt.
bl. I154, waar men ook verfcheidene byzonderheden van hem
aangetekend vindt , bl. foe , 103, 252, 1103, 1120, 1149,
1155; als ook aangaande ADRIANUS sSRATIA , bi. 885, 1154,
1241 (van den derden druk).
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Brieven over Italien, voornaamelyk den tegenwoordigen f aat
der Geneeskunde, en Natuurkunde betreffende. flan den
Hooggel. Heere B. SANDIFORT , door w. Y. JANSEN,
M. 1). te Dusfeldorp, enz. enz. Te Leyden by S. en J.
Luchtmans, en A. en J. Honlcoop, 179o. Lo gr. 8vo ,
314 bladz.

D

e Leydfche Ifoogleeraar SANDIFORT, aan welke deeze
Brieven door den Auteur , geduurende zyne reizen ,
gezonden waren, geeft in het Voorbericht een nader verflag
zo wel van den geleerden Schryver , alsmede van zyne
vooraf' door een gedeelte van Duitschiand gedaane reize,
en belooft teffens, in een tweede Stuk, de nog overige
.Brieven de Stad Romen, Tivoli, Frescati, Sena, Florence,
Pifa , Livorno , Genua en Milaan betrellende , te zullen
uitgeeven.
Dit Stuk behelst een Bundel van negentien Brieven
van deezen inhoud , de ifle dient tot Bene Inleiding; de
ede betreft de reize van I7eenen tot Trieste, en vandaar
naar Lenetien; de 3de handelt over Venetian; de Ode, de
reize van daar op Padoa, en aanmerkingen omtrent die
Stad; de 5de, reize van Padoa over Ferrara op Modena;
de 611e handelt over die Stad; de 711e over Bologna; de
8{ e over het aldaar zynde Inftitrt, de Kruidtuinen en
Hospitaaien; de 911e, reize vandaar op Loretto; de zode
op Ronne; de itcie, de reize vandaar tot Fondi, en kort
bericht wegens de Po,nptinifche Moerasf'en ; de 1211e vandaar over Capua en Caferta tot Napels; de iade over de
Lugtsgelleldheid en de ligging dier Stad ; de 14.de over
derzelver Academie en Geleerden; de i5de, de Hoipitaalen
en Ziekten van Napeis ; de i6de handelt over het Characler, de manier van Leeven , Venusziekte , Levensmiddelen, enz. aldaar; de 1711e over de merkwaardigheden van
Portici , Herculanum, en reize naar Pompeje en den re.
fuvius; de i8de over Pofilippo, Lago ,4gnano, Grotta del
Cane, en de 1911e over Solfatara, Pozzuolo, Baja, Curna,
enz. Om onze Leezers een Staaltje der íchryfwyze valt
onzen Auteur mede te deden, hebben wy een gedeelte
van den Oden Brief daartoe gekoozen, alhoewel de overigen niet minder leezenswaardig zyn.
Na eene cierlyke befchryving dea fchonne Streeken op
de reize van Ilenetien tot Padoa gegeeven te heb b en ,
gaat

F :IEyE:. OVER i7AI.' N,
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de Auteur over got iet bcic' ryven uier /Jcalciizie
altlaar.
De Academie van Padoa was wel eer eerie der voor
geheel Europa, en in vroegere dagen kon men-„nam(tei
„ op dezelve achttienduizend Studenten tellen ; maar hoe
„ zeer is thans dat getal verminderd, daar men 'er te
niet boven de vyfhonderd vindt. Zy over--„genwordi
„ treft in oudheid de meeste Academien , daar zy reeds
in den ,Jaare I22!. in fland was. Zy is niet alleen
vermaard wegens haare oudheid; maar ook door be„ roemde geleerden fireefde Padoa andere Academien te
,,boven: ik behoeve u slechts deeze te herinneren, wel„ ke in onze Weetenfchap de Hooge School van Padoa
„ eenen grooteis luister hebben bygezet , als: A. vESA-

fiat

„ LIDS, FABRICIU3 All AQUA PENDENTE, SANCT. SANCTO„ MUS, JOII. VESLINGIUS , IIIER. MERCURIALIS, BERN.
,, RAMAllINI, JUL. PONTEDERA , ANTONI VALISNERIUS,
en de groote MORGAGNI, allen Profesforen in Padoa;

en liet ontbreekt daar thans nog aan geen geleerde
„ Mannen , die met roem de Geneeskunde oefenen en
„ leeren. Zeer gaarne had ik den beroemden CAL„ DANE, met wien gy zederd jaaren briefwisfeling houdt,
en wiens Inflitutiones Phyfaologice en Pathologic, door
„ u zyn in het licht gegeeven, Zeeren kennen, doch deeze Hooggeleerde opvolger van den grooten MORCAcNI
„ was naar het Landgoed van den Graave Ct;LOREDO
„ vertrokken, zelfs moesten wy ons getroosten, dat wy
zyne verzameling van Waschprceparaten , welke zeer
„ gepreezen worden, niet zien konden. De Graaf mAR„ CUS CARBURI is Profesfor der Chemie; icy is een (;riek
van geboorte, en heeft voor rekening van de I;epu„ hliecq de Bergwerken in Sachfen, op den Hartz en in
„ Zweeden bezogt: men liet hem ter cere, in 't Jaar 1772,
een Monument oprichten. Hy toonde ons zelve het
„ Theatruin en Laboratorium voor de Scheikunde, welke
„ nog maar zedert weinige Jaaren zyn opgericht. Het La„ boratoriuna is zeer goed ingericht, en met alle, tot de
„ experimenten nodige , Ovens en Inlirumenten rtykelyk
„ voorzien. Het Tlteatrum Chemicus is ronddm met
„ Kasfen omgeeven , waarin de, tot de Chemie nodige,
„ Preparaten en Naturalien, bewaard worden; deeze maa„ ken wel geen volkomen Naturalien .Kabinet uit, maar
„ zyn echter voldoende voor het geene waar toe zy die„ nen moeten. Zo ik afneemen kon, is de Liefheb „ be-
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„ bery van den Heer CARBURI voornaamelyk voor de she,, mie van het Mineraale Ryk. Het geene my niet be„ haagt , is, dat het Laboratorium en het Auditorium van
„ elkander gefcheiden zyn, het welk by het leeren van de
„ Chemie, byzonder voor de Toehoorderen veel zwaarig„ heil moet veroorzaaken, terwyl het ongelyk veel nuttiger
„ en ligter te begrypen is , als in deeze Weetenfehap de
„ Theorie met de Ilandgreepen verbonden wordt, zo als
„ in Leyden, Weenen en elders geschiedt.
„ De Profesfor der Botanie is JOH. MARSILI, die op zyne
„ reizen door Frankryk en Engeland , in deeze Weeten„ fchap, veele kundigheid verzameld heeft, en door zyne
Verhandeling, de fungo Carrarienji bekend is , deeze
„ heeft by den ingang des Tuins zyne Wooning. — De
„ Kruidtuin is rond, en omringd met een' aanzienelyken
„ muur, die door Pylaaren vercierd is, waarop de Borst„ beelden van SALOMON, DIOSCORIDES, FAIIIUS CO[UMNA,
„ PROSPER ALPINUS ell PONIEDLRA, zich bevinden: de Ra„ batten zyn zeer fraai verdeeld in allerhande Figuuren;
„ de twee Laanen die den Tuin kruiswyze verdeelen ,
., eindigen aan de vier deuren. Over het geheel .is de Tuin
„ waardig bezichtigd te worden. Hy is van Vreemde en
„ Inlandfche Planten reedlyk wel voorzien, en heeft in het
midden een zeer aanzienelyke Fontein , met een Basfile
„ of Kom, dienbig tot het onderhoud der Waterplanten.
„ Men vindt ook nog op andere plaatzen des Tuins water,
„ 't welk deels tot onderhoud der Planten deels tot cieraad
„ dient. Broeibakken en Dryfhuizen zyn, zo veel als nodig is, hier aan te trefben: daarby heeft men eene zeer
goede uitvinding bedacht, om naamelyk de Planten,
„ welke den Winter niet verduuren kunnen , niet te ver,, plaatzen; men maakt over dezelve een foort van Dak uit
Planken beltaande, met openingen, die men fluiten kan,
„ 't welk op paalen rust, omtrent zes voeten hoog. Aan
„ de eene zyde des Tuins is een kleen Boschje van Boo„ men en Heestergewasfen, dit is voornaamelyk merkwaar'
„ dig, om dat men daarin verfcheide Boomen vindt, die
,, men zeldzaam tot zodanig een hoogte in de Kruid-tuinen
„ zal aantreffen. De Heer MARSILI volgt in zyne voorlee,, zingen het Syjihema van LINNEUS , naar het welke de
„ Tuin ook eenigzints gefchikt is.
„ Men heeft ook in Padoa voor weinige Jaaren een Oe„ conomifchen Tuin aangelegd, dienende om de Oeconomi„ fche Planten en Boomen in menigte aan te kweeken, oen
„ met
,
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, met dezelven proeven, ten nutte van den Akkerbouw,
„ Oeconomie en Verwkonst, in het werk te dellen. --„ De Opzichter van deezen Tuin is Profesfor ARDUINO,
,, die door verfcheidene zyner Werken bekend is. De Agri.
„ culture en Metallurgie zyn Weetenfchappen, waarop de
„ Venetiaanen zich thans met veel yver toeleggen , waarom
„ zich ook in P'enetien een Magi trato d'Agricoltura en
„ MagiJtrato delle Minere bevindt, waarby de broeder van
„ den genoemden Profesfor J . ARDUINO , die foprainten.
„ dente d'Agricoltura is, liet meeste verricht.
„ De Protésibr der Meteorologie en 4fironotnie TOALno
„ heeft een voortreffelyk Werk, onder den Titel, La life- teorologia applicata all' agricoltura , uitgegeeven. slet
„ Obfervatorium , waarop by zyne Obfervatien doet , is
geheel van Steen gebouwd , en in de beste oniíhandig„ held."
Nu gaat de Auteur over tot de befchryving van het Academie-gebouw, met de daartoe behoorende byzonderheden,
doch waarin wy hem niet volgen kunnen: het opgegeevene
zal , zo wy vertrouwen, genoegzaam zyn om de leeslust
onzer Geneeskundige Broederen op te wekken, en wy
durven Liefhebbers der Natuurlyke Historie, der Oudheden ,
en zelf in liet algemeen van juiste Reisbefchryvingen, gerustelyk verzekeren, dat ook voor hun overvloedige gele
wordt, om hunne weetlust fl:of tot een-genhidv
^.angenaam onderhoud te verfchaffen : niet verlangen zien
wy deswegen het volgende Stuk te gemoet.
,,

Wis- Natuur- en Sterrekundige Briefwisfeling , over ver
Onderwerpen , als onder anderen:-fcheidnbélagryk
Lenige nieuwe Sterrekundige ontdekkingen van den beroemden HERSCHELL; zyne Levensbyzonderheden, en zyn ver
Als mede eene nieuwe Ontdek -wonderlyk.0bfvatium
Heer LAV OISIr R , aangaande het Water, en-kingvade
meer andere Natuurkundige Merkwaardigheden ; benevens
eenige bedenkingen over 's Menfchen Ziel. R'let Plaaten.
Te Amfterdam by A. Fokke Simonsz., x791. In gr. 8vo.,
254 bi.

H

et nut en vermaak dat de Natuurkunde den Weet
gierigen verfchaft , en de menigvuldige vorderingen
die men dagelyks, door wiskundige Proefneemin;en, daar
in doet, hebben den Schryver deezer Briefwisfeling aan
-I.E1TJ79NO.3lei-
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leiding' gegeeven , om over verfcheidene Onderwerpen, de
lVis- Natuur- en Sterrekunde betreffende , veel weetenswaardigs, in een eenvoudigen flyl, voor te draagen. Men
vindt 'er zestien Brieven in , tusfchen een Vader en een Zoon
gewisfeld , gaande over de volgende Onderwerpen, i) Over

hot nut der Wis- en Natuurkunde, en het vermaak dat in de
kennis derzelye te vinden is. , De Vader raadt, in deezen

Brief, zynen Zoon , die zich reeds een geruimer tyd op
de Floogefchool in de fraaije Letteren en Gefehiedenisfèn
geóetend heeft , om zich ook op de Wis- en Natuurkunde
toe te legen. By welke gelegenheid liet nut der Natuur kunde , op eene bevallige en tevens godvruchtige wyze ,
wordt voorgedraagen. e) Over het leeren der Wis- en Natuurkunde. De Zoon meldt in deezen Brief, welke fchikkingen by reeds gemaakt heeft, om zyns Vaders lesfen te
volgen. Deeze Brief zegt weinig, ten opzichte der WisNatuur- en Sterrekunde, doch zy is ook van een Student
getèhreven, die 'er nog maar over heeft hooren praaten.
-

;) Hoedanig met het leeren der Wis- en Natuurkunde best te
beginnen en verder voort te gaan. De Vader wil dat zyn Zoon
private lesfen zal neemen, en de noodige Boeken zal lcoopen, om dat goed gereedfchap , volgens het fpreekwoord,
het halve werk is. Raadende verder het leezen van nutte-

boze Boeken af, wordende door het volgend voorbeeld.
aangedrongen. In myn jonge waren (zegt hy) heb ik
op de Hoogefchool van Friesliind een Student gekend , dien
men den bynaam van den Dood gegeeven hadt, om dat by
lang, mager en bleek 'er uitzag, uit hoofde van zyn ongezond en gedebaucheerd ligchaamsgeltel; doende over dag
niets anders clan allerlei zotte Romans leezen, met verwaarloozing van zyne Collegicn en noodige ftudiën; en des
nagts ging by lichtmisíén , en kwam des morgens veelil
dronken te huis. Deeze zotte levenswyze duurde een Jaar
lang, wanneer zyne Ouders of Voogden hem te huis ontbooden, en naar Oost - Indicn ftuurden. Zulke voorbeelden zou men in menigte kunnen aanvoeren , zonder aan de
Natuur- of Sterrekunde eenigen dienst te doen. Doch in een
Vaderlvken Brief is een enkel voorbeeld niet nutteloos.

4) Bedenkingen over den Sterrenhengel en onze Aarde , als
een Planeet befchouivd. Meest eene uitweiding van den Student, over nuicENs Waereldbefchouwer; doch eene uitwei-

ding welke duidelyk toont , dat deeze Leerling niet met de
bovenIlonn,',e Friefche Dood vergeleken moet worden. Zyne
tl.eeri,ig en onderzoekende leergierigheid heeft, in deezeta
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zen Brief, reeds magtige vorderingen in ons P'aneetftelzel
gemaakt. S) Verdere redeneering over de Sterrekunde, en
de vorderingen, welke nog van tyd tot tyd in dezelve, en
in andere Weetenfchappen, gemaakt worden. De Vader onderricht in deezen zynen Zoon , wegens verfcheidene
nieuwe ontdekkingen, zo die van MONTGOL 'IER, BLAN.
CHARD, en/. als voornamenlyk die van HERSCHELL, wegens de nieuw ontdekte Planeet Uranus, en de brandende
Bergen in de Maan. Als mede de Werktuigen daartoe
uitgevonden. •6) Eenige bedenkingen over de poreusizeid en
deelbaarheid der ligchaamen in 't oneindige. Veel uit musSCHENBROEK en DESAGULIERS, waar agter een P. S. wegens een Maan-Eclips, in Mey 1790, door HERSCHELL
waargenoomen, en door DE LA LANDE bevestigd. 7) Over
de byzondere natuurlyke neiging tot het leeren van deeze of
geene Weetenfchappen, en over de deelbaarheid der ligchaamet
in 't oneindige , " en derzelver poreusheid. Een beknopt zamenvoegfel van het geen de weeete Natuurkenners over
de laat{te ftoffe gezegt hebben , voorafgegaan door eenige
gepaste bedenkingen. 8) Over de Meetkunde en beur oor f prong , hoe dezelve zich verfpreid heeft, en beoefend i,s geworden door verfcheiden Natiën. Dit is een Brief van deij
Zoon , en grootendeels getrokken uit de Voorrede van
STEENSTEA'S Meetkunde, dat ook gemeld wordt. Verder eenige aanmerkingen op den Catechismus der Natrur,
door den E.erw. MARTINET , raakende den \Vagter valk
Venus. Welke aanmerkingen echter niet nieuw, maar reeds
door den Heer DE VRIES, in zyne Aanmerkingen op dien
Catechismus medegedeeld zyn. In eene onzekerheid, of
Venus waarlyk een WVagter Nebbe dan niet, gaat men ze
zo wel door het ftellig te ontkennen, als door het-kerly
flellig te bepaalen, te ver, voorlil wanneer de Waarneemers, dienaangaande, verdeeld zyn. De Heer MARTINET
onderflelde zeker, dat Venus een Trawant had, maar by
deed zulks niet zonder gezag. Verfcheiden Sterrekundigen , wier kunde en roem men niet zal betwisten , bewee.
ren dien Trawant waargenoomen te hebben. Als FONTANA te Napels 1645; CASSINI in Frankryk 1672 en 1656;
SHORT in Engeland 1740; MAYER te Greifslvalde 1759;
1\JONTAIGNE in 1761; en vier avonden na elkander, als
3, 4, io en ii Maart 1764, HORREBOW en ROOKIER;
en den Is, 28, en 29 Maart, MONTBARRON; en dan eindelyk de aangehaalde ABRAIILNI SCHEUTEN ADAMSZ • tC
Krevelt, deal iAdeu November 1775. Andere ,SterrekunI1 n
dz-
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digen daar tegen hebben , ondanks al hunne poogingen ,
dien Trawant nimmer in 't gezicht kunnen krygen; en
hierom verklaarde HELL , in de No vis Ais Eruditorunz
1768 , het geheele verfchynfel reeds voor een bedrog der
oogen. In de jaaren 1757 en 1758 ontdekte by,, door een
Gregoriaanfche Teleskoop , by 1/enus een zeer zwakke Ster,
welke echter daadelyk verdween, zo dra by dezelve met een
Newtoniaanfehe Kylker wilde befchouwen. By deeze gelegenheid ontdekte by , dat het voornaamenlyk aankomt op den
ail'aud (les Waarneemers oog van het Ocularglas van den
Verrekyker: en dat de gewaande Trawant van Venus eigcnlyk een beeld van Venus zelve is, welk zynen oorfprong
uit eerre terugkaatzing van het waare beeld van Venus uit
liet oog op het kykglas heeft: zo dat by de draaijing van
liet oog, in eenen kring, dit beeld om Menus heen bewoogen wordt. Men heeft 'er ook nog andere redenen van gegeeven , welke alle op de kunst van waarneemen betrekking
hebben. Het blyft derhalven nog onbepaald, of Venus een
Trawant heeft of niet, fchoon de Heer LAMBERT, in de
Nouveaux Memoires de l'ficademie des Sciences van Berlin
1775, reeds eene proeve gegeeven heeft eener Theorie van
deeze Maan van Fetus; grondende dezelve op de voorgewende Waarneemingen van MONTAIGNE. Intusfchen zal
men , zo lang dit niet uitgemaakt is , zich altoos mogen
verwonderen , dat liet bovengemelde bedrog der oogen
zich niet meermaalen, en op dezelfde wyze, ontdekt, wanneer ook andere Planeeten waargenoomen worden : en men
dit enkel in de Waarneemingen van Venus Trawant moet
vooronderftellen.--Het Plot van deezen Brief behelst eerre
beknopte Levensbefchryving en opgave der Schriften van
den beroemden TYCHO BRntir. 9) Redeneering over den
inhoud van den voorgaanden Brief, wegens liet leeren der
Meetkunst, en eenige byzonderheden onatrend het leven van
TYCHO BRAHE. Dit Vaderlyk antwoord ontvouwt de opgegeevene ftofle nog nader; geevende tevens Benig denk.
beeld van den trap van zekerheid, dat de Waerelden, buiten ons Planeetge(lel , bewoonbaar zyn , nicest volgens
het gevoelen van den Heere VAN AKEN voorgedraagen.
By de aanpryzing van STEENSTRA'S Meetkunde , en MONTUCaA's Gefchiedenis der Wiskunde, zouden wv ook eenige
melding verwagt hebben, van het' Werk des Meeren VAN
swig ne;N , over cie Meetkunde ; ten ware de Vader zvue
Brieven vroeger gel'chrevcn heeft , dan gemelde Weip k in 't
Licht is getreden: waarover wy niet kunnen oordeelen, nadien

B RJE FW ISSELING. Iel.

olien zommige Werken zeer lang op de pers blyven. io)
Over 's menftlien ziel , en heure vereeniging met het ligchaam,
als een ondoorgrondelyk geheim bejchouwd. Gedachten van
de voornaamfte Wysgeeren daaromtrend. ii) Dat het Water
geene hoofditofe of onontbindbaar Element is, gelyk men voor
deezen gemeend heeft. Dit is eene korte en oppervlakkige
opgave van het flelzel, door den Heere LAVOISIEK ingevoerd; en onlangs omllandiger voorgedraagen en opgehelderd, door den Heere w. VAN BARNEVELD. 02) Vervolg
van den tienden Brief ; over de ziel en heure eigenfchappen.
13) Over de gedaante van de Maan en heure byzondere
fchyngeftalten , en die van onze Aarde uit de 11/laan befchouwd. Eene korte befchryvitig van de gedaante der
Maan, opgehelderd door een Plaat, op welke dat hemellicht in verfchillende Phafen verbeeld wordt. Het weinige
dat in deezen Brief, van de Vlekken, de Bergen en de Putten, die in de Maan gezien worden, gemeld wordt, is onlangs ten duidelykfte bevestigd , door de veele en onvermoeide Waarneemingen van 5. x. SCtiROETE2 te Lilienthal;
welke, in April des voorigen Jaars, zyne befchryving van de
Maan , met 43 Koperen Plaaten, in groot quarto , 6'6
bladz. in 't Hoogduitsch , heeft in 't licht gegeeven : in
welk Werk de hoogte der meeste Maanbergen, met de wyze hoedanig dezelve door hem ge,neeten zyn , gevonden
worden. 14) Eenige bedenkingen over den toejiand van
's Menfchen Ziel naa dit leeven. i5) Antwoord op het voor
betreffende den toeftand der Ziele naa den dood. Dee--gande,
ze floíl e is zeer oppervlakkig behandeld, en de Schryver
toont 'er weinig in ervaaren te zyn. i6) Eenige Levensbyzonderheden van den vermaarden Sterrekundigen KEPLER.
Even als de byzonderheden van Tycho B[AHE , doch niet
zo uitgebreid, deelt de Zoon, de geboorte en uitvindingen
van KEPLEtz, in deezen Brief aan zynen Vader mede. Welke Brief de laatfie is die in deeze verzameling voorkomt.
Voor hen , die weinig over de Natuur- en Sterrekunde geleezen hebben, is deeze Briefwisfeling nog al nuttig en ver
voor de zodanigen zyn zommige kleiuighe--makely:n
den, en eene eenvoudige voordragt van zaaken, niet ge a
heel af te keuren.
f
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Yaderlandfclie Historie, vervattende de Gefchiedenisfen der
T7ereenigde Nederlanden , zints den aanvang der Noord Americaanfche Onlusten, en den daar uit gevolgden Oor
Engeland en deezen Staat, tot den tegenwoor--logtusfchen
digen tyd. Uit de geloofwaardigfle Schryvers en egte Gedenkftukken zamengefteld. Met Plaaten. Ten vervolge van
WAtahNAAR'S haderlandfche Historie. Zesde Deel. Te
An/t. by. j. Allart , 1791. Behalven het Register, 3 -3
bl. , in gr. 8 vo.
,

eermaalen vondt deeze Vervolger van WAGENAAR 'S
P aderland/clie Historie, in den loop zyns Werks , gei
legenheid , flaande den gevoerden Oorlog met Groot Brit
tapje om van den Vrede met dat Ryk te fpreeken, aangebodene bemiddelingen daartoe np te haalen, en daadlyke handelingen te vermelden (*). De bewerking van
een Algemeenen Vrede tusíchen de Oorlogvoerende Mogendheden in 't laatst des Jaars MDCCLXXYII aangevangen, hadt hy reeds befchreeven, met aanduiding van
^t gering aandeel 't geen onze Staat, by den aanvange,
hierin hadt. Om de tydorde niet te veel vooruit te looen, brak hy daarmede het Verhaal af (t), thans vangt
b y 't zelve met het XIV Boek, liet eerfle in het thans
voor ons liggend Deel, weder aan, en tragt, wat daartoe behoort, in één Tafereel voor ooge te Hellen. Floe
veel deswegen, zo binnen 's Lands, als ten Engelfchen
en Franfchen hove, te doen viel , en hoe men eindelyk
een Vrede trof met de verfchillende oordeelvellingen deswegen, vinden wy hier getrouw uit egte befcheiden geboekt.
In het XV Boek geeft de Schryver, te rug treedende,
een verhaal van de Oorlogsbereidzelen , in den aanvang
des Jaars Mi)CCLXXXIII gemaakt, ondanks de voortzet
Vredes - Onderhandelingen. Bovenal wordt hier-tingder
behandeld het afdanken van Zeevolk bv één der Admiraliteiten in Holland — het voorflel van Dordrecht, wegens een Onderzoek van het Regt des Admiraals-Generaals tot het aanf'ellen der Vlag - Officieren. Voorts
t ntmoeten wy een verslag van 't geen onze Kaaperfchepen
,

) Yaderl. (list. IV D. bl. t, enzti
VD. bi. 24.
()
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pen en 's Lands Vloot , ten deezen jaare, uitvoerden, en
wat 'er ten beste van 's Lands Zeeweezen overlegd , beraamd en beílooten, werd. Terwyl dit Boek afloopt niet
een uitgewerkt berigt van het voorgevallene, omtrent de zo
veel gerugts gemaakt hebbende mislukte Tocht na Brest.
De Schryver nadert aan de onrustigfle Tydperken, die
ons Land, zo dikwyls liet tooneel vara woelingen, immer
ondervoudt , en kan niet nalaaten tot liet verhaal daarvan
zullende treeden, gelyk by doet met liet XVI of laatífie Boek
deezes Deels , eenige Aanmerkingen voor af te zenden ,
die wy zullen plaatzen , om dat ze eenigzins dienen oni
zyne denkwyze te doen kennen.
„ Gelyk 'er Tydperken , in de Gefchiedenisfen van bykans alle befchaatde Volken, zyn , waarin zich niets voordoet dan bedaarde kalmte , zo worden deze niet zelden
van geheel tegenovergeftelde en oyster onrustige, gevolgd.
Voorbereidende omílandigheden van veelerleien aart werken 'er openbaar en heimlyk mede , om die verwisfeling
te doen gebooren worden. De Vryheidsmin der Arne.
rikaanen , waaruit de Kryg ontttondt , welke het Tydperk
afbaakent , waar mede onze Gefchiedenis eenen aanvang
nam , door den thans getekenden Vrede weder onder de
Oorlogende Mogendheden geëindigd , die Vryheidsmin ver.
fpreidde zich wyd en zyd. Ilct gelukkig Hangen der Inwoonderen in een ander Werelddeel , die een nieuw (ie
vormden, grondvesten, en, binnen korten tyd,-menbst
tot een ftand bragten , dat geheel de Wereld daar over ,
met refit, verbaasd ftondt, blies dit Vryheidsvuur aan in
de harten van alien , die in liet Jot diens Volks deel genomen, en zich verheugd hadden over de met zo veel moeds
en bedaardheids verkregene Vryheid.
„ Men kan ook niet lochenen, dat dit Volks gefchil,
en dit kampen om eene Vryheid , waar mede vreemde
Mogendheden gemoeid waren, en waarin onzé Staat zich
betrokken voedt, aanleiding gaf tot meesteriyk gefchreevene Gefchriften, over het hoogst aangelegen stuk der Volks
Vryheid , gegrond op de oorfpronglylce gelykheid der
Tlenfciten, de Regten er. Pligten daar uit voortfpruitende.
Zy was het dagelyks onderwerp in de Gefprekken , niet
alleen der zodanigen, die meer of min gewoon waren over
gewigrige zaakes elkander te onderhouden ; maar ook by
lieden , anderzins op die onderwerpen niet vallende, hoorde men meer dan ooit van Vryheid, van de Regtcn des
1I 4Mensch-
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Menschdoms en des Burgers. Zy leerden, in die beide
opzigten, hunne eigene waarde kennen. Hunne denkbeelden daaromtrent, werden opgeklaard door veele Schriften
dit onderwerp behandelende , en meest door die op eene
wyze het licht zagen , dat ze , even als de Nieuwspapieren , in elks handen kwamen , en met dezelfde graagte
algemeen geleezen wierden.
„ Deeze denkbeelden , fchoon verre van by allen ge
opgehelderd, kregen by onze Landgenooten-noegzam
Raar voedzel, geduurende den Oorlog met Groot-Brittanje.
tiet tegenwcyten der twee Partyen in ons Vaderland ,
openbaar tut het geen 'er in de hooge Vergaderingen ge
begrippen meer en meer. De-beurd,vlnig
Vredehandeling zelve diende om ze te doen aanwakkeren.
De openlyke klagten, de bittere verwyten, de verregaande
tvederzydfche befchuldigingen der Staats- en mindere Regeeringsleden , moesten elk doen belluiten , dat 'er gebreken fchoolen by de Wetgeevende of Uitvoerende Magt,
of by beiden teffens. Van icier, dat men bedagt was op
't geen men eene Grondwettige Herftelling noemde.
„ Men oordeelde, dat eene Regeeringsvorm van een Volk,
„ 't welk in zich zelve Souverain is , die op de Grond„ wetten van den Staat, op de uitdruklyke of flilzwygen„ de toeftemming van de geheele Maatfchappy, gegrondvest
„ is , die plegtig bezwooren wordt , altyd , wanneer de
„ misbruiken , wanneer de onderdrukkingen , tot zodanig
„ eene hoogte geklommen waren , dat men dezelve niet
„ langer verdraagen wil , kon verbeterd , en, des noods,
„ wanneer de zaaken tot dat uiterfl:e liepen, dat men, by
s , deszelts geheele vernietiging, niets verliezen zou, door
„ de Natie geheel en al afgeïchaft en veranderd worden ;
om dat zy op een uitgedrukt of flilzwygend Contrail
„ van de geheele Natie berust (*)." De Leer van
den Eerw. PRIESTLEY vondt, by veelen, gereeden ingang.
,, Indien de misbruiken en gebreken der Regeering , zelf
„ in de uitgefhektfte Staaten, ter; eenigen tyde , groot en
„ tastbaar worden ; indien de Dienaars van het Volk ,
„ hunne Meesters en derzelver belang vergeetende, flegts
„ hun eigen voordeel in 't byzonder behartigen ; indien
„ zy , in plaats van zich zelven te overreeden, dat zy
geH

() VAN NooTEN Aan:n. op MONTESQUIEU, Geest der !Vetten,
1, D. 3de St. bl. 98.
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gemaakt zyn voor het Volk , het Volk aanmerken als
voor Hun gemaakt; indien de onderdrukkingen en ver„ kragtingen van het Regt verregaande en ondraaglyk
zyn , en algemeen gevoeld wierden ; indien de geweld„ dryvende Beftuurders geene andere Vrienden hebben ,
„ dan een gering getal vleijers, die lang geaasd hebben op
„ het voedzel hunner Medeburgeren , en van welke men
„ verwagten kan, dat zy eene Regeering verlaaten zullen:
„ zo dra hun eigen belang niet aan dezelve verknogt is ;
,, indien het, in gevolge van deeze omtiandigheden, duide„ lyk blykt, dat het gevaar, 't welk men by eene Omwen„ teling zou kunnen loopen , en dat de Onheilen , welke
„ uit dezelve zouden mogen. gedugt worden, van veel min„ der aanbelangs te fchatteu zyn , dan die , welke men
„ alreede ondervindt, en welke nog dagelyks toeneemen;
„ dan vraag ik , in den naam van God , welke Grondbe„ ginzels het kunnen zyn, die een gefmaad, mishandeld,
,, beledigd en gehoond , Volk behooren te wederhouder
,, van het verdeedigen zyner Natuurlyke Regten, van het
veranderen, ja zelf van het firaffen zyner Befluurderen,
,, dat is van zyne Dienaaren , die het vertrouwen des
„ Volks misbruikt hebben? Of, eindelyk, welke Grondbeginzels het kunnen zyn, die zodanig een Volk belet„ ten zouden, om de ganfche Regeeringsvorm te verande.
„ ren , indien dezelve bleek van eenen aart en zamenftel
te weezen , aan zo veele gebreken onderhevig (*)."
„ Hoe zeer ook de Vryheidsmin in een Volk , en in
een vrygebooren Nederlander, hoogst te pryzen zy , en
dezelve, in deeze dagen , verfchynzels deedt gebooren
worden , welke de bewonderende goedkeuring van alle
waare Vryheidsvrienden moeten wegdraagen ; deeze ver
zich , in eenige gevallen , op eene wyze , welke-tonde
veeleer blaam dan lof verdient. Om eene wettige en heil
daar te Rellen, moet niet al--zameGnbstrgi
leen den dwangflof van het overheerfchend Despotismus
verbrooken, niet alleen het ondraaglyk bewind eener haat
Aristokratie geweerd ; maar ook de toonloosheid-lyke
eenex onbepaalde, en niet wel ingerigte, Democratie te keer
gegaan worden, zal dezelve in geene volflaagene Anarchie
veranderen.
„ Maar
*) PRIEST LEY, Esfay on the first Principles of Gouvernement.
Lord. 1 771. p. Q4. c5.
H5
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„ Maar 't is onze taak niet , hier over breeder uit te
weiden. 't Aangeflipte dient alleen , om tot het verhaal
te komen der voorvallen in ons Getneenebest in dit Jaar,
by welken men zich deeze weinige aanmerkingen zal herinneren , en daar op vrylyk mogen toepasfen. Terwyl men
menigmaal gelegenheden zal ontmoeten om het zeggen van
PLATO , met leedweezen, maar al te gegrond te vinden.
„ By aldien het geen Vysgeeren zyn, die de Staaten be,, ftuuren , zo dat het Staatkundig en Wysgeerig Gezag
„ elkander in één punt aantreffen; en dat, gelyk nu veelal
„ gefchied , deeze twee dingen door ondericheide Geesten
,, behandeld worden , is 'er , naar myne gedagten , noch
„ voor een Staat, noch voor het Menschlyk Geslacht, Bene
„ verzagting van haare Onheilen te verwagten. (*)"
Het Boek, dus aangevangen, behelst eene opgaave van
't geen 'er in den Jaare MDCCLXXXIII , in Gelderland ,
Holland , Utrecht , Friesland en Overysfel , voorviel ,
omtrent de Regeeringsbefrellingen , gepaard met eene aan
Wapenoefening in veele Steden, als mede-vanglykeBur
in eenige met het aanfl=ellen van Burger Gecommitteerden.
Wy zullen geen lyst geeven van de byzondere gevallen ,
in die Gewesten hier geboekt. Wie zich 't gemelde Jaar
herinnert, kan niet nalaaten dezelve zich voor den geest
te haalen, en zal hy, in dit Werk, des een zeer onderfcheiden , en wel bekragtigd berigt aantreffen. Alleen ,
ten Slot deezer Aankondiging nog gewaagende van 't geen
de Gefchiedboeker optekent, wegens eene talryke zamen komst van Regenten te Amflerdam, die veel opziens baar
Gasten , die den Maaltyd, ter ge--de.„1)anzilyk
dagtenisfe der herflellinge van den Ridder CAPELLEN TOT
DEN POL , in Grasmaand, niet hunne tegenwoordigheid
vereerd, en op dien dag, de grondflagen eener naauwere
Verbintenisfe gelegd hadden , ( j ) kwamen , althans voor
Peen groot gedeelte, in 't Najaar, te Amfterdain, weder by
een , en hielden , na drukke raadpleegingen over 's Lands
,aaken, van 's morgens ten tien tot 's namiddags ten vier
vuren, weder een Maaltyd. -- Uit de vyf gemelde Gewesten , kwamen de Regenten (5) zamen. Denigeu hunner
-

(*) Pro (le Republ. Lib. V Eerie flelling door hem in het
VI en VII. Boek breeder ontvouwd.
(t) Paderl. His;. V. D. bL 75.
(e) in de Gefchiedenis zelve vindt men de Naamen dier Man:en, bl. 373, 374. vermeld.
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ner waren, zo men wil , voorzien niet blyken van goed
welke genomen ílonden te worden van zommigen,-keuring,
die, in Zeeland. en Stad en Lande, met hun dezelfde gevoeiens over 's Lands belangen aankleefden.
„ Met een zeer verfchillend oog , werd deeze Vergadering, die men verzekerde , dat eerlang van eene andere zou
gevolgd worden , befchouwd. Veelen verheugden zich ,
dat 'er, in 's Lands zo neteligen toeíhand , nog zulk een
aantal van wakkere en braave Regenten gevonden wierd ,
die •moeite noch arbeid ontzagen, om 't zelve in den hoog
nood, te hulpe te komen; die, zonder eigenbe--gande
lang, op eigen kosten, nu en dan, uit verfcheide Gewesten des Bondgenootfchaps zamen kwamen, om, door onder.
tinge mededeeling ,en onderrigtingen , niet alleen hunne
kundigheden te vermeerderen, maar de wezenlyke belangen
van het Vaderland, en de gronden waarop dezelve f'ceunden, meer en meer te leeren kennen; ten einde zich beter
in ibaat te (tellen , om ieder , in de post hem toevertrouwd, zyn Gewest of Stad van heilzaamen raad te kun
dienen , en alle gebreken, des noods, te helpen wee--ne
ren. Anderen hoorden de maare deezer Byeenkomst niet
zonder deswegen eerie blykbaare ongerustheid en hoog
misnoegen te betoonen ; dugtende , dat zodanige-gand
herhaalde vergaderingen van Mannen , die niet alleen aan
waren , maar ook meerendeels voor kundige ,-zienlyk
schrandere en moedige, Regenten bekend Ronden , veréénigd de veel vermogende hand zouden bieden aan de beweegnisfen, huns inziens, ten nadeele van het Stadhouderlyk Gezag firekkende. Wy zullen ons Gefchiedblad
zo min vervullen met 4e hoogkhnkende loftuitingen deezen
Ileeren toegezwaaid, als met de fchamperheden op hun afgegeeven. Die uitboezemingen van heete Partyfchappe
doen , in geen der beide gevallen , iets af. De daadeu
moeten fpreeken, en zullen deeze, in 't vervolg onzer Gefchiedenisfe, van zelve voorkomen."
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T. P. VAN PEAU, GESCHIEDENIS

Gefchiedenis van den Veldtogt der Pruisfen , in Holland im
1787 ; gevolgd naar het Werk van den Heer T. P. VAN
PFAU , Generaal - Majoor in Koninglyk - Pruisfifchen dienst ,
enz. enz. Twee Deden. Met Plans en Kaarten verrykt.
Te Amfterdam by W. Holtrop, 1792. In 4to. x86 bladz.

e Veldtogt der Pruisfen in Holland , fchoon aan duiDzend en in ons Vaderland bekend, en nog genoeg in
geheugen zynde, is echter zulk eene aanmerkelyke gebeur.
tenis, zo door zich zelven , als ten opzichte van de voor
dat men het-gande trvolgbeunisf;
elke onpartydige pen dank moet weeten , die deeze Ge
naar waarheid te boek telt , en aan-fchiednsulyk
het nageflachte overlevert. De Heer VAN PFAU, die veldtogt geheel bygewoond hebbende, heeft zich daar toe verledigt, en , als in veele opzichten , ooggetuige geweest
zynde, alles beknopt in dit gefchrift voorgedragen. Wel
is waar , van een Generaal-Majoor in Koninglyk Pruisfrfchen dienst , zullen veelen de naauwfle onpartydigheid
niet verwagten. Zommige uitdrukkingen , in dit Werk
voorkomende , bevestigen dit ongunflig vooroordeel ; by
voorb. D. II. bladz. 5i , alwaar van de te Amftelveen gevangen gemaakte Patriotten gezegd wordt : dat men hen ,
door hen te ecten te geeven , hunne wonden te verbinden,
enz. met alle de menschlykheid behandelde, die zy niet
verdiend hadden, enz. Intusíchen fchryft by anders, over
't geheel genomen , zeer befcheiden en onpartydig : ver
tegenweer der Patriotten, op veele plaat-kleintdmag
niet. Mispryst overal de plunderingen en verwoestin--zen,
gen, die men , onder den fchyn van het huis van Oranje
dienst te doen, heeft aangericht : verklaart zelf, D. I1.
bladz. 4. dat perfoonen , die de plunderingen hadden behooren te beletten, 't gemeen onder de hand tot het plunderen aanmoedigden : terwyl de Prefident van den Raad
van Heusden den Pruisfen onbewimpeld toeduwde, toen
de laattie zich tegen het plunderen wilde verzetten: „ Wat
„ kan het fcheelen , al worden de Patriotten geruïneerd ?
„ 't Is billyk dat men hen ftraffe voor de onderdrukkinge ,
„ onder welke zy ze veele onfchuldigen zo lang hebben doen
„ zuchten."
De Schryver begint zyne Gefchiedenis , met de voorbersidingen tot - het openen van den Veldtogt, zynde alles
wat
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wat van 6 tot to July 1787, ten deezen opzichte, is voor
benevens eene opgave der Troepen, die tot dee--gevaln,
zen Veldtogt beftemd waren." De Hertog van Brunswyk
kwam den Eden Aug. te Wezel, en den 7den op den Ver
Mevrouw de Princesfe van Oranje,-jardgvnH.K,
te Nymegen. Hier onderzoek doende naar den that der
zaaken, verzekerde men hem , dat de Patriotten niets ver
om tot hun doelwit te komen ; dat zy mees -warlosden
waren van alle de fterke plaatzen van de Provintie van-ter
Holland dat zy Utrecht verfterkt hadden , en dat zy ,
meesters van de Huizen , den vyand aan drie ondericheiden overftroomingen konden bloot ftellen. Om niets te
verwaarloozen, vervoegde zich de Hertog noch by andere
perfoonen van 't Hof, tot den Generaal vU niOULIN , wicit
eene lange ervaaring eene volkomene kennisfe gegeeven
hadt van de Provintiën en haare Fortificatiën , tot
verfcheide Officieren , tot edellui, wier goederen grensden
aan 't tooneel des opftands , en die de gefleldheid van 't
land, de wegen, de sluizen en de ilerkten, kenden, enz.
Alle verzekerden zy hem , dat de Patriotten alle voorzorgen gebruikten, en dat zy beffooten hadden zich halitarrig
te verdedigen. Zy hadden, zeide men , bekwaame hoot=
den; de Rhyngraaf VAN sALM hadt hun ganfche vertrouwen , de Cominisfie van Woerden hielp hen niet al haar
vermogen ; inn deelde 't geld mildelyk uit , 't getal der
gewapende Burgers vermeerderde alle dagen; de Rliyngraaf
hadt reguliere Bataillons geheeven , aangevoerd door bekwaame Officieren, en van welke men een' moedigen weder Eland kon verwagten; Frankryk hadt desgelyks goede lngenieurs, Kanoniers ,Artillery-Oficieren, verzorgd, en deed
't noch ; der ílerke plaatzen ontbrak het noch aan Ge
noch Iirygs- noch Mondbehoeften ; eindelyk, men-fehut,
kon die fterkten niet naderen, dan langs enge wegen, bezet met manfchap, op verfcheideu plaatzen doorlileaden ,
en onbruikbaar gemaakt.
„ Toen de Hertog vrpeg naar den that van de Stadhouderlyke party , verzekerde men hem van alle kanten ,
dat het onmogelyk was, in de Provintiën van Holland en
Utrecht, 't getal van haare aanhangers te bepaalen, en 'er
l'taat op te maaken , 't fcheen dat hunne getrouwheid afhing, of van 't voordeel of van 't gevaar, 't geen zy zagen
in 't kiezen van een party ; gevoiglyk was 'er niet veel
that op te manken. Daarenboven was de geheele uitvoerende magt in handen der Patriotten , en de Stadhoudersge,
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gezinden, door hen onderdrukt, durfden niet handelen naar
hunne gevoelens, of ze openbaaren. Te vergeefs hadr de
N.ertog gehoopt, dat de Troupen, te Zeist verzameld, aan
de Oranjeparty nieuwen moed zouden geeveu. By vernam dat die Trouper aan alles gebrek hadden, aan Paarden voor de Stukken , aan Krygsbehoeften , aan Kanonniers, aan een voldoend getal Kardoezen; dat, uit gebrek
aan een Veldbakkery, men in 't Kamp van de hand in den
tand leefde; dat de noodzakelykhcid,om alle dagenSoldaaten
na de nabuurige Dorpen te zenden , om 'er brood te zoeken ,
de Bataillons enEsquadrons , behalven dien, reeds incompleet
genoeg, noch meer verzwakten, dat het eindelyk te vreezen
was dat dit ganfche Corps geflagen en verílrooid zou worms
den ; zo dra de Rhyngraaf VAN BALM goed moot vinden,
uit Utrecht te trekken en een aanval te waagen.
„ De Hertog den 811en Aug. te Wezel terug gekeerd zynde , zond den 9den het volgend Plan , met eerie Kaart ,
waarop ieder marsch, ieder Campement, en iedere attaque,
aangehaald f'conden, aan zyne Majefleit. Het wezenlykfte
was, (zeide by in zynen brief) de aandacht des Vyands
te verdeelen , en hem van verfcheiden hoeken tevens aan
te vallen. Ten deezen einde moest een Corps Cavallery,
met eenige Infantery en Kanon , trachten door Hilverjurn
van
in 't Gooiland te dringen , omtrend io of i.
Amflerdam afgelegen, der Provintie van Holland toebehoo.
rende; de eenige plaatzen, waar de Cavallery en Artillery,
Naare beweegingen verflandig overleggende , achter om de
inundatiën en de linie van defenfie van den Vyand konde
dringen, zo het doeiilyk was, door het overfteeken van de
Neder-leek , tot in 't hart van de Provintie van Holland ,
en zich daarin meester maaken van de Stad Rotterdam ,
van waar de omilandigheden de marsch na Amfterdam of
den Haag zouden richten."
De Scliryver geeft verder verlag van alle de inrigtingen,
welke , na bekomen goedkeuring van dit Plan , voor de
Maaazynen , de Schipbruggen , de Ligters , het Hospitaal
te Wezel, enz. gemaakt werden ; als mede de berichten
die men inwon , voor het openen van den Veldtogt. Vier
Officieren van den Generaal-ílaf werden gelast , om niet
een Ingenieur-Majoor zich na Nymegen en na Arnhem te
begecven, en van daar, langs onderfcheiden wegen , den
ganfchen fureek , tot aan de Frontieren van Holland, te recognosceeren. Deeze Officieren hadden een Brief voor de
i'rinces van Oranje. Dezelve ontving hen te ynegen, egt
Puel-
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ílelde hen een Brief ter hand voor den Hollandfchen Overlien EENT1NCK te. Arnhem, waarin zy hein beval, uit alle
raagt, de oogmerken der Pruisfifche Officieren te begunttigen, en hen te doen vergezellen doer Hollandfche Officie-.
ren. Dit gefchiedde; al het noodige werdt hen aangeweezen, en dus doende kwamen zy in liet Camp te Zeist. De
Stadhouder, na dat. by den Pruisfifche Officieren alles aangewezen had, 't geen van belang was op te merken, deedt.
hen ook den omtrek van dmesfoord , benevens den weg
van Naarden naar Soestdyk, wyzen. In 't Hollands Camp
te Zeist, lagen toen tien Bataillons en vyftien Esquadrons.
De Pruisfifche Officieren ontveinsden niet, dat deeze Troupen eerie niet zo voordeelige pofitie genomen hadden, als
het oogmerk van huil campeeren fcheen te vorderen. Dit
was evenwel de fchuld niet van den Generaal VAN MONSTER , die ze commandeerde. De Prinsgezinden, in 't
Sticht van Utrecht, hadden aangedrongen op deeze politie, die aan de goede zaak nadeelig was; doch, die hunne
landwooningen dekte voor de 11rooperyën der Patriotten.
„ De Pruisfifche Officieren , om den vrienden des Stad
te doen , droegen overal aan hunne-houdersplaifï
hoeden de Oranje Cecarde. Deeze kleur , het kenteeken
hunner gevoelens en hun reizen over 't algemeen , trof een
ieder. De vrienden des Stadhouders zegepraalden Pruislèti.
te zien ; de Patriotten lieten den moed zinken. Men
zou moeite hebben te gelooven, tot hoe veel e buitenfpoorigheden de kleur van Oranje in Holland toen aanleiding
gaf. Om veilig, te zyn , moest men 'er zyne deuren. en
veufters meê vercieren. In de huizen der voorstanders
van den Prins , droegen de kleinfile meubilen lintjes van die
verwe, en de lucht weêrgalmde beftendig van 't geroep ,
Vivat de Prins : een geroep , dat maar al te dikwerf het
voorteken werd van oproer en bloedvergieten.
„ Terwyl de Pruisfifche Officieren Holland doorliepen,
had de Hertog nog een mondgefprek met de Princes
van Oranje te Kleef. Men hernieuwde de deliberatien , te
Nymegen begonnen. Onder anderen kwam men hierin
overeen , dat de Troupen voor den Stadhouder de inkomst van Gelderland zouden bezetten, om die pan de
Pruisfen vry te laaten.
De Pruisfifche Officieren hadden, in hunne reizen, bovenal zich moeite gegeeven om pie raagt van den Rhyngraaf
VAN SALaI naauwkeurig te kennen. Men hadt hen verzekerd, dat by elf duizend man te Utrecht byeen hadt; dat
in en ,
-
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men, in dat getal, eenige Bataillons en Esquadrons telde,
die op een vry goeden voet waren; dat de Rhyngraaf 't
geld met volle handen fpilde; dat, behalven eene tafel in
overvloed bediend, een groot aantal Adjudanten, een altoos
luisterryk en talryk gevolg, hy met verkwistinge betaalde de
perfoonen, verknogt aan den dienst der Patriotten; dat ,
zonder de honderd duizend guldens 's maands, die hein
de Commisfie van Woerden uittelde, by 'er al het geld,
dat by vroeg, van trok, ter vermeerdering van Troupen,
en verbetering der Vestingen ; dat de Artillery van
Utrecht uit meer dan 130 í}ukken Kanon beflondt, behoorende aan de Provincie, of uit Holland getrokken; ei.ndelyk, dat de Stad zelve, alle wegen op de Vecht tot aan
R7uiden en de Zee, alle tusfchen Utrecht en de Maart,
genoeg versterkt waren, om de hoop te beneemen van
ze te forceeren by 7utphaas of I7reesivyk ; dat nlen daarenboven bezig was met 't verfzerken van Vianen , en , in geval van nood , al 't platte Land , tusfchen die Stad en
Gorcuin te kunnen onder water zetten."
Uit deeze berichten , en uit nog anderen door den
Schryver medegedeeld, ziet men duidelyk, dat de Pruisfen de magt hunner vyanden wel wisten ; dat zy die niet
gering achten; en dat zy alle middelen ter hand moes
om dezelve te overwinnen. De partyfchap--tenm,
pen , in Holland woedende, waren het vooral, die ten
voordeele van de Pruisfen , by het verfchynen eener Armée, konden werken: eu hiertoe liet men niets onbezogt.
„ 1)e Hertog hadt eene zeer uitgeítrekte bekendfchap, cut
overlil vrienden. De naauwkeurigfte narichten ontbraken
hem nimmer, en hy nam altoos de gepastfie maatregelen,
ter bereiking zyner oogmerken. 'Er waren zelfs eene menigte perfoonen van een zekeren rang, die de altoos vriendelyke behandeling des Hertogs aan hem te Wezel verknogt
hadt, en die 'er een vergenoegen in vonden, hem flipt te
onderrichten van de ontwerpen des vyands , van hunne
hoop en van hunne vreeze. Daar Z. D. H. buiten dien
geen geld fpaarde, zo viel 'er niets voor, waarvan dezelve
niet verwittigd wierdt door lieden, die by daartoe byna in
alle de Steden had. Ook kende hy zeer wel de gefteldheden der onderfcheiden Kabinetten, de middelen zyner vyanden , als ook de naamen en de bekwaamheid der meesten
onder hen. Nimmer overtrof hem hierin eenig Generaal ,
noch int geluk van de keuze ent getal van Spionnen."
Alle deeze kosten eu moeite, aan de zyde der Pruisfèn
aan-
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aangewend , bevestigen volkomen het gevoelen der Patriot,
ten van dien tyd, dat men heii niet dan •met zeer veel moeite
zonde kunnen overwinnen. De Schryver zelv zegt, nn

het mededeelen van een Plan door de Hollanders (volgein
algemeene geruchten, door den Rhyngraaf VAN sALM)•
beraamd: „ Dit Plan van operatien toont dat de IIollanderS
zeer wel oordeelden van hunne gefteldheid; dat het orëin^
dig moeilyk zoude geweest zyn hunnen tegénfland te overwin
nen, by aldien zy aan, hun hoofd hadden gehad een Generaal;
die by_een onbepaald gezag gevoegd halt dapperheid en de edel é
eerzucht, om do'r de verdeediging van zyn land zich onf erflyk
te maakent ----- En bladz. 59, enz. toont hy, duidelyk, iii
het befchryven der verlaating van Utrecht, dat de 13 hynr
gr„.af. VAN SAL1 dit zander oenige noodzaakelyl,heid
deedt; dat de Pruisfen, volgens de reeds gegeevene Ver=

klaaring des Konings , die Stad niét .mpgten aantasten
dat zy het niet konden doen; om dat de Hertog liet nod
dige tot eene belegering niet by zich hadt; en ook o.nt
dat dit hunne mxgt tegen Holland verzwakt zoude heli.bent In 't kort: dat de Rhyngraaf de wanre Generaal:
voor de Patriotten niét was , dat hy alle zyne plichtsli
vergat; het op hem gevestigd vertrouwen te leur fields;
en door het verlaaten van Utrecht eene fout beging, waard
van de gevolgen verfchrikkelyk waren.
Na medegedeeld te hebben; welke vergeeffche poogingett
men nog ter bevreediging heeft aangewend; na 'de eerfile
bewegingen en het indringen van het Pruisfisch Leger
in Gelderland beíchreven te hebben , verhaalt by alla
Wat van 16 Sept. tot ii 0étobeir 1787 ,'in Holland , teil
opzichte , van den Veldtogt, is voorgevallen. - Den 17deri.
Sept. , 's morgens om. 5 uuren , kwam een Pruisfscll
Corps in de grootfle ftilte voor Gorcum; 'Ten 6 uu.r
tverdt een Kapitein, met een Trompetter ; en een 1 grief. iii
de Hollanclfche taal, naar de Stad gezonden, oen dezelve
op te eifcheu. Het Guarnifoen geen liet minde. deni beeld van de gebruiken en rechten des Oorlbgs hebbefide;
Echoot op deeze beide : en 1choon de Kapitein met z`=^i
neusdoek een teken deedt, en op de trompet deedt blanzen , vervolgde men toch met fchieten.; zo dat deze t^
gezondenen onverrichter zaake te rug moesten keer°ta ;
waarop, om. zeven uuren, liet Proisfisch kanon begon
Op- het vierde fchot, flak een gloeiende Kogel een Mot sen in brand ; deeze brand verfpreidde zich tot een Que-Magazyn dat 'er niet verre af was , en de beide gebonn;
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wen werden in de asfche gelegd. De bombardeering was
zeer hevig; weldra flondt de Stad aan vier hoeken in vlam;
men hieldt niet op met alarm te haan; men deedt het
gefchut van de Stad fpeelen, maar de Pruisfen waren door
den hoogen weg of dyk 'er voor gedekt. Op het vier-enveertig{te fchot der Pruisfen, zag men een wit Vaandel op
den Stads Tooren waaijen; 't vuur van de Wallen hield
op; de Plaats. Majoor kwam uit de Barriere van den bedekten weg, de Chamade doende haan. Het vuur der
Pruisfen hield op; de Stad gaf zich over, doch het Guariiiíoen was naar Dordrecht gevlucht: maakende men alleen agt-en-negentig Krygsgevangen, benevens den Collonel VAN DEN CAPELLE. Van deezen laatf'en fchynt de
Schryver geene voordeelige getuigenisfen ontvangen te
hebben ; zeggende hy, bl. q.7, van denzelven : „ Toen
hy (CAPELLE) buiten het glacis kwam om te capituleeren , zeide by tegen den Collonel VAN ROMBERG ,
dat by, by zyn komst te Gorcum , geoordeeld hadt ,
dat de plaats het niet lang zou kunnen houden; dat hy
aldus geene zwaarigheid maakte om ze over te geeven.
De Luitenant-Collonel STERNBACH, een bekwaam Officier,
en yverzuchtig op 't fluk van zyn goeden naam , hadt,
vóór VAN DEN CAPELLE , te Gorcum gecommandeerd, en
zo de Patriotten niet verblind genoeg geweest waren, om
hem te verplaatfen, zo zouden de Pruisfen een zo fraai
fpel niet gehad hebben."
Op verfcheidene plaatfen , in dit Werk , vindt men
blyken van de ftrenge Krygstucht, welke de Hertog onder zyne troupen hield; en van de moeite die men hadt,
om de Soldaaten, in zulk een ryk land, dat tevens zo
verdeeld was , en daar men zo veele Voorgangers en
Voorftanders van het plunderen vondt , in toom te hou
Een vierde van een myl van Meerkerk, hoorde-den.„
Z. H. een verfchrikkelyk gefchreeuw, 't welk uit de huizen langs den weg kwam. Hy detacheerde terílond een
Officier om hier na te hooren. 't iVaren drie Soldaaten van
't Regiment van MARWITZ, die , uit het Camp gevlucht,
bezig waren met plunderen. Zy werden voor den Hertog gebragt, die zich zeer driftig maakte , en ze alle drie
deedt arrefleeren. Zo dra de Ingezetenen deeze daad
van gellrengheid gezien hadden , zo verzamelden zy zich
in menigte rondom den Prins , en beklaagden zich bitter
over dergelyke buitenfpoorigheden. Misfchien waren die
klagten overdreeven; ondertusfchen maakten zy den Hertog
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tog zeer toornig, welke 'er den Generaals verwyten over
deedt; betuigende, dat by niet gedoogera zoude dat men
zyne orders in den wind Ioeg." Schoon de Generaal
KNNnsaLSDORF zich verfchoonde, en zeide , dat hy, misnoegd over deeze wanorde, de fchuldigften reeds hadt doen
firaífcn; zo begaf de Hertog zich toch in perfoon by he
Regiment van MARWITZ; deedt de Compagniën op trom.
meltlag by elkander komen, om te zien of 'er iemand aan
ontbrak. Vervolgens deedt by alle de Officieren onder
het Vaandel komen; berispte hen wel fcherp ; beval den
Commandeur van het Regiment het zelve terifond te ver
Kapitein van de Compagnie , tot welke de-laten.D
Plunderaars behoorden, werdt in arrest gezet, Naare Onder-Officieren aan den lyve get raft, en zy zelve kregen
in tegenwoordigheid van het ganhonderd Stokslagen
fche Regiment. Met veel moeite werdt vervolgens hun
Commandeur herfleld. De Hertog ftrafte , zonder
oo luiking, de minfte fouten; hy liet menigmaalen in ar
zetten Commandeurs van Bataillons en andere Offi--resc
cieren, ter zaake, dat zy het gedrag hunner Soldaaten
niet genoeg bewaakt hadden, of om dat zy zich Levens
hadden doen geeven , zonder daartoe gewettigd-mideln
te zyn. Twee Vaandrigs , van eene oude Weduwe
i oo,000 Guldens (dit is wat veel! mogelyk moet het
io,000 zyu, maar het origineel heeft ook zo veel) heb
willen leenen, op Bene wyzc die niet geheel wettig-bend
was, deedt de Hertog op 't oogenblik een Krygsraad be,
leggen, en , volgens zyne uitfpraak, zondt hy ze naar
zet, om aldaar van Berlyn de confirmatie van hunne cas
af te wagten. Dergelyke voorbeelden kleinden; en-fatie
zo de Provincie van Holland de onheilen van den Oorlog fmaakte, moest zy dit zeldzaam den Pruisfen wyten."
De zorg der Pruisfen tegens de toebereidfelen der Patriotten, op veele plaatlèn nutteloos geworden, door het overgaan van Utrecht, door de heraftelling van den Stadhouder
in 's Hage, en de daardoor werkende omwending in geheel
Holland bleef het langife noodig ten opzichte van An/terdam, de voornaamf'e Stad der Republiek ; en het meest tegen
hunne onderneemingen veríterkt. De Schryver is, ten opzichte van deeze Stad , daar zy de Pruisfen het langst
heeftopgehouden, dan ook het om(landigfle: befchryvende
naauwkeurig haare buitenposten , en met lof melding maa
aanleg, hunne bevelhebbers , en derzel-kendvarzl
ver verdienifen : van welken hy veelen met naame noemt,
als
Ia
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alS DE VINS, STERNBACH, RINCLER, DURING, ST; CENIE, DE WILDE, DE POaTE, RICHAUT, DE GEERIKE, eni
DE LUCK; Officieren (zegt hy) vol van vert ientten, bra-

voure, yver naar glorie , en die brandden van lust om zich
een naam te maaken door een moedigen wederband.
Niets, van 't geen hunnen yver kon onderlieuucn , ontbrak hen; zy hadden, ter bedieninge van hun gefchut, goede Franfche Artilleristen , meer Oorlogsbehoeften dan zy
konden denken te behoeven ; en, behalven de gewapende
Burgers, zes Bataillons reguliere troupen , in particuliere
foldy der Patriotten, byna geheel uitgeleezen en welgeoefend Volk. Dit was, met opzicht tot den bodem , meer
menfchen dan zy behoefden om de posten te bezetten, en
eenige Corpfen in referve te hebben. 't Defenfewezen betaalde die troupen mildelyk ; AmJterdana voorzag hen in
overvloed van vieres; en de vleijend1 e beloften werden ter
onder[Ieuning van hunnen moed gebezigd.
„ Behalven dat, hadt men niet veel moeds nodig , on
dergelyke posten. te verdeedigen. Een opllag van 't oog
konden Officier en Soldaat overtuigen , dat de Pruisfen ge
zouden worden, zo zy aanvielen. Zonder genoeg -flagen
grond om zich te fcllaaren en uit te breiden ,-zamen
op de hooge Wegen; blootgetteld voor 't vuur van 't
Hollandsch gefchut; beperkt door de gragten en inundatiën, moesten de Pruisfen overal onder legg4n. Al waren
de Patriotten niet zo talryk geweest, zo konden zy hunne
vyanden 't hoofd bieden, indien men handgemeen geworden was, en hun gefchut moest hen altoos verzekeren van
tie Zegepraal."
Overtuigd van deeze omf'andigheden verzuimden de
Pruisfen dus ook niets, om alle gevaaren te tarten, ten
einde ook Anjierdam tot de geëischte fatisfaftie te nood
Veel Ronden zy daartoe uit, flaapetíde meest op-zaken.
't gras , en op fommige plaatfèn , zo als te Alphen ei
T eymuyden, uit vreeze voor overrompeling, in hunne vol
Amftelveen, noemt de Schryver,-lekding.Hufa,by
vyf vuren lang, verfchriklyk; en zo men, aan de zyde der
Patriotten zorg gedraagen hadt , om eenige gewapende
F cegatten op het Haarlemmermeer te leggen , ten einde de
tusfehenruimte , tusfchen -lmjlelveen en Halfweg te dekken, dan zou de Hertog geen inkomst gezien hebben
't welk de Pruisfen nu, niet Schuiten van Aalsmeer naar
.Sloten vaarende , in de rechter zyde der Amflerdamichq
linie, aantroffen.
In de Gefehiedenis;en zal men weinig belegeringen aantr::-
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treffen , in welken de wederzydfche vyanden zo bedekt met hunne Vestingwerken en Schansfen waren, en
zo veel van elkanders Werken wisten. Men bragt de
Pruisfifche booden geblind naar Amjterdam: den sS Sept.
gebeurde dit den Majoor HIRSCHFELO; na verloop vai.
een uur kwam hy te rug; maar zyn begeleider balt voor
weg niet moeijelyk willen maaken, door-zekrhmdn
den doek te f}erk aan te haalen : want de Majoor teken
Hertog een Plan van alle de Ves--de,op'tgnblik
tingen tusf:chen de Hand van Leyden en 4nzjterdanz, als
ook de richting van ieder Kanon. — Maar aan de zyde
der Patriotten wist men niet minder de ligging en (Perkte
der Pruisfen. Geduurende den flil[tand van Wapenen,
wegens de onderhandelingen in 'sHage, vestigde de Geeieraal KALKREUTH een foort van :veril andhoudin,; met
de Commandanten zyner vyanden; nadien verlcheide van
zone Manfehappen, gewond op den illen October, in
hunne handen gevallen waren. Dit gaf eerst aanleiding
tot eerie vriendelyke Correspondentie. „ Eindelylc ging
by zo ver, dat hy zich met de voornaanr[le van hen onderhield, en ze in zyn Quartier nodigde. De Majoor
RINGLED , Commandant aan cle Duivendrechtfche Brug,
kwam 'er onder anderen. Deeze liollandfche O icier
verbaasde den Graaf KALKREUTH njet weinig, door hem
de geheele ligging der Pruisfen te bet ln•yven, en de ver
alle hunne posten, met zo veel naauwkeu--elingva
righeid als de Generaal dit zelve zou hebben kunnen doen.
Een duidelyk bewys, (zegt de Schryver D. I1. b]. 64.)
tjat de Orange-Cocarde gediend hadt ten paspoort aan vee le Verraaders en Spionnen."
De Pruisfen reeds in 't bezit geraakt zynde van de Posten van Halfwegen , Amftelveen Kalfjeslaan en Ouder
kerk, zagen echter nog weinig kans om de Stad te krygen. „ De Voorposten waren zo voordeelig geplaatst,
dat liet nu voortaan onmogelyk fchecn , dat zy verder
zouden indringen. De voorige aaiivatlen op de groote
wegen toonden, dat men die van vooren niet konde aan
ondervinding hadt meer voorzorg doen-grypen,d
meemen om zich van agteren te dc ; en." — Het vervolg
van dit Werk toont ook , dat de Hertog daarom liever
za te middelen, zo wel ora de Stad ala om de troupen
te paren , wilde aanw ndcn : waarvan het vertrek der
geregelde Hollandfche troupen , uit hunne Ver£chansfingen, in naam der ;agaten van Holland geordonneerd,.
cdnch wezcmlyl do } de ? rtiis£en bewerkt, het gvoJg was.
-

,

-
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Waarop het inruimen der Leydf he Poort, aan de Pruisfen;
goedkeuren der genomene telluiten van Hun id. Gr.
Mog.
, door de Regeeriug van Amfterdaan , en liet veran"Cl
deren van de laattle , gevolgd is. Zaaken ook van elders
bekend , doch tevens omftandig in dit Werk gevonden
wordende, Het getal der gefneuvelde Pruisfen, in
de onderfcheiden gevegten , bepaalt de Schryver op 71 Man.
Het belangryke, overgil in dit Boek doorílraalende', zal altoos ruim opweegen , tegen die kleine bedenkingen welke
men 'er op kan maaken. Wy hebben 'er eenige gemaakt,
die men een buitenlander ligt kan vergeeven. Dus zegt de
Schryver, dat Amfierdazr., geduurende de \Vapenftilítand,
eene dryvende Battery op den AmJtel liet leggen. Doch
deeze Battery lag reeds, vóór de komst der Pruisfen, in
gemelde Rivier. Op een andere plaats , D. II. bl, 43 ,
wordt een Dorp door de Pruisfifche Jaagers bezet, dat mc:
niets dan Benige huizen geweest zyn; zynde tusi heil-gelyk
de Noorddammer Brug en de Hand van Leyden ons geen
Dorp bekend. Eindelyk zou, volgens D. 11. bl. i7, Amfterdain meest uit een geest van Koophandel in onderhandeling getreeden zyn, ten einde Rotterdam derzelver Koophandel niet naar zich zoude trekken. De Schryver heeft zeker
niet gevoeld, hoe by de vreeze by de Am(lerdammers voor
de Pruisfen hier door verzwakte: doch , de meeste plaat•
fen in dit Werk toonen ook, dat men zich verzekerd hield,
dat Amfiejdam het zou kunnen honden, zo als ten tyde
van WILLEM II, in 165o. Eindelyk, fpreekt by van zekeren Pruisfifchen Luitenant - Collonel, die een groote kunde
in de Scheepvaart naar de Oost -lndiën verworven hadt,
en daarom, wegens den togt over het Haarlemmermeer,
door den Hertog geraadpleegd werdt by welke gelegenheid, door den Vertaaler, zeer wel wordt aangemerkt: dat,
tot het bevaaren van 't Haarlemmermeer, een Beurtfchipper geíchil ter voorwerp is , dan de eerfile Zeeman van
de Waereld.
De Kaarten en Plans, ter opheldering van dit Werk, in
hetzelve gevoegd , vertoonen. t) Alle de Marfchen en
Cainpementen der Pruisfen. 2) Lampen te Nymegen en
Arnhem r.q Sept. te Barneveld 15, en te Amersfoort" i6
Sept. 3) Cainpen van Doodenwaart , Thuyl en Heurdcn I¢
en 15 Sept. 4) Dito van Ryswyk , Asperen , Meerkerk ,
en Tienhoven, i6--r8 Sept. 5) Dito van Hilverfum en
Kuilenburg, 18 en 17 Sept, en de Overtogt van Nieuw poort naar Schoonhoven, o Sept. 6) Plan van Utrecht.
y) Van deyt aanval op Gorkum. s) Van Manen. 9)
Van
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Van de Hinderdamfche Schans, Nieuwerfluis, Uitermeerfche
Schans , en Goe -jan herwellen Sluis. io) Plannen van
.huiden, Naarden en Weesp, en den omtrek van Halfweg
Haarlem en Amfterdam. ii) Amfterdam met alle haare
Voorposten, of Verfchansfingen. 12) Plan van den Overtoom tot de Noord - Dammerbrug. 13) Van Amftelveen en
het Iloofdquartier des Hertogs. 14) Van Weep tot Ouderkerk , en Diemen. En i5) Plannen der Diemerbrug,
Ouderkerk, der Duivendrechtfche Brug, en der Sluis van
Overdiemen. De Bylage der Stukken tot deeze Gefchiedenis van den Veldtogt der Pruisfen in Holland, beítaat in
A. Eene Declaratie van den Hertog van Brunswyk, aan de
Ingezetenen van Holland. B. Eene Waarfchouwing tegen
de Inundatie. C. Een nader Declaratoir van den Prins
van Oranje. D. Eene Publicatie der Staaten van Holland
en Westvriesland, van i8 Sept. 1787. E. Een Zendbrief
van gemelde Heeren Staaten. F. De Conditiën van Capitulatie van de Nieuwerfuis, om aan den Generaal Majoor,
Graaf van KALEREUTH, voor te (laan. G. De Artikelen der
Capitulatie van Dordrecht, tot inlaating van Pruisfisch Guarnifoen. H. Een Brief der Regeering van Rotterdam.
I. Voorwaarden des Guarnifoens van Weesp. K. Van den
Baron DE MATHA, wegens Muiden.
Wy eindigen ons verflag van dit Boek , met den wensch:
dat deeze Gefchiedenis van den Veldtogt der Pruisfen ons en
geheel Europa, voor liet vervolg, zal leeren : onze Natie, dat,
met de beste middelen van tegenweer voorzien, doch door
tweedragt verdeeld zynde, voor geene Mogenheid beftaan
kan: de overige, dat Nederland, deszelfs Ingezetenen een
werkende, niet zo makkelyk overwonnen kan wor--dragti
den, dan men, buiten het getuigenis der Pruisfen, moge
-lyk
zoude denken.
De beste Regeerings-vorm. (Zonder Hoofdtitel, 3aartal, of
Drukher; maar , in plaats van dien, eene Afbeelding van
de plattegrond van de Maan; met het omfchrift; De beste
Regeerings - vorm in de Maan ; en uitgegeeven op de Planeet de Aarde , met het laatJte Kwartier der 1\Iaan,
toen de Zon in hirgo ging, twee dagen voor denVIIIftcn
Quatertemper.)

D

e inval, om zig, in zyne verbeelding, Ryken en in
dezelve eene Maatfchappy van Menfchen te fchep•
I 4 pen ,

110

DE LESTE RECEERINCS-VOIEM.

pen, is in het geheel niet nieuw; swi r boertig, en wtn^
LAND meer ernfïig, hekelende, hebben hiervan de fchoonf e vo,orbeeiden gegeeven ; plaatende hunne geestige vin.
dingen, de eerfle, in de ulaan, de_ andere, in Afiatifche:
Gewesten: en een groot aantal andere Schryvers hebben,
dit middel gebruikt , om hunne gedachten over Regeering en en Pvegeerings . vormen aan den Iran te brengen: wil
dus iemand in zodanige geestige behandeling uitmunten
dan_ behoort by zo dooi het on derwei•p , het welk by
voordraagt, als door de wyze , op welke by hetzelve
b -,ti n,delt, den Leezeren op te wekken en in te neemen:
en . deeze vereischten, worden echter, in de rampzalige
Et+phióddie, welke voor ons legt, geese gevonden: reeds.
voorlang, en beter, gezegde flellinggen over de nadeelert
Van den Adel , van eerie délnhoofdige keg;e in , van bellen1
dige. B ryzstegers, enz, worden hier , verhee,alenderwyze,
verfcheide Gemeenebeste.I van de Maan geplaatst; in
deelva , de menfchen , naar het goedvinden van den
chryver,1 in _ beweeging gezet; en een groot man veree
gt alle genie ge R.egeerings- vormen onder' ééne (fi Diis
placet) volnsaaktè; terwyl het gelaeele werk, ons dui, Cciiyln
vain cgeli 4aatighezd en orde te vertoonen, in I75 paragra>hen is algecleelcl; doch welke, veelal, zo veele betreks
king tot elkanderen hebben, als de i^yzonderc letteren var
liet 'UI habetlt,
,

1,Vederlandselz Placaat- en Reclztskundig Woordenboek ; bereelzende al het geen , door de Boog lilog: .Zeeren _Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden , en de Edele
G,:ocr 1`vlog. .Hoeren. Staaten van Holland, Zeeland en
xv'est- "rie.slaiid, weder de vroegfte tyden, ove: ailerlee
zeegen, by Placaaten, Refolutien en Ordomm?,2tien., vartelteid is, en z, IJle Deel. Te ,4iizjlerdam en Dordrecf
by Alla st , en de Leeuw en I r.ap , r 791. in gr. 4t0,,
behalvcn liet Voorbericht, 580 bladz.

ere, ons onbekende, Pand deelt, in dit Werk, deli
c':erlandci•en mede, den geest van al-` dat Beene ,
liet Wt 1'> zo door de Algemeene Staaten , als door die
lol :tick , Z_eland en t West -Vi icslane, van de vice íle t'dcu ' af , by derzelver byzonderc Piae aten , `RefolttI 0 ?í1z'3 Mien, I:s. v 4 tg'c11cid en g;eSi;1'_'., de lader^Y aci rn ''zaa .,.e t: oèin„ van dit omflaehtig We
fe.h tig

NLtDERL. PLAC. EN REeHTSK. WOORDENBOEK.

I21

fchynt ons toe, dat aan deszelfs nuttige bedoeling volko.
neen beantwoordt, en noch verder beantwoorden zal, al-;
thans, indien het den. Zameníteller gelukken moge, om
deezen arbeid, op gelyke wyze als hy heeft aangevangen,
ten einde toe voort te zetten.
Het Werk is in eene Alphabetifche Orde ingericht, terwyl onder elk Opfchrift der byzondere letters, in een tyd.,
rekenkundige orde , al dat geepe gevonden word , het
:welk, omtrent het een of ander, op verfchillende tyden,
is vastgelteld, met doorloopende aanwyzingen van de bron.
nèn , uit welke de Zamenfleller de door hein opgegee.
ven Placaaten, enz. ontleend heeft, en waar zyne Leezers
dezelve in hun geheel kunnen vinden.
Ondertusfchen heeft het ons toegefcheenen, dat de Zamen
liet den geenen, voor welken zyn Werk gefchikt is,-fler
gemakkelyker zoude hebben kunnen naaken, wanneer hy,
In het verkiezen der byzondere Opfchriften , meerder dan
nu, gebruik, had gemaakt van Woorden, welke, meer afz onderiyk , de door hein bedoelde hoofdzaaken te kennen
gaven. Zo geeft by, by voorbeeld , aan . het Artikel , betrekkelyk het aanneemen van Soldaaten , het Opfchrift:
AANNEEMEN ; en brengt onder het opfchrift: ACCORD , alle
zodanige Accoorden en verdraagen , als tusfchen zommige
Staater. der Provincien, de Collegien van Julfitie of andere
Corpora, op verfchillende tyden, zyn aangegaan. Het
eerlie zoude immers elk zoeken , onder het Opfchrift : SOL
en het tweede ware gevoeglyker geplaatst, onder-DAnTEN,
de byzoildeie opfchriften en benaamingen van die Provincien, Collegien en Corpora, door of niet welke zodanige
Accoorden en Verdraageu waren aangegaan : wy vleijen
ons echter dat zoortgelyke onnaauwkeurigheden , fchoon
van geen wezentlyk belang, in het vervolg deezes Werks
zullen worden vermyd; men verzekert ons althans in het
Voorbericht, dat op geheel de onderneesning THANS een ge•
regeld plan gemaakt is, waardoor de mistlagen door den Za
letterorde , volgens eigen toeflemming-menftlrid
begaan , minder te verwagten zyn; fchoon liet, naar ons
inzien , natuurlyker ware geweest, dat men, vóór liet ge
volvoeren der onderneeming en het bearbeiden-dceltyk
deezes Werks, een geregeld plan gevormd Radde.
:Niettegenf wande dit alles blyft de arbeid des Zameníteilers
verdieníleivk, en zyne poogingen alle aanmoediging waar
melden aan onze Boekverkoopers, dat-dig.DeUtvxs
wt W'rk circa 6 Deelen zal uitloo1'cn,
-
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Kabinet van Mode en Smaak. Met gekleurde Plaaten. Eer jie
Deel, Te Haarlem by A. Loosjes Pz. , 1791. In Svc,
456 bladz.

en heeft, met den aanvang van dit Jaar (1791), een Maandwerk
beginnen uit te geeven, onder den bovengeplaatften Ty.
tel; elk Stukje groot 4 of $ bladen, Hetzelve behelst: i. Opgave van alle zulke zaaken, welke de luxe, mode, oeconomie ,
ver?naaken, enz. van andere Natiën betreffen. 2, Befchryving
der modes en dragten der vroegere Iuwooners onzes Vaderlands.
3. Befchryving der verfchillende dragten onzer tegenwoordige
Landsgenooten. 4. Tegenwoordig mode- nieuws uit Frankry h,
Duitschland en andere Landen , en 5. Befchryving van onder.
fcheiden meubilaire Kunstwerken, nieuw uitgevonden flofagiën
tot kleeding of fieraad, enz. die by onze Natie gevonden wor•
den, Terwyl in deeze byzondere Klasfen, in dit Eerfle Deel,
de volgende Stukken voorkomen. I. Het Roomfiche Carneval. Over het Bly- en Kluchtfpel. Spaan/che Stiergevechten.
Het gezellig onderhoud der Venetiaanen. Huwelyksi. en Bruilofes.
plechtigheid der Boeren in Esthiand. Het Stroti- Zaayen en
Hoender -gekaakel (twee Volksgebruiken in Frankenland.) Eenige
Byzonderheden in Parys , en de St. 4nnadag in !Veenes. U.

j3efchryvingen en bygevoegde afgezette Plaaten, behelzende:
Een Zuidbevelandfche Boerin. Een Petit-Maitre in het vroegst
der XVIlde Eeuw. Eene F;-iefan. Eene Dame op 't laatst der
XVIde en 't begin der XVIlde Eeuw. Eerie Zaandamrzaer Dame.
Eenige Kap/els van het vroegst der XIf1Ide Eeuw. En eene
Bydrage tot de oude Klederdragten. III. Modenieuws van ver
Tooneelnieuws V. Byzonderheden, als-fchilendpat.IV
Uitzet eener .4delyke Bruid, in het vroegst der XVIde Eeuw,
llnecdoten. De bezoopen Gouvernante, Zangfpel. Het Gekken.
Register, en verfcheiden anderen, laffe en aartige ondereen ge
vervolgens Mengelwerk, van verfchillenden finaak en-mengd.E

waarde, waaronder ook verfcheidene Dichtflukken voorkomen.
Ilet kan niet misfen, of onder zulk eene verfcheidenheid van
Onderwerpen, moet ieder Leezer wat naar zynen fmaak vinden.
Onze Leezers mogen oordeelen uit de volgende Befchryving
wegens liet vieren van den St. dnnadag te II'eenen; een Fragment uit een Reisjournaal.
„ Een groot gedeelte van Weenens Inwooneresfen draagt den
naam van ANNA; dus is de dag, aan deze heilige gewyd, een
der Feestelykllen , en elk beyvert zich, om denzelven op het
heerlykst te vieren. Vuurwerk en tosneel verheerlyken
den dag, en geeven den Volke een fch,ouwfpel, werwaards jong
en oud heen trekt. Hoe wonderlyk en brommend dit alles aan
wordt, ziet men uit het volgend uittrekzel van twee-gekondi
Aanplakbilletten, welke ik hier uitfchryven zal.
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Op her heizerlyk Koninglyk Amphitheater, zal Zondag den
onder een tweevoudig afwisfelend Muziek, een groot
en flerk Diergevegt gehouden worden.

„ Nimmer is een Jaar verflreeken , in welke de Pagters des
„ Keizerl. Koningl. Dier -Amphitheaters den dag van ST. ANNA,
welke de meeste Schonnen onzer Stad Weenen vieren, niet door
een pragtig uitgeleezen Dierengevegt poogden te vieren ;
immer was het deze dag, op welken de kostbaarfte Dieren otlt
„ ftryd zich beyverden, door aanwending hunner kragten en flerk„ te, de fchoone naamvoeriter van dezen dag een gedenkteken
„ op te richten.
„ NB. NB, NB. Ten tweeden : een woedende Hongaarfche Os
„ verbreekt de Deur, en yvert om zyne briefchende woede en
moordzuch t- aan het eerlte voorwerp het beste, het welk hein
„ naderen zal, te koelen ; niet lang zal hy in zyne woestheid
„ eenzaam het firydperk doorkruisfen , maar de Opzichter des
fits bieden.
Karnps zal verfchynen, dezen woedenden
en, ongeacht zyne raazende uitzinnigheid, met alle voorzichtigheid en gefchiktheid vangen , en, uit liefde en hoogachting
„ voor de hooggeachte Schonnen, met een Reek, dood' ter aarde
„ vellen.
Aankondiging van een Vuurwerk, onder den Tytel: An
na's leven! of das Pest der graziën inn Prater am tage /! mens.
,. Door de begeerte aangemoedigd, om de Schoonen in /l c'enegz
„ voor haare tegenwoordige goedgunfligheid myne inniglte dank.
baarheid aan den dag te leggen, maakte ik het my, tot hiertoe,
„ alle Jaaren ten byzonderfien pligt, om haar, door een uitnee„ mend prachtig Vuurwerk op St. 4nna's dag, een offer dezer ge„ voelens te brengen, enz.
„ Eerfle front . HET GELUKWENSCHINGS COMPLIMENT.
Het nieuwfile Dameskapfel, a la Berbir.
Beflendige Verwisfeling.
Iets voor de Schoonen, ter byzondere befchouwing.
De Kunstfpiegel.
„ Vyfde
„ Zesde
De Tempel van flpollo."
HOOFDDECORATIE. Het Feest der Gratiën op St. 4nna's dag.
De Heer SCHIKANEDER . ^ln de Voorfiad , maakte dezen dag
zich ook ten nutte, en gaf een Pluk op zyn tooneel, genaamd ;1acob en Nanerl, of de aangename droom, eerre geheel nieuwe ,
tot hiertoe nog niet vertoonde kluchtige Opera, in 3 bedryven ,
door den Heer sCH1KANEoEA (en Compagnie).
Om ook den voorigen dag reeds voor zyne beurs nuttig te mas.
ken, had hy den, aan dezen gewyden, heilig mede te hulp genomen, en zyn kind naar denzelven Yacob genoemd. Voor het
overige was het een misgeboorte, faamgelapt uit de gefchiedenis
van den bezoopen Boer, welken men in flaap vorftelyke klederen
aantrok , vorf}elyke eer bewees , eindelyk ver een roes deed
„ Tweede
Derde
Vierde

drir
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drinken , en zodanig te rug in het woud droeg: met dit alle,
voedt het by het algemeen behaagen, en hetzelve werd algemeen
geapplauditèerd.
Belangryker en grooter was het fchouwfpel des Vuurwerks
aangevuld met meer dan io,000 isIenfchen, Wagens en Paarden.
in vierdubbele ryën de bodem bedekt met Stellagien, Tenten, 'Tafels en Stoelen, vol met Weenens lnwooners , welke
hunne maagen duchtig vulden, met een gebraaden Hoen, of iets
zodanig, nevens een Fles Wyn of Bier. Moeilyk is het,
voor den laatk©mendeu een Tafcl of Stoel te krygen.
Om de verveeling van het lange wagten te verminderen, en het
algemeen voor het af(teeken der Vuurwerken onderhoud te ver
,werden 'er verfcheidenaëroftatifche Machinen in de hoog--fchaen
te gelaaten, van welken eenigen groote gelukwenfchingsbrieven , ter
eere der fchoone 4nnas, door de lucht droegen. Doch de geheel
met de vervulling hunner maagen bezige, anders zo nieuwsgierige, Aanfchouwers, floegen op deze fraaiheid hechts een vlugti-

gen oogblik.
Talloos is de menigte der tusfchen de boomen, of in den middenften Cirkel omwandelenden , welke -laatfle nog meer gevuld
is niet een dubbele Gallery voor Princen , Princesfen , en de
Grooten der Stad.
En nu daalt de Zon, de langgéwenschte nacht daalt langzaam
neder; de feinfchoot dondert ; Pauken en Trompetten klinken,
en met een fisfend geklapper flygt de eerile Girandole met raketten om hoog, en de Luchtbollen mengen zich onder de Starren.
Het ganfche4rnphitkéàter is verlicht; de groote pragtige verzameling van Menfchen is zichtbaar, en de vreugde wemelt in elks
oog. — Welhaast wordt 'er een deel der Decoratie verlicht,
en Bloemen, Boomen en bouwkundige Sieradiën vlammen roet
eenti fchake.ering van veelvuldi&e kleuren. Dikwyls worden aldus ganfche Operas vertoond, en de voorflelling des booms van
.Diana, welke op een anderen dag aangekondigd werd, zag men
uitgepeld door een hevige regenbui , welke de Minnaars der
Vuurwerken met een benaauwd hart te gemoet zagen.
Zeer bedroogen zoude echter die geeue 'er afkomen, weke
zicli inbeeldde , dat alles zo zonde vertoond worden, als het
!1anplakblllet belooft; de verbeelding moet niet zelden het meest
daartoe bydraagen, om het Vuurwerk den naam te geeven , welken
de Kunftenaar hetzelve heeft toegedacht. --- De Heinel was op
ás. 4ona's avond met Starren bezaaid, de Maan blonk niet een
halven firkel , en echter verdonkerden de Ifunstularren die der
;t!atuur,, en de lucht weergalmde van Ha's en 0's , en hand.
geklap•

Na verloop van een halfuur, zinkt alles in den voorigen nacht
.e ru ; te voet, te paard, of op wagens ylt men weder heden.
we,ar.;s, en, om het ganfclie fchouwlpel te zien, heeft elk per.
lbun ii cots ei fffcrzsr• betaald, behalven zv, welke plaats in.
cIe
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de gallery namen , deeze betaalen r Fóorin. Wanneer 'er echter
een regenbui valt, kost liet meer, wyl de Fakers dan zeer duur
zyn , en menig jongen Heer, welke zyne Schoone droog te
liuis wil brengen ,, -kost dit vragtj e zomwylen een Souverein ,
dan niemand weet zo wel den tyd en de omítandigheden in het
oog te houden, dan de Fiakers in Theenes, waarom men vooraf,
eer toen in het voertuig plaats neemt , wel ter degen accordeer•en moet : zeer dikwyls vergenoegen zy zien niet de helft van
het geen zy vraages , en ryden daar voor zoo fpoedig , als de
oude, magere, knollen maar loopen willen. Ten allen dage en
cure , zullen 'er ten minften Boo van deeze zich op firaat be.
vinden , welke zich op marktpleinen , by Theaters , enz. onthouden , ja, den gantcheu nacht door vindt men 'er.
Het Dier -gevegt is , by deeze gelegenheid, mede een geliefd
Schouwfpel der Weeners; ja, fchoon zy dit tooneel alle zonda.
gen zien, is echter het theater, in welks midden de kamp ge
wordt, zoo van menfchen opgepropt , dat men , na 4-houden
uur, in de beide rondom aangebouwde Loges geene plaats bekomen kan; de aanfchouwers zitten, en flaan drie , vier dubbeld
boven elkander , en een luid vreugdegeschrei verheft zich ,
wanneer een Beer los gelaaten , van de honden eenige maaien
omgefeept, en eindelyk, met bebloede ooren en flaart, in zyn
hok te rug gedreeven wordt , of wanneer de meester des ilrydperks, een jong welgevormd Man, ter éere der TJ'eezer Schoonen , een Os met éénen fleck dood ter aarde velt ,
dan
klatert een algemeen jubilé en geklap , van meer dan duizend
handen, door het groot Amphitheater.
Nu verlchynt eindelyk de Berg-Os , niet langzaaine, zekere,
fchreden gaat hy eenige reizen op de plaats heen en weder,
verachtelyk neemt hy een der op hem aangehitíle honden, op
zyne horens , en flingert, hem in de hoogte , een anderen trapt
by neder, en de vreesachtige Honden vlieden. Trompetten en
Pauken verkondigen zynen zegen. Onmiddelyk verfchynt 'er een
wild Zwyn , met een Zadel van Vuurwerk op den rug; het
brand , en knapt , en Haar, en Os , Beer en Honden , geraaken
in wanorde en loopen angflig in den kring om. Het beste
íci;ouwfpel is een Beer, welke zich aan een, door middel eener
lyn , nedergelaaten, luk vleesch hangt , en met het zelve zich
hoog in de lucht trekken laat. Hier zweeft hy dan, boven hem
ontvlamt eene Vuurmachine , en alles wordt om hem vuur en
damp.
Hy blyft echter onbeweegd, en vast, aan het vleesch hangen,
tot het vuur ten einde is, en hy weder afgelaaten wordt, waar
by dan een ander fink raauw vleesch ter belooning ontvangt,
wanneer hy in zyn Hok voortfpoed.
cGruwzaam is het, dat de meeste Beeren de Slagtanden , en
sle Stieren de Hoornen , geknot zyn ; van de gewigtigfle Wapet7sa
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pens, door de natuur hun verleend, aldus beroofd, worden zy
den Honden ten prys ; indien deeze niet door vrees te rug gehouden, of geleerd worden Hechts den grimmigai te fpeelen ,
en zich te vergenoegen met omgejaagd en ligt gekwetst te
worden ; ten einde , by eene volgende gelegenheid weder ge
te kunnen worden.
-bruikt
Op deezen dag , had zich ook een zo genaamde Engelfcne
Ryder (Monfieur ~mu) met den opzichter van het ftrydperk
vcrëenigd. Zyn geheele Corps beftond, buiten hein, en cenige
paradeerende Muzikanten , alleen uit eenige knaapen , onder
welken twee , wyl zy Weeners waren , veel goedkeuring ver
ook deeden zy alles, wat men van Kinderen verwagten-wiervn;
konde. Weeklyks liet de Heer, volgens gewoonte zyner hunstbroederen, zyne afreize aanplakken , fchilderde de finart, welka
het hein veroorzaakte, liet zich echter telkens weder overree
den , te blyven ; en wagtte elke gunflige weêrsgefteldheid af,
vv, de Schoonen van Weenen zyne verplichting te betuigen."
yaderlyke raad aan rnyne Dochter, in den fsnaak van THEOrrrroty :
aan do HuuwbaareJuffer/chap gewyd , door j. H. cAMPE. Uit
het I-oogduitsch vertaald. Twee Déelen. Te dinflerdam by de
Wed:„ J. Doll , 1791. Behalven de Voorreden, 685 bladti. In
caava.

et het hoogfte regt mag men dit Gefchrift befchouwen ,
als een by uitriek nu ttig Huis- en Handboek voor de
M
Huwbaare Jufferfchap ; als het welk haar , zins den aanvang
vandien leevenstyd , in de daarop volgende betrekkingen en
omf}andigheden, waarin ze zig flaan te bevinden, ten verftandi.
gen cn veiligen Leidsman kan verftrekken. Ten aenvangc
brengt de Heer Campe hier der Jufferfchap onder het oog eenti
voordragt van de algemeene en byzondere vérordening der
Vrouwen ; mitsgaders van de ongunftige betrekkingen , waarin
de Vrouw tot de Maatfchappy flaat ; en hieraan kegt by dan
voorts eene opgave van middelen, ter verbeteringe van die
ongunflige betrekkingen , en ter bereikinge van de vrouwlyke
verordening. — Op de ontvouwing hiervan in 't eerfle Deel ,
laat by wyders in 't tweede Deel volgen eene onderrigtende
m_nfchenkennis; behelzende (r) eene algemeene fchets van den
mensch : ( 2) de fchets eener karakterkunde van fyne en ver
beknopte befëhryving van-troeldwaing,(3)e
eenige byzondere fborten van menfchen : waar nevens by dan
ten laatfte voegt , eenige voorfchrifren ; ter aanwyzinge , hoe
neen zig in de verkeering met menfchen moet gedraagen.
Naar dit beloop behelst dit G fchrift eene in zyne Poort zo
volledige handleiding ter regelinge van 't gedrag der ) uflérfchap ,
a!s
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als des Autheurs voorige Gefchrift, onder den naam van Thee.
phron, ter beftieringe van Jongelingen: des deeze twee Werkjes
.eigenaartig by elkander voegen , en door de beilierders der
Jeugd, aan de een.e en andere zyde , met zeer veel vrugts ge
kunnen worden.
-bruikt
Zedelyke Mengelingen, onder de Spreuk : E pluribus onus. Te
Rotterdam by J. Burgvliet, 1790. In gr. 8vo.
byeenzameling van verirooide Stukjes , die voorheen
afzonderlyk uitgegeeven, en nu onder éénen Tytel gebragc
E
zyn , waardoor ,ze te beter bewaard kunden worden ; 't geen

ze meerendeels wel verdienen Men ontmoet hier, buiten eene
Dichterlyke uitbreiding van Pfalm 107 en 139, en eenige Mengelzangen van een Genootfchap van Rotterdamfche Dichtmin naaren , benevens het treffende verhaal der wederkeeringe vair
een Deist tot den Christelyken Godsdienst , door E. IJarwood ,
nog etlyke (tukjes, die verfcheiden zedeleerende onderrigtingen
behelzen. Hier toe behoort de ontvouwin g_. van de nuttige
vermaaklykheid eener Wandeling ; het voordel van een Vader
aan zyne Dogter,, over de opvoeding kaarer Kinderen , en de
laattle vermaaning van een Vader. aan zyn Zoon , over de nietigheid der Waereld en haare Vermaaken; mitsgaders eene verzameling van raadgeevingen van een Vriend aan een Jongeling ,
die zig in de Waereld 4aat te begeeven. 't Lust ons uit
deeze laatoen nog ééne les over te noemen , die , hoe gemeeta
ze ook in veeler oogen kan fchynen , egter van meer belang
is, dan dezulken gewoonlyk denken. Zo raakt de Orde en Zin
waaromtrent de Raadgeever het volgende aanvoert. -delykhi,
„ De zindelijkheid is eene voortreffelijke hoedaanigheid.
't Scheelt maar weinig dat zij geen deugd is. Zij is oneindig veel
beminnelijker dan de pragt en kostelijkheid. Slordig en vuil te
zijn is, zeer dikwils, een merkteken van een laagen geest, of een
bedorven hart. Deze regel kan zijne uitzonderingen hebben. Doch
ik houde veel van een mensch, die altoos net is in zijne kleeding,
in zijn huis en in zijn huisraad. Tragt die man te zijn. Daar is niets
dan een allesovertreffende verdientle, 't geen tegen de flordigheid
kan opweegen.
,,Voeg bij de zindelijkheid de orde en de regelmaatigheid in alle
uwe zaaken, hoe moeilijk en op een ge(laapeld zij ook zijn mogen. Deze hoedanigheid is niet zonder verdienfte. Neem bovenal
de orde in uwe uitgaaven' waar. Pleeg altoos raad met uwe inkom
nooit uirgaaven die dezelve te boven gaan. De geest-flen,do
van fpaarzaamheid is geen deugd; maar een zeer goede hoedanig
zonder welke men gevaar loopt van altijd in be emmering-heid,
of elende te zijn,
,, Wagt
-
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„Vltagt'u voor fchulden te maaken, In fchulden te'Itee1:en is een
zoort van ongeluk. Indien gij ooit in de noodzaaklNjkheid zijt om
,iets te leersen, zo draag zorg om't. geen gij fchuldig zijt getrouw
Ijk te betaales. Een eerlijk man moet altoos zorg draagen, dat
niemand reden heeft om over hem te klaagent'
Voeg hier
bij zijne waarfchouwing tegen liet fpel in de Dronkenfchap,
„ Speel niet; of, zo gij het doen moete zo speel weinig , en
met lieden, die noch krakeelders noch winstgierigen zijn. Speel
zelf edelmoedig, zonder begeerte om te winnen. Speel bovenal
nimmer grof fpeI. Dat is de klip voor 't verftand, voor het hart
en voor 't geluk.
„ Vermijd de verfoeilijke gewoonte an zo veel te drinken , dat
gij uwe reden en uwe onfchuld verliest. Een dronken mensch
loopt gevaar van zig fchuldig te maaken aan alles 't geen onge.
rijmd of buitenfpoorig is, zelfs aan de allereerloosfte en gruwe=
lijkfte misdrijven. Het-Is een allerdroevigst fchouwfpel , en het
doet den Chriftenen oneer aan-, een niensch zig, door de dronkenfchap, te zien verlaagen, tot beneden de beesten. Gij kunt in
gelegenheden komen , waarin men u zal aanzoeken om met het
gezelfchap-te drinken tot dronkenwordens toe. Herinner u dan,
dat een eerlijk man altoos ftandvastigheids en moeds genoeg be
hoort te bezitten, om geene dwaasheden • te bedrijven. Wagt u,
bovenal, voor de valfGhe fchaamte,"
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LETTER OEFENINGEN.
Uitlegkundig Woordenboek, ter Opheldering van de Schriften des Nieuwen Verbonds, door 0. HESSa,LINK , 4. L. M.
Phil. Doc. Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Wysbegeerte , by de Doopsgezinden te Amfierdam. Tweede
S uk. Te 4mjterdam by J. Yntema en de Erven P. Meyer
en G. Warnars, 1792. Behal ven een uitvoerige Lyst van
Schriftuurplaatzen uit het N. Verbond, welke in dit
Woordenboek , of verklaard en uitgebreid, of ter Opheldering van andere plaatzen aangehaald, worden, gq.6 bl.
in gr. Svo.
iet te aanpryzend is onze gunftige Beöordeeling van
het Eerfe Stuk deezes Werks geweest (*). Onze
Medebeoordeelaars in Engeland , die voor fireng bekend
flaan, en geenzins overhellen, om Schriften, in ons Land
uitgegeeven, te pryzen, fpreeken 'er met nog uitbundiger
lof van. Zy erkennen: „ Het oogmerk en de uitvoering
van dit Uitlegkundig Woordenboek verdient onze hoog„ fte goedkeuring. Des Hoogleeraars gevoelens zyn vry
en gemaatid , en zyne wyze van voordraagen openhar
tig en onzydig. Hy bepaalt zich tot den duidlyken
,, en blykbaaren zin der Schriftuure; de Godgeleerde Ge„ ichill'rukken onaangeroerd laatende. Waar zyn begrip
van anderen verfchilt, draagt by zyn gevoelen met alle
„ zedigheid voor , en laat aan den Leezer veyheid van
„ keuze. Met één woord, elk Vriend van het redelyk
„ Christendom zal oordeelen , dat de Wacreld aan den
„ Eerw. HESSELINK Verpligt is voor zyne oordeelkundige
„ pooging om de beoefening van het Nieuwe Testament
te hulp te komen (t)." Hoe zelden ftrenge Beöordeeling met Dichterlyke Loffpraak zamenflemt, hooren wy ze
hier, egter, op éénen toon fpreeken: immers, in het korte,
doch
-

(*) Zie 4/gem. Vader?. Letteroef. voor 1791 , I11e Stuk, b1.
45 , enz.
(t) 4ppendix to the IV Vol. of the Monthly Review en-

larged.
LETT. 1792. NO, 4.
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doch den gryzen Dichter HUISINGA BAKKER waardige,
Dichttukje , by dit Stuk gevoegd , leezen wy , onder
anderen:
't Eenvoudig Christenhart, als 't waerheid poogt te vinden,
Laet zich aen oudheid, fchool, gezag nog baerd verbinden.
De fchrandre nESSELINK fchuift ze allen aen een kant,
En volgt de reden en liet redelyk verftand;
By zoekt, uyat andren ook hier fchryven of gevoelen,
Alleenlyk op den zin van hoog er geest te doelen.
Zo blyft Gods Waerheid en lzaer meening elk gemeen:
Men gae dan hier. ter fchool', niet te Geneve alleen.

In de daad, byna allen, die hunne Bybelkundigheden opgedaan hebben, alwaar menschlyk Gezag in den Godsdienst
een overheerfchenden invloed heeft', zullen, in dit Woordenboek , veel ontmoeten , 't geen hun nieuw voorkomt ;
en misfchien daarom ook verwerplyk. De vrye Denktrant
des Hoogleeraars , die egter niet in. wraakbaars uiterflen
loopt, gelyk wy in onze- Aankondiging van het Eerfle Stuk
getoond hebben , gepaard met een geoefenden Geest , en
fchrander oordeel , kon niet misfen , menigmaal het oude
(poor te verlaaten, en eenen weg, van dien veel verfchillende, op te flaan. Zo veel onzins, bit verfcheidenerleie hier
niet noodig te melden oorzaaken herkomflig, den Schryveren des N. Testaments aangetygd , hebben alle verflandigen
onder de Christenheid bejammerd ; en te meer , om dat
dit ongelukkig maar al te veel , gelegenheids gaf , om die
Schriften, in wélken een onwaardeerbaare fchat van'Wysh-id
en Kennisfe gevonden wordt , in kleinagting te brengen
cn ten doele te Rellen aan de fpotternye des Ongeloofs ;
terwyl Bygeloof en Dweepery voedzel tot verfterking
haalden uit Schriftuurverklaaringen naar derzelver bedorven
fmaak gefchikt.
Eene verlichte Eeuw vordert andere Schriftuur -Ophel.
deringen , dan. die , welke Eeuwen van Onkunde , en
flaaffche Onderwerping aan Kerklyké uitfpraaken , zich
daarvoor in dee hand lieten floppen , of draaglyk mogten
gerekend worden by het aanbreeken des dageraads van
betere kundigheden en meer vryheids. Men laat het ons
hier aan niet ontbreeken; hoe veele Vertaalingen van hoot
fchatbaare Werken in dit Vak , en ook die uit Vaderlandfche Pennen gevloeid zyn, strekken daarvan ten bewyze.
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ze. Doch de meesten zyn uit derzelver aart, en overeenkom.
Ilig met het Plan der Schryveren, omflagtig. In een maatig
dik Boekdeel de gegrondite Ve;klaaringen van het Nieuwe
testament byeen te vinden is, derhalven, een gefchenk vat'
groote waarde; en als zodanig mag men dit Uitlegkundig
Woordenboek aanzien. De Opbeller draagt niet altoos zyn
eigen gevoelen , maar , in gewigtige gevallen, ook dat
van anderen voor; en wykt hy, van de doorgaans aan
af, gelyk zeer dikwyls, hy doet-genomVrklai
het met eene heufche betcheidenheid , die de van hein
verfchillenden niet kan ergeren. Verre houdt hy zich af
van het. Meesteragtig bef isfen (*). En fchdon wy op alle
Uitleggingen, door kern als de beste omhelsd, geen Amen
zeggen , durven wy dit Boek als een Huis- en Handboek
voor Christen Gezinnen, by welken het Bybelleezen niet
in en deerlyk onbruik geraakt is, aanpryzen. Ja zullen
de Boefenaars der Godgeleerdheid, in dit Boekdeel, wel
eens meer aantreffen, dan zy op een geheele. Plank van
Coimnentatores kunnen vinden. Daar is het niet zelden
parvuin in multo, hier multum in parvo.
Te meermaalen treft men by een Woordl, eene opheldering van Bene geheele zaak aan, die, fchoon kort, veel
afdoet. Ten voorbeelde hiervan ftrekke 't geen de Eerw.
IdESSELINK by het woord PRIESTER, PROFEET en KONING, opmerkt. ,, PRIESTER, als ook HOOGEPRIESTER,
't welk zo veel zegt als Opperfte Priester , Hoofd der
Priesteren (waar over kan nagezien worden, 't geen by
het woord Overpriester is aangetekend). Daar deeze benaamiug alleen, in den Brief aan de Hebreërs, aan den
Heer .JESUS CHRISTUS gegeeven wordt , en zulks net
flegts in het voorbygaan , terweyl dit onderwerp .!daar
opzettelyk is behandeld , zo is het ook alleen gemelde
Brief, waar uit uien hebbe op te maaken, in welkén zin,
en in hoe verre, CHRISTUS, in gelykheid van het 1ldraniefche of Le.vitiefche Priesterfchap, een Priester genaamd
wordt: welke Priesterlyke Waardigheid een der zogenaamde
(•) aHy is, zyner eigene denkbeelden daaromtrent getrouw,
en betreedt den veiligen . middenweg , tusfchen Twyfelen en
Meesteragtig beflisfen, door hem .wingeweezen, in de voortreffe.
lyke Verhandeling over dit Onderwerp, welke wy te deezer
gelegenheid met verdubbeld gem)egen herlazen, in de Ver
van Teut, R's Godgeleerd Genootfchap, VII D. bl. I Ii. -handel.
Ks
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de drie Ampten is, welke CHRISTUS, volgens de Leer der
Schoolen, worden toegekend. Van zyne..KONINGLYKE en
PJ.OFEETISCLIE Bediening, zie by de woorden KONING en
Pnoi RE'r. Gelyk liet byzonder oogmerk des ,H. Schryvers
is te wonen, dat alles , 't welk op eene zigtbaare wyze,
plaats hadt onder de Joodfche Bedeeling, op...eeue, fchoon
niet in het oog loopende, echter veel voortrefelyker, en
geestelyke, wyze gevonden werd in de nieuwe Christelyke
Bedeeling, om aldus de Joodschgezinde Christenen te
overtuigen, dat al die plegtige omlag van den-Joodfchen
Tempeldienst voortaan veilig kon nagelaaten worden , of
van zelfs vervallen was; zo. moet de ganfche voorftelling
van het Priester chap van JESUS ook naar deeze regels
beoordeeld worden.
„Op deezen voet wordt dan, met den aanvang van het
Vde H. getoond, dat JEsus, schoon van alleldejuitwendige
Ilaatfie, welke anderfins aan deeze hooge waardigheid ver
ontbloot, in de daad een veel voortreffelyker-knogtwas,
Hoogepriester is , dan die van den Joodfchen Burgerhaat.
Hier flondt wel in den weg, dat jesus niet uit de Priesterlyke Familie, uit den Stam van Levi, oorfpronglyk was;
doch de Schryver toont , door het voorbeeld van Melchizedek, dat zulks geene weezenlyke zwaarigheid was. Hoofd.
VII. waarover kan nagezien worden 't geen in liet ArtiNa deeze zwaarigheid
kel MMELCHIZEDEK gezegd is.
uit den weg geruimd te. hebben, wordt verder getoond,
dat . al het werk des Hoogepriesters, gelyk het doen van
Offeranden en Voorbiddingen voor het volk , enz. ook
door CHRISTUS verrigt is, Hoofdíl. V: I--5 en VIII: 3. en
very., en wel .cp eene voortreffelyker wyze, 't welk by
bewyst, zo uit de volftrekte Onzondigheid van JEsus, HoofdfL
VII: 26 ; 27 en 28 , als uit den uitneemender aart van
de Offerande , welke Hy geoCèrd heeft, naamlyk zich
zelven , I loofdfti. IX: I2, 13, J4, uit al -het welk dit gevolg getrokken wordt, dat 'er nu 'voortaan. ,gèene. Offeranden meer behoeven gedaan te. worden, '6f de Hoogi;prie:ter 'sjaarlyks in het allerheiligile in te gaan , om ver
te doen voor het ganfche Volk, naardien JESUS-zoenig
éénmaal geofferd heeft, en voor ééns in iet' vàel &voor
Heiligdom, den Hemel, -is ingegaan, om aldaar-treflyk
beftendig te blyven , en , in de nabyheid van God, Voor
te doen voor liet Christenvolk (zie by BIDDEN,)-bidnge
Hoofdit. VIII: i, 2. X: Jo, li, sz.
---.
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„ Aldus heb ik , door een kort verlag te geeven van
des Schryvers voorftelling , van de Hoogepriesterly e Bertieui1Jg van CHRISTUS, willen tonnen , op welken grondflap
deeze Leer berust • en waar toe dezelve (trekkende is ,
wanneer men op dit algemeen verband van zaaken behoor
acht geeft , zal men de meening van verfclieidene-lyk
byzonderheden, die, in gemelden Brief, betrekkelyk dit
onderwerp , voorkomen , gemaklyk ontdekken; weshalveu
het nu ook overtollig zyn zal , om de byzondere plaat
alwaar van JESUS, den Hoogepriester , melding ge--zen,
maakt wordt, te verklaaren. Wanneer men de Zaak flegts
uit het regte oogpunt befchouwt , laat zich alles vry ge
vinden , en de duisterheid van dit onderwerp is-makly
geenzins zo groot, of van dien verheven aart, als men elkanderen veelal in den waan heeft tragten te brengen. Waar
mede ik echter niet zeggen wil , dat zulks van elk Leezer
gereedlyk zal verflaan worden. De Bevatting deezer zaakera
veronderflelt eene vry gemeenzaame kennis aan de Joodfche
Staatsgelteltenisfe , tot de geringe byzonderheden toe ,
waarvan wy heden ten dage onkundig zyn , indien wy
van dusdanig een onderzoek niet byzonder ons werk ge
hebben. Intusfchen is dit geheele onderwerp-makt
ook niet van dien aart, dat het op elk Belyder van CHRISTvs Godsdienst eene rechtílreekfche betrekking bebbe.
Voor leden van den Joodfchen Burgerhaat, die, van kindsbeen af, aan al dien uitwendiger toeftel van Plegtigheden,
Offeranden , en Priesterlyke Bedieningen, gewoon waren ,
en nu Belyders werden van eenen Godsdienst , die hun
God alleen in geest en waarheid leerde kennen , en aanbidden , was deeze voorstelling van veel nut , als zeer ge.
f leikt om hen af te trekken van deezen fclladuwrac/atigen,
en min volmaakten, eerdienst. 't Welk ook de reden is
waarom deeze Brief alleen aan de Hebreeuwfche Christenen
is ingerigt ; terwyl 'er van deeze voorilelluig, zo in het
ondcrwys van den Heiland zelven, als in dat zyner Apostelen , ni zo verre zulks ons uit de overige Schriften des
Nieuwen Verbonds bekend is , een diep ftilzwygen plaats
heeft."
't Geen by van PROFEET, ten aanzien van CHRISTUS,
zegt , zal eigenaartig hier by voegen : „ Veelal kegt de
onkundige Leezer aan de woorden PROFEET, Profeteeren
en Profetie, welker gebruik zeer verfcheiden is, verkeerde
denkbeelden. In liet algemeen íchynt men van meening t^
zyn , als of het voornaame werk eens Profeet s was, toe-
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komende dingen te voorpellen , daar dit fegts , op zyn
hoogst , als eene bykonmende zaak kan worden aangemerkt ; en het is geenszins het kenmerk van Profeeti%che
Schriften , dat daar in toek'^mende gebeurtenisíèn ontvouwd worden. In de Yoodfche Gefchiedenis zyn , onder
den naam van Profesten, bekend , die oude en gewoone
Leeraars , die op Godlyken last verfeheenen , om , of in
het algemeen , liet Volk te vermaanen tot getrouwheid in
den dienst van JEI-IOVAH , of om deeze of geeiie byzondere bevelen 't zelve aan te kondigen. Den naam van
Profeeten, droegen zy niet zo zeer, om het voorpellen van
toekomende dingen , als wel , om dat zy Tolden , Roodfchappers en Uitleggers van Gods bevelen waren: want, dit
is de algemeene en gebruikelykfte betekenis diens woords.
Aldus wordt Exod. VII: i AARON, cie Profeet van ntozRs
genoemd , en de zin is : „ dat , even gelyk God , door
middel zyner Tolken , (Interpre,) of Profeeten , zo ook
MOZES door den mond van AARON , zyne bevelen aan
„ het volk zou doen bekend maaken." Ok wordt deeze
naam aan ABRAHAM gegeesren , Gen. XX: 7, en zegt aldaar zo veel als een Heilig Man , een Godsman.
Van hier is het , dat ook de Heidenen hunne Dichters,
Profeeten of hates genoemd hebben ; dewyl dezelve ;eloofd werden , door aanblanzing van de eene of de ardere
Godheid gedreeven te worden , of ook de bevelen der
Goden aan te kondigen. Aldus wordt van PAULUS, Tit.
I: i ^. een Heidensch Dichter , _ welken by aanhaalt , een
Profeet genoemd : in welke betekenis dit woord , by de
Hebreeuwen, ook veelmaalen voorkomt, i. Chron. XXV:
i, 2, g , en very, en elders• vinden wy van het Profeteeren, op harpen, luiten. cymbaalen, enz. gewag gemaakt,
't geen aldaar het aanheffen van Liederen, gefterkt door Muzyk-Infirumenten, aanduidt. Ten tyde van SAMUEL, en,
onder deszelfs bef}uur , werden dusdaanige Schoolen opgerigt , waarin Jongelingen in deeze Kunden onderweezen werden, draagende van daar den naam van Profeetifche Schoolen. Het moet ons dus niet vreemd dunken, dat wy van ge
Vergaderingen, (reiën) van Profeeten melding gemaakt-hel
vinden, i. Sam. X: 5-to. XIX: 20. en very. 2. Kon. II en IV.
„ Hier uit blykt, in welken zin, en met hoe veel rept,
JEzus een Profeet genaamd wordt, welke Naam Hem niet
alleen van anderen gegeeven werd ; maar ook zelfs wilde
Hy als zodanig befchouwd worden, Luk. Xllt: 33. Moan.
WV: 4 4; en zulks was by in den uitneemendften zin van
dit
.
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dit woord; niet alleen, gelyk de gewoone Profesten onder de oude Bedeeling, gekomen , om het Volk uit Gods
naam te vermaanen, deszelfs zegen of vloek aan te kondigen ; maar voorzien met volkomen Godlyke Volmagt, om een
nieuwen en beteren Godsdienst in te voeren , en aldus
een Stigter en Befluurder van eene nieuwe Huishouding
of Bedeeling te zyn , gelyk Mozis , fchoon op eene min
volmaaktere wyze, welëer voor het Israëlietiefche volk ge•
weest was : waarom PETRUS , Handel. III: 22 , volgens
Deut. XVIII: I$, ook, met byzonderen nadruk, Hem een
Profeet gelyk MOZES noemt. Weshalven in deeze Profee.
tifche Waardigheid of Bediening van CHRISTUS reeds alles
vervat is, 't welk men anderszins tot zyne KONINGLYKE
Bediening pleegt te brengen."
Dit alles wordt nog duidelyker, als wy het Artikel KONING inzien. Waar wy by den Hoog Eerw. Schryver dit
aantreffen. „ Daar de Jooden , gelyk bekend is , in den
voorfpelden Verlosfer een eigenlyken Koning , ( op welken
grond fraat ons hier niet te onderzoeken) , verwagtende
waren , kan het ons niet vreemd voorkomen , dat van
hen, die in Tzsus den beloofden Mesfias erkenden, deeze
naam aan den heiland gegeeven werdt ; doch , wanneer
wy op alles , 't geen jezus verrigt heeft , naauwkeurig
agt geeven , zullen wy gereedlyk toeliaan , dat deeze benaaming niet , dan in een oneigenlyken zin , op den
Zaligmaaker der wereld kan worden toegepast. Schoon
Hy de gevoelens der Jooden , welke zy hieromtrent koes
om wyze redenen niet regtftreeks konde te keer te-terdn,
gaan , bemerken WY echter , dat Hy zeer voorzigtiglyk
zich van deezen titel onthieldt ; en het was niet, dan op
de uitdruklyke vraag van PILATUS , of by een Koning
was , dat Hy zulks toeflemde ; doch niet , dan met de
uitdruklyke byvoeging , dat PILATUS zulks niet in eene
eigenlyke betekenis moest opvatten : dewyl Hy van het
Zedelyk Ryk van Waarheid fprak, roan. XVIII: 3 6. 37• -Weshalven het eerre vergeeffche moeite der Godgeleerden
fchynt te zyn , om alle de deelen van deszelfs Koninglyke
Bediening naauwkeurig te bepaalen , dewyl zy de Heilige
Schryvers hier in geheel tot geene voorgangers hebben ,
welke de zogenaamde Drie Ampten van CHRISTUS niet
omfiandig befchryven ; en zich daarenboven , in de befchryving van dit Koninglyk Arnpt , van meer of min gezogte toefpeelingen moeten bedienen ; zo dat , wanneer
men, met weglaating dezer allegorifche toefpeelingen, op
K4
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de zaak zelve ziet, men bevinden zal , dat alles zeer ge.
voeclyk tot de. Waardigheid en Bediening van Profeet, of
Godlyk Afgezant, kan gebragt worden. Dit is dan ook de
-reden , waarom de Godgeleerden zo weinig met elkanderen ovcreeullcmmen , wat tot elk der drie Ampten moet
gebragt worden".
Aan onzen wensch , dat een Lyst der Schriftuurplaatzen, welke in dit Woordenboek , of verklaard of uitgebreid
of ter opheldering van andere Plaatzen aangehaald worden,
vinden wy voldaan ; door een tweevoudige Lyst welker
eeríle de Plaatzen uit het Nieuwe Verbond aantekent., en
welker tweede de aangehaalde Plaatzen uit het Oude Ver
en de 4pocryphe Boeken bevat ; bezwaarlyker-bond,
zullen wy , zo wy vreezen , een wensch vervuld zien ,
waar mede wy deeze Aankondiging fluiten , dat de [loog
Eerwo. xzssrr IN K , ons een dergelyk Uitlegkundig Woorden boek des Ouden Verbonds verfchaffe!
Ze Zekundige Verhandeling over het waare Weezen van liet
Christendom. Te Amflerdam by de Wed. J. Doll , 1791.
In gr. Svo. iol. bladz.

D

e Prysvraag door de Maatfchappy Tot Nut van 't Algemeen, in den Jaare 1790 opgehangen ; Waarin beftaat het waare veezen van het Christendom 2 met deeze
nadere bepaal.ing vergezeld: Men .verwvagt dat deeze Stoffe
van een Zedekundigen kant zal befchouwa en bepaald ingerigt worden , - ten nutte der Christenheil in 't algemeen ,
zonder liet oog te vesten op die begrippen , welke de ver
elkander fcheiden , heeft deeze-fchilendCI:rstva
Verhandeling doen gebooren worden.
De Opfteller gaf dezelve aan drie zyner Vrienden ter
leezi,oge. 't Eenpaarig oordeel was niet bemoedigend; het
kwam hier op neder: „ Uwe Verhandeling heeft op zich
zelve befchouwd Naa re Waarde ; maar zy is ongefchikt
voor het eigenlyk en byzonder doel der Maattchappye , en
-

voed dus.

-

geene hoop op den Eerprys:. wy,

daar

Beoor-

leelaars. zynde , zouden u dezelve niet toekennen." --._..
De Schryver temde, by Bene nadere herleezing, volkomen
net zyne Vrienden in: ondanks deezer Vrienden en zyne
i ene afkeuring , leverde by het vervaardigde ftuk in.
t KKon, Tem dus niet uit de .gisfing gaan , dat het onvol<ioende bevonden en ónbekroond gelaateti werd ; by deel-
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de hier in 't lot van alle Zenderen op dit Vraagthik ,
't welk wederom uitgefchreeven is , en waarfchynlyk niet
naar 't oogmerk der Vraagenen zal beantwoord worden :
waarom veelen het herhaald . voorflellen , zo wel als de
eerfle uitfchryving, wraakten.
Nuttig te zyn , was 's Schryvers eerfle en voornaamfte
doel , en, gelyk by betuigt, de Eerprys een bykomende
aanfpoorin: dit laatfle hem mislukt zynde, bleef hem liet
eerfile over , weshalven by befloot deeze Verhandeling ,
woordelyk zo als by dezelve hadt ingeleverd , in 't licht
te zenden. Wy erkennen , met 's Opftellers Vrienden, dat deeze herhandeling, op zich zelve befchouwd, Naare
waarde hebbe ; en kunnen ook wel berusten in het niet
toewyzen van den Eerprys , al ware het enkel om den
flyl , die zeker niet genoeg op den Volkstoon gef}emd
is ; hoewel dezelve niet te hoog klimme voor eene Ver
dit Onderwerp, wanneer ze niet voor den-handeligovr
Genieenen Man alleen , of hoofdzaaklyk, moest dienen.
Het bezwaarlyke om gemeenzaan(, en niet laag, te fchry.
ven , is weinigen gegeeven.
Wat de zaak zelve betreft , heeft de ongenoemde Op.
fleller zich , onzes inziens, wel gekweeten. „ Wy moe, ten," zegt hy, in zyn Onderwerp, na Gene zeer gepaste
Inleiding, doch die breedvoerig genoeg is, „ wy moeten
(overeenkomf'ig met de gemelde nadere aanduiding,) al
liet Dogmatifehe van den Godsdienst ter zyde Rellen, en
ons enkel by deszclfs oefenend gedeelte bepaalen ; dat is ,
wy moeten den invloed van deszelfs eerfle , algemeen erkende , waarheden en voorfchriften, op ons zedelyk gedrag., naarfpooren , en onderzoeken , welke pligten , in
onderfcheiden betrekkingen , het Christendom oplegt of
aandringt. Derhalven , eer wy voortgaan , is het
noodzaaklyk een algemeen denkbeeld van het weezen en
het doel. des Christlyken Godsdienst te vormen, by tog,
die naar dezelve handelt , zal in waarheid een Christen
zyn. De Christlyke Godsdienst firekt, om God , zo als
by waarlyk is , in zyne eigeníchappen en werkingen, te
]teren kennen, en op de regte wyze te dienen; Hy leert
ons, ten anderen, ons zelven te befchouwen , onze pligten
en gebreken te zien ; leidt ons tot zedelyke verbetering;
toont ons de middelen die wy tot ons tydelyk en eeuwig
welzyn moeten aanwenden ; Hy doet ons eindelyk onze
Medeflervelingen als onze Broederen befchouwen ; wyst
ons de pligten, die wy hun verfchuldigd zyn , en zegt
vra
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ons dat wy tot hun geluk , zo veel wy kunnen , moeten
bydraagen. Het doel van den Godsdienst is dus Gods
verheerlyking, orde en geluk, onder de Menfchen. In het
aanneemen nu der Waarheden , in het volgen der Voor
-fchritendsClykGoients,bfahwz
van het Christendom."
Dit toont de Schryver, door eene ontvouwing der Pligten omtrent God, omtrent onze Medemenfchen, en omtrent
ons zelven , die op eene geleidlyke wyze en met nadruk
voordraagen worden, en overvloeijen van fchoone aanmerkingen, welke het verlicht Verftang en het wel geplaatfle
Hart des Schryvers kenmerken.
In 't Slot maakt by geene ongepaste bedenking , over
den weinigen invloed, welke deeze duidelyk voorgefchreevene Pligten op de Belyders van het Christendom' hebben,
en fielt by zich de vraag voor : „ Welk zou het beste
middel kunnen zyn, om die nutte Leden der MaatfchapPy,, die tot de minderen of geringflen burgerftand behooren , het waare weezen van het Christendom, dat zy belyden , het zy tot welk Bene Gezinte behoorende , in de
uitoefening daar van te leeren kennen , hun de beminnelykheid en het belang daar van te doen zien , op dat zy
zich daar naar ia hunne handelingen regelden ?"
Twee korte aanmerkingen deelt by hier over mede:
„ Voor eerst. De Godsdienst wordt door ouderwyzers ,
die daar toe aangeteld zyn , in de fchoolen , of in 't
byzonder,, aan minvermogenden geleerd ; maar gefchiedt
dit, in welke Gezinte bet ook zy, doch in die, welke de
Hervormde Leer toegedaan is, op de beste wyze, om dit
doel te bereiken ? Die Leermeesters , dit gelooven wy
gaarne, zyn , voor het grootte gedeelte, zeer ervaaren in
het Heilige der Godgeleerdheid ; maar wy moeten tevens ,
uit ondervinding en voorbeelden , bekennen , dat zy doorgaands eene zeer geringe kennis hebben van het oppervlakkige , zelfs der Wysbegeerte , der Redekunde, der
Zedekunde, en (het welk egter een onmisbaar vereischte
is voor hem , die anderen hunne pligten wil leeren,) nog
minder van het menschlyk hart. Zy blyven , daar door ,
in hunne lesten, meestal hangen aan het fiellige, aan het
bewyzende, dat zy, daarenboven , dikwerf boven de bevatting
hunner meestal jonge Leerlingen voordraagen; zy betluiten,
de Godgeleerde Waarheden in een Systema dat van bui-.
ten gekend moet worden; en zy vergeeten meestal, by de
uitoefening van den Godsdienst , by deszelfs invloed op
ons
,
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ens gedrag, fill te ftaan.
Zoude het dus niet noodzaakiyk zyn , die oude leerwyze , in dat opzigt, te hervormen , met omzigtigheid zodanige Onderwyzers te kie
uitgebreider kundigheden bezitten en hun aan -zen,di
hunne onderwyzing zodanig in te richten, dat-pryzen,
zy, en de Godgeleerdheid, naar de bevatting hunner• Leerlingen , voordraagen , en tevens de Christlyke Zedekunde deeden kennen?
,,,Ten tweeden : 'Er zyn veelera, die het euvel opneemen , wanneer een Leeraar van den Kanfel te Zedekundig
preekt en dit befchouwen als een inbreuk op de regtzinnigheid. De uiterften zeker moeten vermyd worden.
Ik ben 'er verre af, vart eene wel doorwrogte Godgeleerde
Leerreden af te keuren , het voegt ons kundig te zyn in
liet ftellige van onzen Godsdienst , in het uitleggen van
duistere plaatzen , in het bewyzen der Waarheen , en in
het beftryden der Tegenwerpingen, welke aan onze leerftelmaar voegt het ons minder,
lingen gemaakt worden;
kundig te zyn in de voorfchriften , in de uitoefening, der
Christlyke Zedekunde ? Ware het dus niet noodig , dat
men het oud vooroordeel trachtte te verwinnen , en onze
Leeraaren de veyheid liet, van, naar den aart hunner ftof.
fen , hunne Leerredenen zodani in te riQtt:n • dat derzelver eene gedeelte kort, en duirelyk, het Dogniatifche, enz.
verhandelde; terwyl het ander gedeelte gele ?,ilt wierd ,
om de Christelyke Zedekunde voor te draagera , en aan te
dringen , om ons onze pligten in het burgerlyk leeven
voor te Rellen • en door fcherzen en v )orbeelden te ver
welke , fcttoon uit het gemene leeven geno--heldrn,
men, e ;ter altyd voorgedraagen moesten worden , op eene
wyze den Kanfel, en de agtbaarheid van den Godsdienst ,
waardig ?"
,

,

Stof tot Onderhoudingen by Zieken en Stervenden, door
J. C. F. WITTING. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Coevorden , by J. van der Scheer, en te Amfteldam by
A. P. Saakes, 1792. 104 bladz., in gr. 8vo.
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it boekje beftaat uit agttien hoofdftukken, waarvan wy
den inhoud kortelyk zullen opgeven. Het een te bevat onderrigtingen , hoe men ziekten befchouwen moet ,
naamelyk voor eerst, als middelen, waardoor God de heil
zaamfte gedachten in ons wil verwekken, ons wyzer maken,
-
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ken, en tot de deugd aanfporen; ten anderen, als middelen, om ons nadruklyk aan ons einde te erinneren, .en ons
den dood van naby te vertoonen; tenderden, als middelen, om ons vergenoegdheid te leeren ; en eindelyk ten
vierden, als bewyzen, dat het in Gods magt faat , ons
eenig goed te ontnemen, of te geven, en dat alle weldaden, die wy genieten,veye gefchenken zyner genade zyn.
Het tweede behelst Vermaningen tot bekering in Ziekten, aangedrongen door de befchouwing van het oog
dat God met het toezenden van ziekten heeft, en-merk,
door de erinnering aan het oordeel Gods, dat ons inwagt,
aan de vruchten van den Zoendood van Kristus, en aan
de plichten, waartoe zyne liefde ons bewegen moet.
In het derde worden eenige goede overdenkingen aangeprezen, die men op een Ziekbed met vrucht zich eigen kan
maken, en tevens eenige goede voornemens opgegeven, welken een zieke vooral behoort te koesteren. De ziekte wordt
hier befchouwd, als den lyder misfchien aan den dood zullende overgeven , en de dood wordt aangemerkt , als de
bezolding der zonde, maar tevens ook voor den gelovigen
als eene beríchepping, in welke hy weder wordt het Evenbeeld van God. De Kranke wordt dus vermaand , om de
oorzaak van den dood, de zonde , te beftryden;. om den
overigen tyd, dien by nog te leven heeft, wel te belleden; om zich, wanneer hy weder hert eld mogt worden ,
tot eene vuuriger dankbaarheid jegens God , en meer mede.
lyden en geduld met Zieken , te verbinden; en eindelyk om
zyne ziekte gelaten te dragen, uit aanmerking van de nuttigheden , welken dezelve voor zyne vrienden hebben kan.
In het vierde worden de plichten, der Zieken jegens hunne
oppasfers en vrienden opgegeven; gelatenheid; goedwillig
zorg voor de gezondheid der op--heid;vrnlyk
pasfers, vooral wanneer de ziekte van een befmettenden
aart is dankbaarheid voor ontvangene liefdedienflen; po.
gingen om het Ziekbed voor anderen Leerryk te maken ; en
eindelyk behoorlyke zorg voor hunne wettige erfgenamen,
en voor de opvoeding hunner kinderen.
Het vyfde geeft de plichten der Zieken op, betreklyk de
herflelling hunner gezondheid , waartoe een behoorlyk gebruik van geneesmiddelen, een gepaste leefregel, en vooral
het gebed tot God, aangeprezen worden, en welke plichten de Schryver aandringt , uit de verplichting, die wy
hebben, om ons Loven ten dieufte der Maatfchappye te verlengen.
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De plichten der Zieken , by en na de genezing, maken den
inhoud , van het zesde hoofdftuk uit. Hetzelve bevat dus
vooríchriften van dankbaarheid jegens God voor zyne uit.
redding, en jegens de vrienden van den Zieken voor hunne
oppasfing ; en voorts aanmaningen , om liet gedrag , dat
men in de ziekte gehouden heeft, te overdenken , en de
goede voornemens,, die men in dezelve heeff opgevat, niet
te vergeten.
Het zevende wyst ,de plichten aan , die men by toenemende ziekte te betrachten heeft; en het achtfte die ,welkeu
by lang aanhoudende ziekte , op ons liggen. In het eerfte ge
worden vermeerdering van moed en vertrouwen op God,-val
en een levendiger voorflelling van de mogelykheid des doods;
in het andere, Bene aandachtige bepeinzing van de veelvuldige nuttigheden van een langdurig lyden, aangeprezen.
Het negende bevat opwekkingen tot vertrouwen op God,
en het tiende opwekkingen tot geduld in ziekten. De eerfte
zyn ontleend uit vorige bewyzen van Gods liefde, uit de
befchouwing van zyne deugden en volmaaktheden, uit zyne
welgemeende beloften , en uit zyne vaderlyke voorzienigheid; de andere uit des menfchen onwaardigheid , uit het
onteerende van alle twyfelingen voor iemand , die zyn geloof met eede bekrachtigd heeft, en uit de drangredenen,
die het Kristendom oplevert tot eene heldhaftige lydzaam.
lleid.
Het elfde behelst opwekkingen en onderrigtingen tot het
Gebed in ziekten. Eerst wordt hier van de verligting ge
welke een godvruchtig gebed geeft; dan van do-fproken,
opwekkingen , die God zelf aan den lyder gedaan heeft,
om 'er zich van te bedienen, en van de beloften, die by
'er aan heeft gehecht; en eindelyk van de vereischten van
hetzelve, een geheiligd hart, aandacht, vuurigheid, ver%
trouwen, en onderwerping aan Gods wil.
Vertroostingen your Zieken worden in het twaalfde hoofd.
ítuk opgegeven, ontleend deels uit een aantal Bybelplaatzen, die in het midden van het zwaarte lyden het hart van
den gelovigen niet hoop vervuilen moeten, wanneer by aan
zyne tedere betrekking op een verzoenden Vader denkt;
deels uit liet lyden van onze medemenfchen.
IIet dertiende bevat opwekkingen tot liet vrolyk en manmoedig flerven'; vermaningen, om niet uit mismoedigheid , of
driftige onverduldigheid, na den dood te verlangen; om ook,
uit liefde tot liet leven, voor denzelven niet te zeer te vrezen, maar., integendeel, door de verwagting van een beten
le-
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leven geperkt, denzelven getroost te ondergaan; om het
lot der nablyvenden aan God toe te vertrouwen, en zich
met de hope des wederziens te troosten; om niet voor den
itryd des doods te vrezen, maar zich op de befcherming vain
Jeftis gerust te verlaten ; enz.
Het veertiende pryst de landvastigheid in de laatfile dagen
en uuren aan , uit aanmerking van cie nabyheid der eeuwige
roste en belooning, het voorbeeld van Jefus, de eer van`
het Kristendom, de verplichting, om aan anderen een voor
te geven; enz.
-beld
Het vyftiende bevat een affcheid en zegenwensch eens
flervenden aan de Nablyvenden; het zestiende oenige bybel
en ftichtelyke bedenkingen, die by de aannadering-platzen
eens ítervenden met vrucht gebruikt kunnen worden, en
eene Voorbede voor eenen 1 crvendeu; het zeventiende een
gebed voor de nablyvenden na het overlyden hunner vrienden; en het achttiende eindelyk eenige ftiehtelyke Overden
voor dezelven , eerst algemeene , en naderhand-kinge
.neer byzondere, voor ouders by den dood van een kind,
voor weduwen en weezen.
Alle deze onderwerpen "zyn op zulk eene wyze behandeld y dat dit boekje wel voor zeer eenvouwige menfchen
oenige nuttigheid hebben kan; doch denkende Kristenen,
die door ziekten bezocht worden, en eenige handleiding tot
beltiering hunner overdenkingen behoeven mogten , zouden
hetzelve al te oppervlakkig en te flaauw gefchreven vinden ,
dan dat het in haat zou zyn , om hunne denkbeelden te
verlevendigen, of hun hart te treffen.
Leerredenen over den Heidelbergfchen Catechismus, door PETRUS cult'rENIUS, Duêíor en Profesfor der Godgeleerdheid,
en Bedienaar van 't Euangelie te dánJteldam; na 's Haans
dood uitgegeeven door BRoëRrUS sROES, .Doltor en Proferfor
der Godgeleerdheid aan 's Lands Hooge School te Leyden.
Tweede Deels, tweede Stuk. To Leyden by A. en J. Honkoop, 1791. 132 bladz. in gr. 8vo.

D is,

e predikwyze van den Heer C. is uit de, by zyn leven, uitgegeven e :Leerredenen , en de aart van dit
uit onze áankondigingenvan de vorige Stukken,
werk
genoegzaam bekend, zo dat wy thans , by' de afgifte van
dit Stuk, niet op nieuw oils oordeel over hetzelve behoeven te vellen. En voor een uittrekzel is.hetzel-ve tiet zeer
&ea
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gefchikt. Wy zeggen dus thans maar alleenlyk, dat in
dit Stuk de achttiende en vier volgende Zondagen verklaard ,
en volkomen op denzelfden voet behandeld zyn, als de
vorige.

Verhandelingen , uitgegeeven door de Maatfchappy , ter bevordering van den Landbouw te limfterdam. VIIIfie Deel.
Te Amflerdam by J. C. Sepp, 1791. Behalven het VOOrwerk, 356 bi. in gr. 8vo.

I
is

n dit Deel levert de Maatfchappy een onderwys voor de
Schaapherders, en voor de Eigenaars van Schaapen; het
eigentlyk het Werk van den Heer. D'AUBENTON , door
hem ,in denJaare1782, zo wel met Koninglyke goedkeuring,
als met die van de Academie der Weetenfchappen, en van
de Societeit der Geneeskunde, te Parys, in 't licht gegee.
ven , en nu onder opzicht van de Maatfchappy uit het
Fransch vertaald , en met eenige aanmerkingen vermeerderd.
Het is verdeeld it vyftien onderfcheidene Lesfen, en, tot
ophelderinge van zommige onderwerpen , met een even
groot aantal Afbeeldingen voorzien.
Wy oordeelen het onnoodig een uittrekzel hier van onze
geachte Leezers aan te bieden; zeker veronderftellende, dat
allen, die eenig belang in deze allernuttigfte Veefokkery ftellen, het werk zelve reeds in handen zullen hebben; 'er is
immers voor onze Manufatuuren geen noodzaaklyker geen
nuttiger product uit te denken, dan der Schaapen Wol, en
ons Land heeft nog een overvloed van onbebouwde gronden , waar de Schaapenteelt met voordeel en gemakkelyk
kan in het werk gelteld worden. Indien alle onze LandEdellieden zo veel genoegen vonden in het aankweeken dezer zo nuttige Dieren, als in het Jsagen of Visfchen, dan
zoude het gewis ,en voor Hun en voor het Vaderland, hoogst
voordeelig zyn. En van hoe veel belang de Schaapenfokkery
by onze Nabuuren, de Franfchen, Engelfchen en anderen,
geacht word, is algemeen genoeg bekend ; in Schotland.
viert men zelf, ter gelegenheid der (cheering, een opentlylt
Feest , onder den naam van het Feest der Wolvliezen bekend. Dit Stuk behelst al het hoofdzaaklyke, wat tot de
Schaapenfokkery te weeten nodig is ; de 'befchryving is
duidelyk en klaar, en verkrygt door de daarby gevoegde
Plaaten de vereisGbte Qpbeldermg; de Vertaaling, en de hier
en

144

OLRH. OVER DEN LAND130Uiti.

en daar bygevoe de aanmerkingen dienen tot beter verfianá
van den oorlprongelyken text, of verbetering van deuzelven.
Wy betuigen der íMaatCchappy ook voor. deeze genoome
moeite onzen dank , en wenfchen tefens met haar., dat
veele onzer Landgenooten daarvan het bedoelde gebruik
mogen maaketi.

Verhandeling over het Voorgevoel en de Schyngezichten, doer
J. CH. HFNNINes, Hofraad en Hoogleeraar te Jena. Uit
het Hoogduitsch. Tweede Stuk. Te Amfterdam by A. Pokke Simonsz. 1791. In oEtavo, 222 bladz.
n gevolge der onderfcheidinge van 't hoorgevoel, 't welk
de mensch bekomt in den faap, wanneer by droomt,
of geduurende den tyd, dat by waakende is , gaat de Hoog
leeraar Hennings , het eerfee in 't voorige Stukje afgehandeld hebbende, (*) in het tegenwoordige ter navorfchinge
van 't laatfte over; 't welk hem aanleiding geeft, om, telt
befluite , ook de Schyngezichten in opmerking te neemen.
Daar by zyne heeds voortgaande ophelderingen op de reeds
gelegde gronden vestigt, gaat by, volgens dezelfde rede
te-rewyz,htBglofndeLi vhkragt
keer; en toont ten duidelykfte , dat men , in bykans alle
gevallen , waarvan de nevensgaande om1Iandigheden behoórlyk te ontdekken zyn , het zonderlinge , dat men
voor wonderdaadig houdt, zeer wel natuurlyk kan ver
-klaren.
Ter onderfcheidenlyker ophelderinge hiervan, toont by
eerl'elyk aan, hoe de voorgevoelens geduurende tiet waaken, door Philofophifche en Phyfiologifche grondftellingen,
begrypelyk worden; waaraan by tevens eenige aanmerkingen hegt over de redenen, waarom zommigen van die voor-.
gevoelens , volgens de wetten der zielenleere , bezwaarlyle
of onmogelyk te verklaaren zyn. Wyders komen hier in
aanmerking voortekens en uiterlyke voorgevoelens , die na
verklaarbaar zyn; als mede zodanigen.,: weld-turlykewz
kerwysgeerige begrypelykheid voor zwàar : of onmoogelyk
gehouden wordt, en als buitengewoon opgegeeven worden.
•Dan men .heeft, volgens den Hoogleeraar Hennings, omtrent dit onverklaarbaare, zo in 't cerite als in
;

(*) Zie N. d. V. Letteroef. V D.-bl. 324.
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't laatíle geval ,wel op te merken, dat het ons, (de echt
verhaal over liet geheel erkend , althans niet-heidvan't
betwist zynde ,) veelligt dikwerf mangelt aan eene vol
kennis van alle de nevensgaande otnflandig heden;-doen
als mede dat een gevolg, op eene zekere gewaarwordi'i; ,
wet eens flegts toevallig zyn kan; in hoedanig een zamen loop van . zaaken uien ongegrond op eene aandoic in
denkt , vooronderílellende dat iets , het geen cp een
voorafgegaan verfchyrtzel volgt, daarvan voorzegd of voorbeduid moet zyn. .— Zulks heeft te eerder plaats ,
daar 't Bygeloof in dit alles zo aanmer-klok een rol fj>eHHHY,
't welk onzen Autheur te byzonderer [til doet ('roan, op
de bygeloovige voorgevoelens, of gebeurtenisfen; welken
de menfchen, zonder grond, als voor betekenisfan van
het toekomende aanneemen. Overmids zodanig iets veelal
grootlyks ontstaat uit eene lichaamlyke ongefleldheid of
andere van buiten komende oorzaaken , die op 's ïtlenichen
inbeelding werken , zo tracht hy daartegen den Leezer te
wapenen. Voorts geeft by een verflag van meni vuldige
bygeloovige uiterlylce aanwyzingen of voortekens , me welken oudsher, en ook in laatere dagen, zeer hoog get
loopera werd; waarvan by het ongegronde opzetlyk aan
meldende tevens nog verfcheiden anderen van een-ton:
minder flag, welken , by eene oplettende befchouwing ,
terllond belachlyk moeten voorkomen. Daar egter ook
nog heden veelen dier aauduidingen, zo van de eene als
andere zoort, ).naar al te dikwerf voor min of meer geloofwaardig gehouden worden, zo agt hy het der moeite
waardig zich te verledigen tot het nafjpooren van de voornaamfle aanleidingen tot zulke bygeloovige aanwyzingen;
waaruit hy dan meermaals gelegenheid neemt ons het ongegronde daarvan te duidelyker te doen opmerken.
Onder deeze aanleidingen is vooral geene van de minfee
het vooroordeel, ,, wijl dit op dat weleer gevolgd is,
zo moet dit een oorzaak, of aanwyzfng, van het andere
zvn. Post hoc, ergo propter ;roc. Daar naa , daarom."
Ter dier gelegenheid laar de Hooi leeraar zich ook uit
over het volgende verlchynzel, oat wel verdient 'beoor.
deeld te worden, om dat liet oude bygeloof deswegens,
fchoon afgenomen, nog niet geheel vernietigd fchynt.
„Voormaals" (dus vangt by aan,) „Voormaals geloofden zelfs zulken die tot den bloem der burgerij behoor
persbonen — dat, wanneer eau-den,Ovrhis
moordenaar bij het vermoorde lijk kwam, liet zelve beg u
,
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te bloeden. Dit bloeden werdt voor een aanwijzing van
den moorder gehouden. Men geboodt menigmaal, dat de
gene, dien men wegens den moord verdacht hieldt, zijn
vinger op den mond des Ljks moest leggen ; en wanneer
de verdagte perlbon , naa het daarop gevolgd bloeden, de
daad nog loochende , zocht men wel haast, hem de be.
lentenis van den moord op de Pijnbank af te dwingen.
Dit werdt bij de oude Duiti'chen het Baar -recht °geheeten.
Zeeker , bij deeze hoogstfchadelijke en bijgeloovige aauwijzingen heeft men verder geenen grond, dan dat, op de
aanraaking van den versnoorden , eenig bloed volgde. Hoe
kan men dan toch , niet eenigen tichijn van reden , hier
uit belluiten : dus moet by , die het lijk aanraakte , ook
de moorder zijn ? De aanleidende oorzaak tot dit voor
el ik my aldus voor. Het kan veezen dat een-ordelf
moordenaar een of meermaalen met andere lieden naar net
vermoorde lijk toegeloopen is , om den fchijn van onfchuld te doen vermoeden : daar nu de vermoorde , van
wegens eenig geronnen bloed , dat zig allengskens , door
de natuurlijke zwaarte, uit den neus naar beneden ontlast
hadt, begon te bloeden, is de moordenaar daardoor moon
lijk ontll:eld geworden', dewijl hij geloofde , dat de ver
wel weder bijkomen koude , en hem vervolgers-ílagen
bekend maaken. Alle tekens van fchrik verfpreidden zig
over zyn gelaat , de aauweezende en rondom. flaande perfoonen zagen dit , en drongen hem te verklaaren wat de
oorzaak van zijn fchrik mogt zijn, terwijl het lijk begon
ee bloeden : de verbijstering vatl den moordenaar werdt
grooter --- by ílotterde en ftamelde men dringt
hem nog meer aan , en bei'clluldigt hem met den moord
by weet zig niet te verdedigen , en bekent eindelijk de
daad. Dit was genoeg om den algemeenen regel vast te
itellen : het bloeden van den ver wijst de tegenwoordigheid van den moordenaar aan, alhoewél het bloeden den
moordenaar ilegts op eene toevallige wijze verriedt. De
Voorzienigheid zij gedankt, dat in onze tijden noch Overheid , noch andere ver(Iandige mannen , op zulk eenen
regel eenigen flaat maaken ; want hoe ligtelyk konde het
anders gebeuren, dat onfchuldigen in verdenking van een
moord kwamen ; intusfchen blijft het gemeen fterk aan
deeze aanwijzing gehecht. (*) Over de belagchelijke
ver-
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verklaaringen , waardoor men de waarheid vn een zo
lang beftreeden aanwijzing poogt te flaaven , zal ik mij
niet uitlaaten , daar zij toch geen onderzoek waardig
zijn. (*)"
Ten laat{le handelt de Hoogleeraar ook nog over de
Schyngezichten , of zogenaamde Vifioenen , en wel inzoalderheid dezulken , die toekomende gebeurtenisfèn zouden
aanduiden. Volgens zyne opmerkingen oefent hier de Inbeeldingskragt een ongemeen vermogen , en Bene toevallige uitkomst verílerkt dikwils den opgevatten waan ; 't
welk by op de voorheen gelegde gronden beweert, en ,
door het ophelderend bybrengen van voorbeelden, nog
nader bevestigt. Men heeft des de zodanigen, the men van
zulke verfchynzelen; en veele fpookgefchiedenisfen van die
natuur, als door hen gezien, hoort gewaagen, juist daar
niet voor Bedriegers te houden , maar veeleer min of-om
meer onder den rang van begoochelde_ lieden te ('tellen;
wier aandoeningen gelykaartig zyn, aan die, wellen kun
Goochelaars, door hunne zo genoemde Magifche-flige
fchouwfpelen , in veele Toezieners weeten te verwekken ,
waarvan ons de Hoogleeraar mede eenig verflag geeft.
En die aandoeningen kunnen, gelyk ons hier ten (lot nog
getoond wordt , zeer wel van die kragt zyn , dat de lee.
vendige gezigten , in den droom ontftaan , geduurende
het waaken, lang blyven !land houden : het welk zig op
des Hoogleeraars gronden , vooral zo de bykomende om
voorval bekend genoeg zyn , gereed -I}andighevt
laat ophelderen.
-lyk
Cadaverum , fallaei illo pr^efentis homicidce indicio; waarbii mert
voegen kan . GR. HORSTIUS de craaentatione Cadaverzim WruSTEx , in zijne unterfuchurig der vermeynten mid fogemmiiten
Hexergen , K. i6. §. 28. F. verhaalt verfcheidene voorbeelden
van het bloeden van ontzielde lighaamen. Zie mede volGr , in
del. Phyf. p. I. fegq . MAGNIS , in Iflifcell. L. III. C. 5. T.:.
p. 1270."

(*) „ Men kan daaromtrent nazien het dmphith. magicum nul-

ver/um. L. 13. p. 574. en j.

CHR. HUNDESMAGEN ,

Di/put. de

fanguinis J1iiicidio ex cadavere hominis occiii ad pr efentiamm feu.
wicid^e. §; 30."
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Staat van Reneering , Godsdienst , Geleerdheid en Konten
in Groot. Brittanje , omtrent liet einde van de agttiende
Eeuw; door Dr. GEBII. FRIEDR. AUG. WENDEEORN, Pretkant te Londen. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Campen, ter Drukkerye van J. A. de Chalmot, 1791. Derde Deel, 418 bladz. in gr. Svo. behalven de Voorreden.

n de Voorreden , welke kort is , verklaart de Schryver
zyn beluit , om, in het opbellen van dit Derde Deel,
liet geen den ftaat van den Godsdienst in Groot-Brittanje
voordraagt , zich „ alleen tot het hedendaagfche te bepa„ len , zonder" zich „ in de breedvoerige historie van
de opkomst en de lotgevallen der fekteii in te laten ,"
en alleenlyk „ nu en dan , zameilhangs en klaarheidshal„ ve , .... oenige omlhndibheden , welke eigenlyk niet
tot onze later dagen behooren , aan te roeren." Verder doet by eene betuiging van zyne onpartydigheid in
het fchryven , en van zyne onbevooroordeelde waarheidsliefde , in bewoordingen , welke den Leezer moeten doen
gelooven aan zyne oprechtheid , en dat geloof zal in het
doorleezen van liet WTerk zelve verlierkt worden , zo by
de hefchouwinge der zaaken zelve, als door de wyze waarI N ze voordraagt. Alleenlyk zoude
d:u de Ilr. wENDEBOR
lien kunnen vraagen, of by, misfchien door een verkeerd
begrip deezer onpartydigheid zelve , niet op enkele plaat
zich eenigzints tegenfpreekt , door zich , ten opzichte-zeit
van liet goede en kwaade , liet geen hy, zo van de En.
gelachen in liet algemeen als van byzondere Gezindheden
zegt , te bedienen van al te onbepaalde en algemeen uitdrukkingen. Wy zullen hiervan ftraks een ftaaltje ter be.
cordeelinge voordraagen. Ook fchynt hy, fchoon an(lers een Voorflander van Godsdienst en Deugd, eenigzins
ingenomen met den zogenoemden natuurfiaat van RoussE nu (*). In de twee voorgaande Deelen , had de Ver
dit reeds opgemerkt; en in dit tegenwoordige vindt-ialer
men
(*) Dit zouden wy niet zo flellig durven verzekeren , indien-.
niet de Schryver zelve de woorden van r_ucRETius Lib. V, vs.
á)56, SAS?, 959, bybragt, als behelzende erne befchryving van zyd
glen natuurftaat. tidy verdenken hem , evenwel , geenzins , dat
by liet geen daar vervolgens gezegd wordt , mede zoude befchouwen als "tot eenei gelukzaligen natuurfiat behoorende.
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men 'er ook blyken van , b. v. bl. 301 , in de Aait. en
•bl, 3Q7, in de Plant. , welke door tien Vert ialer met zeer
gepaste aanmerkingen worden tegengegaan , en de onheilaanbaarheid aangetoond van diergelyke gevoelens , met
vaarlieden, welke de Schryver erkent en aanneemt. Maar
wie is zich zelve altoos 'gelyk ? Men kan deeze weinige
misttellingen ligtlyk verfchoonen in een Werk , dat voor
het overige zo veel fraais bevat. Doch wy gaan over tot
den zaaklyken inhoud van dit Derde Deel.
Het zelve bellaat uit Negentien Hooidlltukkcn , onder de
volgende Opfchriften. I. Staat des Godsdiensts in het a,remeen. II. Ilan de Bisfchoplyke Kerk. III. Ilan de 11.Iet,'4odisten. [V. Van de Verdraagzaamheid. V. 1/an de Disren.
tern in 't gemeen. VI. Ilan de Presbyterianen. V1í. V'rn
áe Schotfche Kerk, van de Seceders, Non1jurors en Htetcl:e/cnianen. VIII. Van de Independenten. IX. Van de Bap<isten of Doopsgezinden , van de Sabbat hat ianen , en van de
Fainilisten. X. han de Antinomianen. XI. Taman de Unitarisfen , Arianen, Socinianen en Arminianen. XII. hen de
.vandemanianen. XIII. Iwan de Quakers. XIV. Pan de
R^ornsch - Kat holyken. XV. Van cie Atheisten , Scepti„ .„ .,
Indifferentisten en Deisten. XVI. Dweepery en Byg ?loef.
XV1I. Van de foden. ' XVIII. han de i1iravifche Broedcr,ii
of Hernhutters. XIX. Van den Kerkelyken toeland der Bui
te Londen. Van dit alles een aaneengefeha--tenladrs
keld verflag te doen, zonde ons te veel tyd en ruimte kosten; fommige berichten , by voorbeeld van de Sabbathariast en, de Familisten en de elntinonzianen zyn ook zo kort,
dat wy ze wel geheel zouden moeten overneemen •, indien
wy 'er iets van wilden zeggen ; en daarby zyn onze Leezers, door het bericht het geen wy hun van de eertle twee
Deelets gegeven hebben (*) , indien al niet door het leezen van het Werk zelve , eenigermaate met den Schryver
en zyne wyze vats voordraagen, bekend geworden. Wy
zullen daarom , even gelyk wy te vooren gedaan hebben ,
llechts hier en daar iets uitzoeken.
In het Eerfile Hoofdtluk ontmoet ons , op eerre der eer fe bladzyden , een gezegde , dat met uitdrukkingen , die
op een andere plaats voorkomen , niet recht fchynt te itroo.
ken. Na gefproken te hebben van de „ eenigheid en burgerrn
,,

() Zie Algem. Vaderl. Lelteroef. voor t<<r, No. s. b1, 'a ^
enz. No. 3. bl. Iso, enz.
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gerlyken vrede" , waarin de verfchillende Gezindheden
in Engeland loeven , en van de „ byna volkomen verag.,. ring" , waarmede Godgeleerde twistfchriften behandeld
worden, vervolgt de Schryver: „ Indien men my vragen
, wilde , of de oorzaak van liet bygebragte daarin , dat ,
over 't geheel genomen , hier te lande weinig godsdien„ ftigl^eid te vinden zy, dan wel elders moet gezogt wor„ den , zonde ik eenigzins verlegen zyn wat te antwoor,, den. Ik weet zeer wel , dat den Engelfchen wordt naA, gegeven , dat de godsdienst onder lien in geen groote
,, agting Plaat: doch volgens de ondervinding, die ik .....
heb kunnen opdoen, moet ik ronduit zeggen , dat men
„ hun daarin te na fpreekt. Wanneer men liet wezen der
„ godvrugt daarin fielt , dat men God vreeze , de waardy
, der deugd erkenne en regtfchapen handele , durf ik ge„ rustelyk ftaande houden , dat onder dit volk waarfchyn„ lyk meer van die hoedanigheid gevonden wordt , dan
„ onder vele andere natier..... In der daad zoude ik my
9 niet durven onderwinden , de Engelfchen voor den reg., terfloel der restzinnigheid te verdedigen : doch het is
„ niet meer dan hillyk aan den anderen kant te erkennen,
, dat die gevolgen, welken de Christelyke Godsdienst ten
„ aanzien van 's menfchen gedrag behoort voort te bren, gen , zig , zo niet meer , ten minoen even zo fterk en
„ misfchien hartelyker onder hen vertoonen, dan in ande„ re landen, enz. (*)" try willen hier tegen niet inbrengen , liet geen weinige bladzyden hater voorkomt rakende
liet vieren van den Zondag , welke , gelyk de Schryver
in Engeland zeer geëerbiedigd en uitwendig heili _r gehouden wordt , dan onder vele andere volken .
3Víaar waarin beklant deeze eerbiediging ? Indien men de
;v,et'iodisten uitzondere, in ledig loopera en zyn vermaak
te reenien (j ). Doch dit over;eílagen. „ De uitwendige
„ eerbied voor den Zondag laat zig in 't geheel niet knoo, pen niet de grootti ligtvaardigheid , waar mede de eeden
in zulk een ontelbaare menigte worden afgelegd (+)" ,
en waarvan de Schryver fpreekt met betaamelyke verontwaardiginge. Nog liever zouden wy vraagen, hoe zich dit
-

knoo-

W.en a.
(j. H. za, enz. verg. h!. 55, enz. alwaar van de wyze der
gt dsdien^toekeninge in de bisfclioplyke Kerke gefproken wordt.
(k)
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knoopen laat met het vreezen van God , het erkennen van de
waardy der deugd , en niet regtfchalpen handelen? Hoe
ftriokt niet het veezen der godvrugt, het geen by gclegenheid van den ban derBistchoppelyke Kerke ons voorkomt?
„ Indien men ieder misdryf, waarop de ban eigenlyk Raat,
„ niet den ban firaffen wilde , zoude de helft der inwoners, althans hier te Londen, wel onder liet banvonnis
zultten. Kettery, meineedigheid , egtbreuk , háerery ,
„ zyn de zonden, die met den ban gedreigd worden. Ie.
„ der Disleuter is een ketter, in de oogen der bisi' 1)oply„ l,e kerk, en deze voedt in haren eigen fclhoot velen, en
„ wel onder de geestelykheid zelven, die in 't geheel geen
godsdienst hebben : vaiíche eeden worden by duizenden
„ in het tolhuis en elders , ja dikwerf genoeg door de
geestelyken zelven , in gevallen van Simonie (*) en an„ deren , gezworen : en indien men egthreuk en hoerery
„ met den ban wilde fhafen, zouden de bisfciioplyke her„ ken nog oneindig lediger worden dan zy nu reeds zyn ,
„ en konden de Bisfchoppen zelven wel eens in de nood„ zaaklykheid komen , om de flralen van dien kerkelykcn
blixem op hunne eigen vrouwen , zoonen en dogters te
„ laten nederfchieten (t)." Nog eerie plaats uit verfelheiden andere zullen wy hier bybrengen. „ Van Indiíie,, rentesten heeft men, volgens cie beteekenis van dit woord
„ in de ketterlysten, hier te lande een groote menigte, zo
„ wel onder de wereldleken als de geestelyken , zo wel
,, onder de bisfchoplyke kerk als onder de andere gezindheden. De Reeds hooger klimmende weelde, de meer en
„ meer toenemende losbandigheid in de levenswyze, en de
„ zig van jaar tot jaar opftapelende belastingen , maken
„ (NP.) de meeste Engelfchen, ten opzigte van alles wat
„ godsdienst en deugd heet , maar Beenzins omtrent geld
eft inkomfïen , onverfchillig (-I)." Indien alle deeze en
dier(') Verg. bl. 130, cnz.
(t) 41. a25.
(f) bl. 355.
Ondertusfchen twyfelen wy, of deeze wel
de gewoone betekenis van het woord Indt,f'e•enrist zy in de ket
terlysten. Daar is liet, naar ons voorhaat , doorgaans niet meer
dan een fcheldnaam, welke den geenen, die vrede boven fpitsvinnig redentwisten, en in hairkloveryen over betwiste punten geen
groot belang fielt , door heethoofdige Godgeleerden wordt toegedreven. Met in den tekst geteelde Indiferentismus is van
orgelyk ergercia aart.
L4
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diergelyke plaatzen by elkander in het Werk Ronden, gelyk
hier, zoude de firydigheid ichielyk in het oog loopen: nu
ze verfpreid zyn ontglippen zy den Leezer, en zyn gewis
zelven in een onachtzaam oogenblik-felykdnSchrv
ontiiiapt. Waartchynelyl: moet noch het goede , noch het
kwaade, zo algemeen genomen worden , als de uitdrukkingen van Dr. WENDEBORN wel fchynen aan te duiden. Deeg
ze is althans de beste wyze , naar ons inzien , om den
Schryver niet zichzelven overeen te brengen. Ondertusfchen ontbreekt het in Engeland niet aan poogingen
om godsdientfiige kundigheden binnen en buiten 's Lands
te verfpreiden. Sommige der middelen; daartoe aangewend,
verdienen grooten lof, by voorbeeld de zogenoemde charity
fchools , of armen lchoolen , waarvan de Schryver bi. 2Z
I )reekt; maar andere, hoe goed ook de oogtnerkei} der Inflelleren en Belluurderen mogen weezen, draagen te duidelyke kenmerken van bekrompen uitzichten , om dat nut te
bewerken , het geen men 'er anders van mogt verwachten.
Van dien aart zyn de Genootfchappen , waarvan bl. 2S ,
enz. ge(proken wordt , welke onder de fchoone naamen
van Genootfchap , tot bevordering van Christelyke kundig.
lheid, — tot uitbreiding van het Euangelium in vreemde landen, en diergelyke dienen „ in Engeland om de Bisfchop„ Tyke kerk, eu in Schotland om de leer van CALVINUS ,
„ en die der Presbyteriaanen ... voort te planten." Hoe
zeer is het te bejammeren , dat de eenvoudige Leer des
Euangeliums dus overal verward wordt riet de verfchillende begrippen van derzelver belyderen. Dit is, buiten kyf,
een der voornaamfle beletfelen , welke de verbreiding van
wanre zaligmaakende kennisfe het meest verhinderen. En
waar is het Volk , waar de Gezindheid , by welke men
deeze werking der vooroordeelen niet in meerdere of mindere maate aantreft ?
Van de Bisfchoplyke Kerke, en van de Kerkelyken onder
dezelve, kunnen wy niet zei.*gen, dat de Heer wannEtsoRN
de gunttiglte berichten geeft. Wy willen nu niet fpreeken
van de onoprechtheid van veelen , welken de bekende 39
Artikelen der Engelfche Kerke ondertekenen, om het Leeraarsampt in dezelve te kunnen waarneemen , en de vastgefe'de formulieren, gebeden en belydenisfen, in hunne vergaderingen leezen, terwyl zy in veele lukken zelven recht
adders gevoelen. Dit zal toch overal plaats hebben , waar
en zo lang men zich niet te vrcden houdt niet de eenvoudige Schriftuure, en de aanneemin..g van menfchelyke fchrif
ten
-
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ten noodig is , om eenige aanzienlyke of voordeelige pos
te bekleeden. Maar men leeze Hechts de volgende-ten
woorden. „ Men treft nu en dan onder de bisfchoplyke
„ geestelykheid regrichapen mannen aan , die een voor„ beeldig gedrag hebben ; maar de leevenswyze van den
„ grooten hoop brengt niet weinig toe , om de veragting ,
„ waarin dezelve !laat, te voeden (*). ' Men leeze wat
daar verder gezegd wordt, en wat elders voorkomt, van de
groote ongelykheid der inkomfren (t); van de zogenoemde
pluralities , of het begeeven van verfcheiden kerken aan
éénen predikant (@); van het ftrenge invorderen der kerke
-lykergtn(s);vadIehinprtygde
geestelyke restbanken (**) ; van de slordige ouachtzaamheid in het doen van onderzoek na de bekwaamheid , en in
het ordenen der geenen , die tot liet Leeraarsampt toegelaaten worden, gelyk ook in het begeeven der beroepen (if) ,
enz. Een tamelyk uitvoerig bericht geeft ook de
Schryver, aangaande de zogenaamde Convocation, Nationale
Synode , of geestelyk Parlement , zo als men het verkiest
te noenen, welke jaarlyks te gelyk met het Parlement byeeri
geroepen, maar terstond na de eerlle byeenkomst weder
geschorst wordt. „ Ongetwyfeld ," zegt de Heer WENvEh.oRN , en ieder, die iets weet van de Engelfche Historie ,
zal het met hem zeggen , „ ongetwyfeld hebben de natie,
„ de kerk , de menschlykheid en de verdraagzaamheid 'er
„ by gewonnen , dat deeze Kerkvergadering tot een niets
beduidend ding gemaakt , en bykans zo goed als afge„ fchaft is : immers heeft de droevige ondervinding genoeg
getoond, hoe een hoop vette, ten deele hovaardige, teg^
„ deele onverlaandiglyk yverende, geestelyken, in zulke by,, eenkomllen, dan eens in ernst, dan eens tot tydverdryf,
„ doorgaans aan 't kabaleeren raken , welke vervolgingen
en andere onheilen daaruit voortfpruiten , en hoe zeer
„ dit alles gefchikt is om den waren geest des godsdiensts,
,, den vrede en de liefde, uit de kerk te verdringen (if)."
Met IIoofd(tuk over de Verdraagzaamheid is zeer leezensvaardig, en bevat aanmerkingen, welke op genoegzaam alle
lauden toepasfelyk zyn. Langen tyd heeft in Engeland de
vervolging van ketterye geduurd; de ftraffen van verbrandety
(*) bl. 129.
(t) bi. 72, 95•
(§) bl. 82. (**) aid.
(4.) bl . 132 .
ctt) bl. ro, enz. (if) bi. 88.
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den en hangen zyn 'er nog lang geoefend, en na dat men
a1 had opgehouden de onmenfchelyke Vetten, daaromtrent
in vroegere dagen gemaakt , ter uitvoeringe te brengen ,
bleeven dezelve nog langen tyd onherroepen , en dus altoos
als eene opgeheven roede, of liever moordtuig in terrorem,
van de Disfenters : allengskens kwam 'er eenige verzachting , maar welke no verre was van te voldoen aan cie
Christelyke liefde , of aan de rechten der menfchelykheid.
„ In het Jaar 1779 is het eindelyk zo ver gebragt , dat
„ de geestelyken onder de Disfenters ... om het Leeraars„ ambt te mogen aanvaarden : .. alleen een verklaaring
„ hebben af te geven van den volgenden inhoud. Ik neem
„ liet Oude en liet Nieuwe Testament aan , als behelzende
de openbaaring van de oogmerken en den wil van God; en
„ ik neem dezelven aan als den regel van geloof en van
„ wandel (*)." Ondertusfchen voegt de Schryver hierby ,
„ zonde men het fpoor byster zyn , indien men waande ,
„ dat de hier befchreven verdraagzaamheid der heerfchcnde kerk uit de regte bronnen haaren oorfprong ont„ leende , en dat eigenbaat niet nog Reeds hare lage rol
„ bleef fpeelen. Die eeríle en groote wet, al wat gy wilt
„ dat u de menfchen doen , doet gy hun alzo , fchynt ge..
„ heel uit het oog te zyn verlooren : en de bisfchoplykcn
„ zouden zeer over verdrukking klagen , indien de Pres„ byterianen , de heerfchende kerk uitmakende , hun niet
,, dezelfde maat uitmaatten , met welke denzelven thands
door hun uitgemeten wordt , enz." Overliet geheel komt het ons voor , dat de Bisfchoplyke Kerk , en
derzelver Kerkelyken, by den Heere WENDEBORN niet in
zeer groote achtinge zyn, en fomtyds hebben wy wel eens
gedacht, dat zyne berispingen ruim genoeg ftreng en alge
waren , !hoon liet tevens niet te verwonderen zy ,-men
dat. in Bene Kerke, by welke met de aanf'ellinge der Leeraaren zo ruw wordt omgefprongen , by welke zeer veelgin
dier Leeraaren een zo ellendig fober inkomen hebben , by
welke.tevens eenige vette bedieningen zyn , die door de
gunst van liet Hof begeven worden , zeer veelen der Kerkelyken noch door hunne kundigheden uitmunten , noch
door
(°) bl. 57 6. Op de volgende bladzyde heeft de Vertaale^ ene
Aante:en ng, in welke zyn geheugen , of een oogenblik van onoplenendheid, hem eenigzins fchynt misleid te hebben. Doch de
mislag is te gering om 'er verder van te gewaagen.
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door de andere vereischten, welke Apostel PAULUS in zynen tyd vorderde.
In het korte 1 loofdl}uk , dat van de Disfenters in bet algemeen handelt, is de Schryver van oordeel, dat derzelver
getal , alle Gezindheden by elkander genomen , tegenwoordig in Engeland niet meer dan honderdduizend huisgezin nen zal bedraagen , en dat de evenredigheid van dezelven ,
tot de heerfchende Kerke, omtrent zal zyn als een tegen
zes (*). Of deeze beide opgaaven naauwkeurig niet elkander Itrooken in een Land , dat etlyke millioenen inwoon.
deren bevat , zullen wy hier niet onderzoeken : ook is liet
zeker, dat men in dit foort van zaaken zich meestal met
een ten naasten by moet vergenoegen.
Van de gevoelens der hedendaagiche Presbyterianen geeft
de Schryver een verflag, getrokken uit een gedrukt werk
van deq bekenden PRIESTLEY, dat wy gaarne zouden over.
neemen , indien liet voor ons beftek niet te uitvoerig ware.
Wy zullen daarom alleen melden het kortere antwoord ,
het geen de Heer WENDEBORN ontving van eenen Presbyteriaanfchen Kerkelyken , welken hy vraagde , „ waarin
„ liet voornaam{ie kenmerk der geestelyken van zyne Ge„ zindheid, met betrekkinge tot het leerftcllige, bcf'cond."
Dit was het antwoord. „ Onze denkwyze is zeer onder
meesten onzer zyn Arminianen , fommigen-„ícheidn.D
Arianen , fommigen Socinianen , en ettelyke weinigen
yverige voorftanders van CALVYN. Ieder belydt in liet
„ iluk van den Godsdienst wat hem waarfchynlykst voor„ komt , en niemand is in deeze dingen des anders rechter (t)."
In liet IIoofdiluk , dat van de Engelfche Baptisten of
Doopsgezinden handelt, welkeu den Doop alleen op de belydenis des geloofs en by onderdompeling bedienen, meldt
cie Schryver de redenen , welke zeker Leeraar van die Gezindheid hem gaf voor deeze handelwvyze. Of die re lenen
hier wel in Naare volle kracht gefteld zyn, zal, misfchien,
den zodanigen, die weeten, dat de Heer WENDEBORN een
ander gevoelen is toegedaan , eenigzins twvfelaclhtig
voorkomen. Ondertusfchen. verhaalt hy, dat by eens by
liet bedienen van den Doop op deze wyze tegenwoordig
was, en verklaart by die gelegenheid rondborflig. „ Her
„ gantfehe bedryf liep niet veel meer betamelyklleid af,
„ en
-

(*) bl. 192.

(t) bl.
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„ en was veel fligtelyker dan ik het my had voorgetteld;
en op zyn minst kan men 'er van zeggen, dat geen Doop
„ grooter overeenkomst kon hebben met die in de Jordaan
,, zo als dezelve in 't Euangelie wordt befchreeven (*)."
Verder wyst by zynen Leezer tot the History of the English Baptist van CROSBY (t) , als tot een geloofwaardig
werk. Het is ons, toen wy het lazen, ook zo voorgekomen, fchoon het ons tevens toefcheen, dat de Schryver,
als zelve dier Gezindheid toegedaan , doorgaans derzelver
zaaken in het gunftig(}e licht plaatst. Maar dit moeten wy
erkennen, dat wy reeds het grootfte gedeelte v n liet Werk
des 1-keren CROSBY geleezen hadden , eer wy dorilen bepaalen, of by tot de General dan tot de Particular Baptist:
behoorde. Het onderfcheid tusfchen deezen wordt door
onzen Schryver in deeze woorden opgegeven : „ De eer,, Eten zyn byna allen Socinianen, en lieden die zeer vry
„ denken, het well: de reden was, waarom EMLYN, WIL„ LIAM WI HSTON en de bekende Dr. FORSTE[: zig onder
dtezelven gehouden hebben. De laatsten zyn yverige na
volgers van CALVYN, en naauwgezette rechtzinnigen.-„
„ Dieshalven kunnen zy niet opwegen tegen de eerften ,
„ welken hun in geleerde en van vooroordeelen vervreemde
mannen verre overtreffen; doch zy zyn tevens veel tal„ ryker, enz. (I)" Zoude wel eene van beide hartyen met
deeze befchryvinge te vrede zyn? Is zy inderdaad wet
naauwkeurig ? Welke eigenlyk de gevoelens van FOSTER
waren omtrent de Leer der Drievuldigheid, durft de Schryver van dit artikel niet vast bepaalen , maar EMLYN en
WHISrON waren zeer zeker geene Socinianen. Zouden de
voorftanders der gevoelens van CALVINUS het ook wel als
een vleiend compliment aanmerken, dat juist om deeze reden het getal van geleerde en van vooroordeelen der vreenide mannen by hun kleiner is dan by andere Gezindheden?
1 let eigenlyke onderfcheid tusfchen de beide foorten van
Baptists is genoegzaam hetzelfde als tusfchen de Remouilranten en Contraremonfiranten , terwyl allen door den
Doop zig onderfcheiden van de overige Christenen.
Ia liet algemeen hebben de Predikanten onder de Disten•
tcrs geene „ vastftaande wedde, maar worden uit de vey„ willige toelagen hunner Gemeenten onderhouden. Naar
„ ?gate (lezen aanzienlyker zyn , flaat de Leeraar beter
,, ni zyne inkomtten. Verlaat hein de Gemeente , zo
„ heb(* '' Dl. 249.(+) bi. 254.(4) bi. 246.
-
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. hebben zyn ainpt en zyn inkomfien tevens een einde....
„ Met de Schoolen en Academien (laat het onder de
„ Doopsgezinden op denzelfden voet als onder de overige
„ Disfenters. Een man, die zig daartoe gefchikt denkt,
neemt een zeker getal kostgangers aan, om dezelven, of
„ blootelyk voor 't gemeene leven op te voeden, of tot het,
Leeraarsampt op te leiden. Zo dra hy fterft of de
School opgeeft, neemt het werk een einde (*)" Men
tan hieruit gemaklyk opmaaken, dat, fchoon de Disfenters
in het algemeen in tamelyken getale zyn, de toefland van
byzondere Gemeenten , van de Predikanten en van de
Schoolen, onder hun zeer onzeker en wisfelvallig moet

wee zen.
Met de Quakers is de Schryver zeer ingenomen. Hunne gevoelens is hy niet toegedaan, maar loopt hoog met
hunne zeden. Zie hier hoe zyne befchryving van deezes
Gezindheid aanvangt: „ Het is eene inderdaad te be„ treuren omifandigheid , dat deze Gezindheid meer af
,^ dan toeneemt: want in den geheelen omvang der ker„ kelyke historie zal men 'er geene aantreffen, by welke

„ de

zuiverheid

van

zeden,

en de tot het welzyn der

„ Maatichappy zo noodzaaklyke deugd en opregtheid,
9 , zig algemeener, f}erker en fchooner, vertoont dan by
„ deze (t)". Vol van vooroordeelen tegen hen, gegrond
op de befchryvingen , welke hem in Duitschland gegeven
waren, kwam hy in Engeland. „ Dan," zegt hy openhartig, „ hoe groot was niet mype verwondering toen ik
hen oneindig beter , oneindig meer naar den waren
„ geest des Christendoms gevormd, bevond, dan die
,, genen , welken hen met zulke hatelyke kleuren fchetzen (4-)."
Ons bericht is ongevoelig reeds tot eene aanmerkelyke
lengte uitgedyd; anders zouden wy, raakende de evengemelde als andere Gezindheden , met vermaak nog het eetti
en ander opgeeven. In het XVde Hoofdfluk vindt , men
eerie befchryving van een gezelfchap of zogenoemde Club,
onder den naam van Hellfire Club, of het Gezelfchap des
.Helfchen Yuurs , waarvan Lord SANDWICH en de beken
WILKES beide leden waren. In dit gezel(chap-deJOHN
vindt men een flaaltje van de alleronbefchaamdfle fpott;erny met alles wat Godsdienst heet, van welke wy ooit

„

,

,

gehoord hebben.

Om
,') bl, s53.(f)bl. ag8.

(4) x741.
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Om dezelfde reden zyn wy het XIde Hoofdfluk voorbS gegaan , waar uit wy anders gaarne iets zouden bygcbragt hebben , daar de gevoelens der Unitarisfen in de
laatlte jaaren in Engeland zo veel gerucht gemaakt hebben. Even merkwaardige berichten vindt men raakende
den Raat der Roomsch-Kathólyken in het XVde. Maar
wy zullen dit uittrekfel eerder afbreeken dan eindigen met
een woord te zeggen van eene aantekening des Vertaalers
op bladz. .97. Daar wordt de Heer JACQ . COURTONNE ,
in leeven Predikant der Walfehe Gemeente te Leeuwaarden, opgegeven als de waarfchynelyke Schryver der Voor
voor de Franfohe vertaalinge des briefs van den-redn
Heer JOANNES STINSTRA , in leeven Predikant onder de
Doopsgezinden te Harlingen, tegen de Geestdryvery. Toevallig bezit de Schryver van dit uittrekfel een exemplaar
van die vertaalinge , waarin de voorige bezitter , die mis
Heer COURTONNE zelve was, op het fchutblad-fchiend
heeft aangetekend, dat de Heer FRANCOIS DE notssy, Gouverneur van den [toenmaaligen] jongen Graaf van Athlone,
de Vertaaler, en dus ook de Schryver der Voorreden voor
dien brief, was. Volgens dezelfde aantekening is de Heer
,E noissy op Kersdag van het jaar 1755 in den 1-laag overleden , en wordt van denzelven een uitmuntend character
opgegeven door den Heere DE PRE:\IONTVAL, in de opdra^t
van zynen Diogene decent.
Gedenkfchriften en Reizen der Graaven VAN sENYOWSKr,
door hem zelven befchreeven, naar de Engelfche hertaaling uit het oorfpronglyk Handfchrift overgezet. lIde Deel.
Te Haarlem by A. Loosjes Pz. 2I4 bl., in gr. 8vo.
ngetwyfeld baart het ons genoegen, wanneer wy ontdekken dat onze Aanpryzingen van des waardige
Werken , den dank onzer Leezeren verdienen, als zy,
daardoor opgewekt, zich dezelve eigen maaken, en beken
moeten op een goed berigt af gegaan te zyn ; cit-ne
is ons menigwerf, doch inzonderheid, omtrent deeze Gedenkfchriften en Reizen des Graaven VAN fENYOWSKY,
voorgekomen, welks Eerfile Deel wy, in den voorleden Jaare, aankondigden (*). Op het breed verflag toen gegeeven,

®

we-

(*) Zie 4/gem. fader•. Lesterëij voor 1791. I St. bi. -q-8 .
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wegens dit uitlokkend Boek, mogen wy ons thans beroepen, zonder des iets meer te zeggen.
Met het Zestiende Hoofdhuk, het Eerfie in het nu voor
ons liggend Deel, hervat de Schryver het Verhaal van de
Bedryven der Ballingen , aan welker hoofd hy eene zo
vreemde rol fpeelde. Veelvuldig waren de Plans ter outkonninge beraamd, terwyl Minnenyd en Nayver van éénen
der Tochtgenooten hem feeds dwarsboomden, in groots
ongelegenheid en het uiterfte gevaar bragten, waar uit by
zich niet eene meesterlyke behendigheid redde, en einde
een Plan ter ontkominge met een Schip voorftelde,-lyk
dat listig bedagt was, en de goedkeuring zyner Medeballingen wegdroeg.
BFNY0wsKY's Ontwerp om eene Volkplanting te Lopat.
tha aan te leggen, 't welk zo veel goedkeurings by den
Gouverneur te Bolsha vondt, wilde hy intusfchen meer" ent
meer íferkte geeven, waartoe eene Reis derwaards ftrekte, in het Negentiende Hoofdhuk verhaald. Onder de by.
zonderheden op deeze Landreis ontmoeten wy een ver.
haal van een Kamfchatkafclaen Waarzegger,' zeldzaam genoeg om hier plaats ce krygen. —.. „ Te Tfekawha von
den wy een Schaman , die zich voor Waarzegger uitgaf,
en, volgens het begrip der Inwoonderen , niet den Duivel,
gemeentehap had. Ik w^s nieuwsgierig om ooggetuigen;
te weezen van de bedryven deezer bedriegeren, en hieldt
daarom by den Tajon aan, dat hy den Schaman tot my
zou brengen, om my myn lot te fpellen: de Tajon deedt
zyn best om hem tot het voldoen aan myne begeerte
te beweegen; een gift van zes Roubels haalde hein over.
„ Toen de Waarzegger intradt, deedt hy alle Vrouwen
uit de Yourth gaan, waarop hy zich naakt uitkleedde, en
zyn geheele lichaam met zyn eigen water beftreek. Toen
kleedde by zich in een lang kleed van getaande Hondevellen, op zyn hoofd zette by een muts met twee hoornen,
en maakte een trommel voor zyn buik vast. Dus toegeta.
keld , plaatfte hy zich in 't midden van de Yourth , en draaide
zich ééns rond, onder het roepen van Kutti, Eutui, Kutu chta, en haalde een vles uit zyn zak, die hy gedeeltelyk
uitdronk. Naa dit alles wierp by zich op den grond neder,
en bleef vyftien minuuten beweegloos liggen. Die tyd
verflreeken zynde, begon by een beklaaglyk gefchreeuw te
maaken; kort daar naa rees hy op, en Ploeg uit al zyn magi
op de trommel, zonder eenige tusfchenpoozing, dan alleen
nu en dan om aan zyn jammerend gefchreeuw meer kragt
te
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te geeten. De beweegingen, welke by maakte, waren zo
geweldig, en zyn gefchreeuw zo llerk, dat, in 't einde,
zyn mond, ooges, en alle zyne leden eene ííuiptrekkende
beweeging kreegen, fchriklyk om aan te zien. Een uur
dus doorgebragt zynde in allerlei mogelyk verbeeldbaare
trekkingen, ging de Schaman op den grond neder zitten,
en begon zyne Waarzeggery niet een lchorre en flaauwe
íem: by voorfpelde my : „ Gy zyt gekomen om uw lot
van myn Geest te verftaan, by zal uwe poogingen on„ deráeunen , om den dood te wreeken van de geesten
„ uwer Voorouderen , door de Rusfen verfiaagen. 't Is.
,, Kutuchta, die met u is. Gy zult het bloed uwer vyan„ den zien; gy zult gelukkig zyn op uwe reis; doch na„ derhand, wanneer gy bloed zult storten , zal uw eigen
vloeijeu; doch het zal dierbaar zyn aan de geesten uwer
„ Vaderen !" -- Deeze woorden uitgeboezemd hebbende
viel by in flaap, en de Tajon deedt hein in een afgezonderde Yourt brengen.
„ Op myne vraag, welk vogt deeze gewaande Waarzeg
er gedronken hadt? berigtte my de Tajon, dat het een-g
aftrekzel was van Muchomor, eene foort van Champignon ,
die eene dronkenmaakende kragt bezat. Hy verzekerde
my dat dezelve fterk genoeg was om den Schaman zomwyien drie of vier dagen, naa dat by den drank gebruikt halt,
te doen ílaapen; waar uit ik betloot, dat de Muchomor in
uitwerking veel gelykheids hadt met Opium.'.'
Eene.gevaarlyke verdeeldheid onder de Ballingen, met
derzelver gevolgen, gelukkig voor BENYOWSKY, door zyr
beleid en moed, uitloopende, befchryft ons liet Tlvintigfie
HoofdJtuk , terwyl het volgende ons de dooríleepe onder
Schip , ter-handeligsGrvmtnCapieh
ontkominge, alsmede de voorbereidzels tot de feeds naderende volvoering des Plans, vermeldt. Onder het maakes
der Toebereidzelen tot het vertrek ontdekt Juffrouw APtMNASIA het oogmerk der Ballingen , 't welk een zeer aan
oplevert tusfchen den Graaf en die niet hem-doenlykt
íterk ingenomene Dogter des Gouverneurs , is het Twee-entwintigf te Hoofdjiuk opengefchooven. — De gevaaren van ontdekking groeijen aan, en met deeze verdubbelen de poogingen
des Graaven om de gevolgen daarvan te voorkomen en nadere fchikkingen te maaken, om, by eerre opkomende ontdcl;king, de ontkoming te volvoeren; deeze , niet de Ontdek
Gouvernement gedaan, ende verrigtingen-kingedorht
van het Gouvernement, ingevolge der ontdekkingc, van des
Graa-
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traaven Plan om de Ballingen te verlosten, heflaan (ie vier
volgende Hoofdílukken. Niet zonder verbaasdheid zat
men leezen hoede Graaf zich verzet tegen zyne Gevangen->
neeming; hoe by het Fort in 't bezit krygt, en de Gouver='
peur in het gevegt fneuvelt; hoe by de Iirygsmagt des Go{nvernements tot overgave en het leveren van Gyzelaara
aan den Graaf noodzaakt, en zal deeze aandoening leeven=
dig blyven onder het leezen van het één -en- twintigfis
Hoofdituk , vol van gevaaren en ontkomingen , in de
laatf e dagen , die zy vóór het Vertrek , met zo veel moeite,
list en geweld, bewerkt hadden.
Verwisfeling van plaats en omfiandigheden fchenkt ; iii
't vervolg van dit Deel , eene nieuwe en onderhoudende
leevendigheid aan het Dagverhaal. BENYOWvsxv is nu aait
Boord en gaat onder zeil, fly bereikt Beerings Eiland,
waar by kennis maakt met eeneu OCUUOTiN, een Gelukzoeker omtrent met hem van gelyken fiernpel , wiens zeldzaaInc leevensloop kortlyk dus befc,irc ven wordt.
„ De Heer 0e00TYN was een Man van eerie Saxif h&
Familie, en diende onder Keizerin t isniu vit, in het'Regiment van SSIOLENsr;ei, 't welk by verliet om Adjudant
te worden onder den Generaal APRAXIN. Toen deeze Gen
heraal ; op last deer Keizerinne, gevangen genomen werd
zondt men hem desgelyks in de gevangenis met den Baro t
I(LASEwsttY, die nog een Balling is te .7akutzk , onder den
naam van eitaan. De 1-leer OCHOTYN werd uit de Gevange=
nis niet ontflaagen voor dat hy als Balling na Siberie trok.
By zyne aankomst te 7akutzk , verwierf hy de gunst va.tl
na Ochoczk gezonden te worden, waar by zich verhuurde
op een' Schip, op de Bevervangst uitgerust. Naa twee
tochten daarmede gedaan te hebben, bemagtigde hy, op de
derde reize, vyftig Man van he Scheepsvolk in zyne h-langen overgehaald hebbende, het Vaartuig op de dieutPts
Eilanden , by maakte 'er twee andere prys mede § Welke±"
Manfchap zich by hem als Lotgenooten vervoegde. Zyhé
party beiloiidt,in den beginne, uit houderd-en-vier-en=dertiT,
Man, allen kloekberaaden, en in that om de Zeemaat vats.

Ochoczk liet hoofd te bieden. Achttien maanden daar nag

hadt by het geluk om zich te vestigen op een der grootlte

Aleuthes Eilanden ; waar by v -bintenisfen aanging door
zyne ,Vledgezellen aan jonge Dotters der Eilanderen te (toet,
trouwen liet vertrouwen , 't welk by kon ;ellen op de
Vriendfchap der Inboorelingen deezer Eilanden , hadt heirs
doen befluiten om Volkplantingcn ani te leen ; doelt
4Jaar
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daar het hem aan de noodie wapenen en gereedfchappen
ontbrak, was zyn hetluit Kanitfchatka en Ochoczk te bezoeken , met oogmerk om deeze twee vastigheden geheel
te vernielen en weg te neetnen, wat hy oordeelde dat hem
van dienst kou veezen."
De onderfcheide bedoelingen van dit Broederpaar Geluk
elkander zo toevallig aantroffen, maakte eene-zoekrn,di
voorgeflaagen vereeniging hunner poogingen onmogelyk;
dan zy zwoeren elkander vriendfchap met wederzydfche
beloften van allen mogelyk dienstbetoon , gelyk ook het
Gefchiedverhaal uitwyst dat BENYOWSKY van zyne kennis
niet OCHOTYN ondervondt. De Graaf betoont-making
zich een kundig Zeeman, als by zich door zyne Tochtgenooten genoodzaakt vondt Noordwaards op te zeilen, de
Kust van America bereikt , doch wegens het veelvuldig Ys
moet te rug keeren. Op welken hertocht hy by eene me-nigte Eilanden komt, en vertcheide Rusfen vindt, die onder het bevel van OCHOTYN ílonden , hem hulpe booden,
en zyn geheel ontredderd Schip herflelden. Met OCHOTYN'S
Vrienden maakt by de voorheen gelegde banden vaster , en
verlaat het Eiland Urinsufir,, naa veele zonderlinge ontmoetingen op 't zelve gehad te hebben.
In zyne omzwervingen op Zee moet de Graaf, met zyne
Tochtgenooten , groot gebrek aan voedzel en water uit
een onbewoond vrugtbaar Eiland , het Wa--harden,toy
ter- Eiland genaamd, aantrof , naa het doorslaan van de
grootte elenden des gebreks en Zeegevaar, op eene aan -

doenlyke wyze befchreeven ,

vermeerderd

door

morrend

misnoegen, opf'cand, en herhaald ftaan na BENYOWSKY'S
ieeven. Veel moeite hadt het in, de Tocht genooten te
beweegen dit Eiland te verlaaten, en van de Plans, daar
gevormd, af te brengen. Eene freeds tegen hem woelende Party , onder het aanvoeren van zyn geilaagen
vyand STEPHANOW , hadt zich meester gemaakt van het
Schip.
Lasten wy hooren hoe hy uit deezen neteligen toet}and
zich redde. „ De vermeestering van het Schip
ontveinsde ik zo goed ik kon. Myn onheil fcheen onuitkomelyk, wat kon ik op een onbewoond Eiland zonder
Schip uitvoeren? Om derhalven eenigen invloed te bekomen over dit balftuurig Volk, noodigde ik hun uit tot
Bene zamenkomst, op welke ik beloofde myne daadlyke
gevoelens aan hun te zullen ontdekken. Dezelve werd
rerllond gthouden; alle Medegenooten waren 'er by tegen w®r^r-
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wvoordig,uitgezonderd STEPHANOW, en de tien mannen by
hem aan boord. Ik verklaarde, dat niemand hunner meet
dan ik hartlyk kon verlangen , om zyn verblyf, op dit gc-.
lukkig Eiland, te vestigen; doch dat verícheide bedenkingen my wederhielden van dit befluit te omhelzen ë om te
tonnen dat zy welgegrond waren , betuigde ik hun , dat ^
ons gezelfchap uit een groot aantal Mannen bcfiaande , en
flechts acht Vrouwen , deeze onevenredigheid onze eens.
gezindheid zou flooren, en dat, in de daad, dit gebrek
aan Vrouwen my wederhonden hadt van liet voorftel o^rz
ons verblyf hier te bepaalen; maar dat ik eindelyk, ziende
dat hun befluit genomen was, hierin wilde berusten, op
ééne voorwaarde. Toen riepen zy allen Luister! Luister 1
Ik vervolgde, dat myn oogmerk was na japan te zeilen ^
daar Bene landing te doen naby eene Stad , waar wy zo
veele Vrouwen, als wy konden magtig worden, alsmede
Vee en Graan, zouden medeneemen en wegvoeren. AVil^
den zy zich verbinden om my in dien toeleg te onderll:en=
nen, dan beloofde ik met hun op dit Eiland te verblyven 9,
werwaards het wederkeeren ons gemaklyk zou vallen; ëëne
maand zou genoeg zyn om dit ontwerp te volvoeren
Naauwlyks had ik myn voorftel geëindigd; of zy alien rie<
pen uit: Lang leeve ons Opperhoofd l Lang leeve onze Genèraal! en zy kwamen de een naa den ander om niyn hans
te kusten:
„ Hun zo verre tot onderwerping gebragt hebbende
vorderde ik, dat zy na boord zouden gaan, en STEPHANOW
aan land brengen : want ik gaf hun myne vrees te vette
haan , dat die dolle Man zyne tegeníl:reevingen mogt eiuv
digen, met het Schip in brand te ffeeken. Deeze vrees wrogt
ylings zo zeer op hunne gemoederen, dat zy in alleryl na
de landingsplaats fnelden. STEPHANOW het Volk van zyv
te Party ziende loopen (*) , veronderftelde dat zy dooi
die van de myne werden nagezet , hy kwam op tlrand
om zich by hun te vervoegen; doch ffondt zeer verlield ^
wanneer hy van zyne eigene party gegreepen werd, Zr
bragten hein tot my ; ik (telde hem onder de bewaariug
van den Heer SIBAEW6

,,op

( 4') Eenige van zyne Party waren by BENYOWSKY gekomen
niet ontdekking van sIEPIAno,&I's toeleg; doch met verzekering
dat zy STEPH \NOW in zyne handen zouden overleveren, indian
ky hun wilde belooven op het Eiland te blyven,
M n
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„ Op den volgenden dag deed ik liet Volk byeenkonicu, urn den Eed van trouwe en gehoorzaamheid aan my
te vernieuwen. Ik zwoer ten dien zelfden tyde , dat ik ,
na once onderneeming in ,japan uitgevoerd te hebben , na
het Klater-Eiland zou wederkeeren , om ons daar te vestigen. Naa deeze plegtigheid gaf ik last , het geflaakte
werk weder aan te vangen, te visfchen, te jaagen, en vru;ten te verzamelen, tot voorraad op onze reis. --- De
Medegenooten , ingenomen met het denkbeeld van eene
nieuwe Volkplanting te vormen, 't welk, naar hunne ver.
hitte verbeelding, eerlang een Ryk kon worden , arbeidde
den gebeden nagt, en ftaakte, gelyk de heer PANow my
verzekerde , alle beproeving van de Erts , met liet vast
befluit om dat gedeelte van hun Plan, by hunne wederkomst, uit te voeren. De nagt was klaar en fris , alle
Zieken waren herfleld. De gevangen Visch was zeer
goed, en fchonk ons gezond voedzel ; onze maaltydea
hadden verfclhheidenheid van Wild en Vrugten. lle Heer
Fanow, goede Wildfchutters met zich genomen hebbende, toog uit om Zwynen te fchieten."
Met deezen voorraad van Leeftocht en Water aan
boord, verlieten zy het Water- Eiland om na Yapan te
nevenmal. Vrolykheid heerschte onder de Schepelingen. -Hier mede unit het drie -en-dertigf e HoofdJluk , en dit
Tweede Deel ; laatende de Leezer in eene haakende
nieuwsgierigheid na den verderen afloop deezer zamer.íchakeling van wonderbaare Lotgevallen, die wy hoopen
dat eerlang verzadiging zal vinden.
Voorts pryst dit Werk zich aan, door eene vloeiende
Vertaaling en keurigen Druk.

Prysverhandeling over de Vereischten in eene Levensbefcllryving der Dichteren ; uitgegeeven door het Genootfchap:
Kunst wordt door arbeid verkreegen. Te Leyden voor
liet Genootfchap. En zyn te bekomen te Amfterdam by
H. Keyzer, 1790. In gr. 8. 64 bladz.
edert eenige jearen had het Leydfche Genootfchap een
/J Zilveren E•erpennin *beloofd, aan hem die in eene
Verhandeling zoude aantoonen de hereischten in eene Le.
vensbefchry ving der Dichteren, byzonderlyk voor zoo verre
dezelve dienen moet ter kenhetze van hunne onderfcheidene
verdienften, en dus ter bevordering der GefchiedenisJt van

on-
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onze Nederduitfche Poëzy. In de jaarlykfche Vergadering
van 1790 had zy het genoegen, uit cie ingekomene Ver
over dat Onderwerp, de bovenítaande, door-handelig
den Meere JAN JACOB VEREUL opgefteld, met dien uitgeloofden Eeipenning te bekroonen ; en liet Genootfchap
heeft goedgevonden dezelve afzonderlyk te doen drukken ,
als eene Inleiding tot het Leven der Nederlandfche Rich
en Dichteresfen, waarvan het Eerfte Deel, bevatten--tern
de de Levensbefchryvingen der Dichteren PHILIP VAN MARNix, Heere van St. Aldegonde
SYBRAND FEITAmA en
ARNOLD HOOGVLIET, met derzelver afbeeldingen vercierd,
voor oenigen tyd is in het licht gegeeven; en welk Werk,
zo dra mogelyk, vervolgd zal worden; zynde, volgens
de Programmas des Genootfchaps, de Levensbefchryvingen van Mejuffrouw ELISABETH KOOLAART gebooren
IIOOFMAN, door Mr. T. VAN LIMBURG, in 's Rage, en
die van GERARD BRAND, en den Hoogleeraar ADRIANUS
VAN ROYEN , beiden door G. BI1ENI)ER R BRANDIS, te
Amfíerdam , daartoe ingeleverd , en niet de uitgeloofde
Medailles bekroond geworden.
Na eene gepaste Inleiding, befchouwt dc Heer VEREUL,
liet oogmerk van eens Dichters Levensbefchryving, als
tweeledig: „ Eerllelyk firekkende, om ons dien Sterveling, dien wy, als 't ware, een verhevener loopbaan zien
betreeden, dan die op welke het grootd;e gedeelte onzer
Natuurgenooten wandelt, en dien wy, met het edel ver
ons te treffen, te bekooren, begaafd, in die-mogenva
loopbaan bewonderen, nader by ons, in den gewoonen
kring der menfchen, geplaatst te doen vinden, oni mis
daardoor te doen zien, dat hy, dien wy, door zyne ('tern
verrukt, als grouter, als edeler dan wy zyn , bel'chouwden, egter, behalven zyn byzonder kunstvermogen, ons in
alles gelyk is. Dus toen de Liederen van IIOMICI:US den
laateren Grieken in de ooren klonken , hielden zy dien
verrukkenden Zanger voor een hoogei Weezen, en bouw
Tempelen; dan zyne Gefchiedenis zegt ors, dat-denhm
by arm, ongelukkig, en dus niets meer dan een mensch
was. Maar het oogmerk van de Levensfchets eenes
Dichters is ten tweede, en wel voornamenlyk, om hem, in
zyne betrekking als Dichter, te kennen,om hem als zodanig
te zien werken. — Want, gelyk de Beminnaar der Natuur
lentegroen den Nachtegaal zyne-kunde,wbyiht
fchelle toonen hoort haan , en daardoor verrukt wordt,
verlangt dien lieven Zanger van naby te befchouwen, en
dy
M3
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de rede, waarom die Vogel boven alle andere zulke fchoone klanken kan voortbrengen, na te fpooren; zo verlangt
ook de Beminnaar, de \Vysgeerige Beoefenaar der Poëzy,
den Dichter nader te kennen, om, ware het mogelyk, het
kenfchetzend onderfcheid tusfchen deszelfs Zielsvermogens
en die van anderen, te vinden, en daar uit pfychologifche
Stellingen, theoretifche Waarneemingen, te ontwikkelen. -ls hy nu niet in het geval van den Dichter zelv' te kunnen
zien, dan kan gewis niets aan zyn doelwit beteren dienst
doen, dan deszelfs welgelchreven Gefchiedenis,in welke hy,
zo al geen íchildery van den Dichter, dat alle zyne treken,
zelfs de geringl e, uitvoerig vertoont, ten minf'en deszelfs
schaduwbeeld, dat zyne hoofd zyne meest kenlchetgende, trekken tekent, kan vinden."
In eene algemeene Aanmerking voorgif gezegd hebbende ,
dat een Levensbeíchryver altyd in het oog moet houden,
dat by eene Levensgefhiedenis van, en geene Lofreden op,
zynen Dichter moet vervaardigen; deelt de Schryver vervolgens deeze zes regelen mede, welke alle door leerzaame en
onderhoudende voorbeelden gef'aafd en aangedrongen worden. i. Een Levensbelchryver moet aantekenen op welken

?yd van liet leven des Dichters, zyn dichterlyke geest zich
begon te vertoanen, op welke wyze, en hoedanig dezelve zich
toen vertoonde. 2. Welke de l;alpmiddelen waren , die de
Dichter an,.nwendde om zyne genie te be%ehaaven en groot te
doen worden, alsmede welke modellen hy ter naarvolging verkoos.
. By moet de wyze van werken zynes Dichters doen kennen,
4. Hy moet aantekenen in welke Jb;rt van DichtJtofen en
Dichijtukken, of Poëzy, zyn Dichter het iiefst werkte, en
in welk hy liet best plaagde. 5. By moet de Werken van
zynen Dichter. aanwyzen , dezelve , voorgil de Poëtifche,
beëordeelen; 's Dichters verdienJten ter naarvolginge, maar
eak zyne feilen ter verrnydinge, aantoonen. En 6. Mede aan
welke verbeteringen zyn Dichter der Nederduitfche-rvyzen,
Dicht- en Taalkunde aangebragt hebbe. Wy hoopen dat

deeze naauwkeurige aanwyzing van gepaste regelen al het
nut moge voortbrengen , dat het Leydfche Genootfchap ,
by het uitfchryven der Prysvraage, bedoelde; en daardoor
de vlyt en kunde des Schryvers meermaalen bekroon'
t! zogen worden.
-
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Tooneelen in Parys , by en na de Verwoesting der Bastille. Raar
Fran/eke en Fnggelfche Schriften en Planten. Tweede Stukje.
Te Haarlem by A. Loosjes, Pz. 1791. In 8vo., 178 bladz.
en vervolge van het Eerfle Stukje, vervat dit Tweede verT
fcheiden Tooneelen , welken naar Franfche en Engelfche
Schriften en Plasten ontworpen zyn. Wy hebben ons oordeel
over het Eerfle Stukje reeds gegeeven (*,, ; doch kunnen niet
zien, dat de Tooneelen eenigzins belangryker of geestiger worden; het tegendeel zouden wy durven beweeren. Dan, moge.
lyk heeft de toehand van Parys daar veel fchuld aan , door
het meer gelyk blyven aan zich zelven, en het minder opleveren van nieuwe en vreemde gebeurtenisfen. Een der aartigl.e
is het XXXVI. Toonei , voorvallende op een Kamer , in de
Straat St. yiéor, alwaar meestendeels Schryvers en Kunflenaars
woonen , nadien de Wooningen aldaar laag in prys zyn , en
tevens de daar heerfchende flilte den arbeid beguntligt. Zynde
het volgende:
Frchor. Men klopt
dat zullen zy zyn
hier in!
Lenige Burgers. intredende.)
I erchot. Welkom , Heeren ! (hy neemt eenige Boeken en dïlc.
deren van de Stoelen.) Neemt uw gemak.
Een Zadelmaker. Is de Infcriptie in orde?
Wy hebben
hier een goed Kuntlenaar, een Beeldhouwer, by ons. —
Verchot. Het is my veel eer, u van myne achting te verze.
keren.
Een Beeldhouwer. Zeer verplicht! Het is my even aangenaam
met ti kennis te mogen manken.
Zadelmaker. Een man , welke zyn leven aan het weizyn des
Vaderlands opofferde, is zeker een Grafzerk waardig.
l"ercllot. Zeker ! Halfwyze en middenmaatig rechtv aardig
Natik richteden wel Monumenten op , voor de in de aarde
bedolvene verdiende.
Zadelmaker. En oiize gefiteuvelde broeder , die zyn leven
voor de veyheid liet, welke voor de rotmuren der titans verwoeste
Bastille viel , zal zyn epitaphium zoo dra mogelyk hebben. —°
Wilt gy ons de vervaardigde infcriptie voorleezen.
Perchot. liet is in den Steenflyl der ouden.
Zadelmaker. In Steenflyl?
Een Ílfagena,.aker. Dan moet zy fchoon zyr.
Een Slotenmaker. De benaaming klimkt reeds zoo verheven.
In den Steenflyl 1 Dit woord rolt zoo aangenaam , ah 3 een
live Henry le Grand! I3et doet, als 't ware, zoo iet. grootsc;t
verwagten.
() Zie buren b!. 33.
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Zadeiivker. Zoo als het ook tot een heldengraffchrift op.
;beidt

!

FVagenmaker. Waarlyk,

als een held viel hy!
Slotenmaker. Zeker viel hy, als een dapper held voor Vader.
tand en Vryheid. I-ly flierf vegtende, met den Degen in de vuist.
Bee ídio meer. Een lchoone daad, myne Heeren!
Zadelmaker. hen heerlyk einde.
Beeldhou rer. Glorieryk als de dood van eenera KAREL XII,
`Zwedens Koning, naar Voltaire's bericht.
Slotenmaker. Nu? en de irfcriptie ?
Verchot. Ik wenschte , dat men voor het voettluk des Graf.
íleens eenige vierkante Steenen der verwoeste Muuren dcr Bas.

Lille name.
Beeldhouwer. Een Godlyke inval!
Zadelmaker. Waarachtig, eene gelukkige, kloeke, gedachte!
P'erchot. Hehehe1 Niet waar? Deeze .gelukkige, kloeke, ge -

dachte

bekoort

my.

Zadelmaker. Ja, ja

het zal gefchieden, op Steenen der
A'Iuuren van de Bastille, zal het Monument rusten.
Yerchot. De infcriptie zinfpeelt zelfs 'er op.
Luistert,
,nyu liesren t aldus luidt zy:
ONDER
DE RUINEN DER VERWOESTE
BASTILLE
RUST$HET LIRIIAAM EENES
VOORVEGTERS VER VRYII@ID,
WELKE
VOOR

DE MUUREN DER VREESLVKE
VESTING

ZYN HELDENLEVEN
VERLOOR,
ALS
INTUSSCHEN

ZYNE MEDEBROEDEREN ZHEGHAETIG STREEDEN,
EN
OVER
DEZELVE
DE GENIUS DER GULDEN VRYHEFI9
ZYNE ADTHERISCHE

VLEUGELEN
JUICHEND KLAPTE ,

DAAR
DOOR
DEZELVE
DE SCISOONE MORGEN DES

HEUCIILYKEN DAGS
Q9.T.P.NSRYK TER KIMME
UITREES.
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Onder het opfchrift komt nu de naam des afgeflorvenen , de
da b zynes doods, e. d. g.
Beeldhouwer. De infcriptie is charmant uitgevoerd.
Zo
geheel in den toon der oude Steenen opfchriften.
Zadelmaker. Ja geheel in derzelver trant.
Slotenrrraker. Zy behaagt my zeer.
Wagenmaker. My ook , dit moet ik openhartig bekennen.
Wanneer ik ooit of ooit flerve , zal niemand anders dan gy de
infcriptie op myne grafzerk maaken , als gy nog leeft.
Yerchot. Niet waar, een Wagenmaaker .... Y
lfagenmaker. Ja, een WVagenmaker.
1Yerchot. Dit levert veel f}of tot zinfpeelingen op , als, by
voorbeeld , zo wel het raderwerk in het algemeen , als het fiiel
rollend rad des voortylenden tyds ! reeds by voorraad verblyde
ik my deswegens
Wagenmaker. Nu ja , --- ik wilde juist daar mede niet
zeggen.. .
lferchot. Dat gy geen lust hebt , om zoo fpoedig te fier.
ven; de Hemel bewaare my , dat is ook myne meening
niet ; maar ik meene Hechts , dat ik my over een groote zestig
jaaren verheugen zal • in het maaken uwer in[criptie : — in
alien gevalle zoude ik dezelve voor uit kunnen maaken , ren
einde gy dezelve zoudt hebben , indien ik vroeger dan gy
kwaamt te derven. Ik beveele my dus in uwe gunst
voor eerre Louis d'Or ben ik eiken dag ten uwen dienlie.
IVagenrnaker. Zeer wel.
Verchot. Ik ben zeer redelyk , dit moeten, zelfs myne vyan.

den, my nageeven.
Beeldhouwer. Zie hier myne fchets voor het Monument:
op het Postement , het welk door de infcriptie versierd is , Haat
eene erna, omwonden door eene Slang, welke in heure flaart
byt. Een hiërogliphisch beeld der eeuwigheid.
Verchot. Uitneemend!
Beeldhouwer. En nevens de urna omarmen de geniën, l: y.
beid en Vaderland, elkander.
Versbot. Heerlyk gedacht. De uitvinding doet den Kunftenaar eer aan.
Zadelmaker. En nu zullen wy alles ter begraving onzes ge.
fneuvelden broeders in orde maken.
Slotenmaker. Ja, kom aan.
Zadelmaker. Ik heb zoo veel te bedenken, te bezorgen
te befiellen ; dat ik waarlyk niet weet, waar my het hoofd

flaat.

Versbot. Dat geloof ik ;
zoo gaat het allen in de Wae reld, die zoo veel bezigheden hebben.
Zadelshaker. Ja wel, ja wel!
Uit het korte Voorbericht voor dit Stukje, zien wy , dat
By
àeeze Tooneelen uit het Hoogduitsch vertaald zyn.
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ongeluk was het woord Mayland, in plaatfe van Milaan, in
het eerfie Stukje gebleeven, en als zodanig door de Schryvers
der l7aderlandfhe Bibliotheek van »eetenfchap, Kunst en Smaak,
opgemerkt. De Vertaaler erkent, ten deezen opzichte, dat hy
alle de onderfcheiden naamen aller Steden en Plaatfen der
aarde niet in zyn hoofd heeft, en (vervolgt hy) wan.
neer men het dan in geen Woordenboek vinden kan , fchryft men
ligt Leeuwentand voor Paardebloemen. In liet eerst ver
verband deezer redeneering niet, doch het Iets-fondewyht
van ZIMMERMANN, wegens FREDERIK DEN Ilden, ter herleezing
in handen krygende , vonden wy , dat die Geneesheer den
Grooten FREDERIK Lowenzahn voorfchreef,, welk geneesmiddel
in de Nederduitfche Vertaaling Leeuwentand geworden is : nu
gisten wy het verband , en tevens het befpottelyke dat deeze
aanvoering kenmerkt. Intusfchen is het 'er verre af, dat men
Mayland en Lewenzahn in geen Woordenboek zou kunnen vin.
den. Want, ten opzichte van het eeríie, vindt men in ERAIOEas Thorterbuch , de uitgave van Leipzich 1768: bladz. 452,
„ Mayland, Illeyland, n. Milaan, Mi/anon, Hoofdulad van 't
Hertogdom en Aartsbisdom van dien naam." En met betrekking
tot !:er tweede, bladz. Zog. „ Lowenzahn , n. paardebloem ,
hereg filebloem papekruid, kankerbloem, hondsroos, fclaus ftbloenz "
De Vertaaler had derhalven met meer fchyn van Waarheid kun
zeggen: wanneer men dan de woorden, die men niet kent,-ne
in geen Woordenboek zoeken wil, fchryft men ligt Leeuwentand
voor Paardebloemen, en Mayland voor Mi lanen.

De Moderne Helicon. Een Droom. Voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de Maatfchappy der Vérdienfi1en, onder de Zinfpreuk
Felix Meritis, door AREND FOKKE Simonsz., Medelid derzelver
11Maatfèhappye , en van verfcheide Dicht- en Letteroefenende
Genootfchappen. Te dmfierdani by A. Fokke Simonsz. , 1792,
In gr. 8vo. 76 bladz.
, om,

it Stukje (volgens het Voorbericht) enkel ontworpen
door een Komisch Contrast van het verhevene met het
D
gcmeenzaame , voor een poos te vermaaken en den lach op to
nekken , ftrekt tevens ter Proeve van de opvolging der voor
welke de Autheur in zyne Verhandeling , over den-beldn,
drgch en het lagchwekhende, aan de hand heeft gegeeven. By het
lierleezen der Courant in den slaap geraakt zynde , droomt by
lionderdmaal zoo geestig dan gunflig van den Modernen Helicon
welke by mag befchouwen , na de volgende zonderlinge Advertentie , in zyne verbeelding gezien , en met drie flerretjes aan
den 1<.ant getekend, gelezen te hebben:
M * PHEBUS APOLLON DE DELAS , „ Marchand d'injlrnnsens
,, I'oëtiques an grand Magazin We Po die & de Yerfification fur
'
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1'Helicon , maakt aan alle Heeren en Dames , begunfhgers en
„ beoefenaars der thans zo zeer in den fmaak zynde R\rmku i le,
bekend , dat hy onlangs , zo wel uit Duitschland als Frank„ ryk , bekomen heeft , een aanmerkelyk nsfortiment der aller„ nieuwfile Infirumens Poëtiques, Bouts Rimez, Dit onnai;es Foë,, tiques, enz. dienftig voor allerlei foort van Gedichten , welke
„ in deszelfs illagazin Poëtigue , daaglyks voor ieder te zien ,
„ en tot de naaste pryzen , zo wel te huur als te koop , te
„ bekomen zyn ; de Brieven franco. NB. Den Liefhebberen
„ wordt bericht , dat het Schip der Verbeeldi,ag geduurig vice
„ ve, fiz vaart."
Den Parnas gelukkig gevonden , en het Magazyn van Mon fleur PHEBUS, ook aan de, met gouden letters gefchreven, tvoorden, Hochteutfche Reimladen, fpoedig herkend hebbende, wordt
hem , door eene hedendaagfche Odenzangfler, een oud Man aan
welke, met de hand onder 't hoofd , in eenige Win--gewzn,
kelboeken zit te fchryven. Verftaan hebbende dat dit Ptr.Bus
is , fchiet hem ylings de verheven aanfpraak in , waar mede
welëer de Priester CHRYSES , by HOMERUS, dezen God bejegend
hadde : en niet zonder Benige gemaakte deftigheid zyn Ilea
verheffende, fpreekt by die griekfche verzen uit , welke in de
Ibis, Lib. I. vs. 24-26, gevonden worden:
Gy, zilvren Boogenaar! die Chryfes flaêg befchermdet,
Gy,, die in Tenedos en Cilia kragtig heerecht!
6 Smintheus!
„ Wel ja , Man, (zegt PHFSUS , na dat de traanen hem op
die aanfpraak in de oogen gefchooten, en by dezelve met eer,
onwilligen glimlagch gemengd heeft,) ik zie 'er thans wet
„ kragtig heerfc'sende uit." Verder met de Autheur een pypje
gefopt, wat gekeuveld, een dubieufe post, van verhuurde goederen , tot een flerk politiecq dichtfluk , geboekt hebbende';
waarvan de Dichter gearresteerd, en de geheele boel in bellag
genomen is ; doet by een kort verhaal van zyne rampen, en de
oorzaak waarom hy dit, Magazyn heeft opgericht. Leid zyn
nieuwsgierigen gast vervolgens rond, welke van den gebeden
Winkel, en zyne ontmoetingen en gefprekken in dezelve, eene
naauwkeurige befchryving mededeelt. Dus ontmoet hy , by
voorbeeld , (behalven de reeds gemelde Odenzangfter, die PHE.Bus alleen maar verhuurt aan Dichters die Prysverzen, of andere
verheven gedichten , maaken ,) eene befchroomde Zangnymph, die
piet ter féestzaale in durft treeden, benevens de Negen Zanggo dinnen , van welke eenige zich bezig houden met Ryan'oorden
te verleezen , en dez_lve op kaartjes zo wat by elkander te
fchryven, die by elkander pasfen , als Hemel, gewemel; Vader,
iade - ; Moeder, behoeder; Liefde, griefde; enz. om dezelve aan
,relletjes af te leveren , wordende 'er dan een pakje (trecp;es
cn verwonderingstekens by op de koop toegegeeven. Zoo
vindt
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vindt hy in een groote glazen kas, eenige magtig vertleten, ge
vleugelde beelden ; benevens eene menigte fpaanen doosjes :
van welke de cerfle Seraphs , en de laattle met Wurmen voorzien , zyn , nadien 'er, volgens onderrichting van zyn geleigeest,
dagelyksch vraag en ontbod is van een Se;•apri met zyn toebe•
hooren , dat is , met een Charm. Verder ontmoet by het Traawier befchryving , vooral die van één traan , en
ien
wel van één heeten traan , zo als zommige Dichters die thans
gebruiken , zeer geestig is. „ Gy moest ous laatst, (zegt PuEBus) toen wy die groote leverantie hadden, my, en al de Zus•
ters , eens hebben zien wurmen ; elk met een test met vuur
voor ons, en elk zoo'n klein kinder glaasjen daar over warmen
dat nog het lastigst 'er van is , als men denkt dat het-de,n
effen heet genoeg is, dan fpringen die weergafche vlesjens hok,
en al de moeite is verlooren; want fommigen willen maar enkel één warmen traan hebben, en dat gaat nog al gemakkelyk,
maar één heeten traan, daar hebben we altyd een faturdags fpel
mede ; ik kan u wel verklaaren , dat de Zusters fomtyds, den
geheelen winter door , met zulke dikke poffers van winterhanden zitten , van dat broeijen over die vuurtesten als 't wat druk
loopt , en dan verineere.n zy op hun handen meer aan beeren.
vet, als wy fomtyds op de geheele leverantie winnen : en wy
moeien 'er allen te gelyk aan , want anders zouden de traanes
al te verflagen zyn , eer de Dichters ze konden gebruiken,"
Niet minder geestig verklaart PiiEnus , eenige bladzyden verder,
eene andere Machine uit zyn Winkel, die thans ook veel gebruikt
wordt. „ Zie (zegt hy tot zyn bezoeker) dit fraai preparaatjen eens , dat is nu een veritabel angJlig, kloppend en jaagend , hart; ziet gy wel hoe 't jaagt? Ja , zeide ik, maar
kan dat vlesjen ook breeken ? Neen toch niet , neem 't
gerust aan ! Ik moest ook zulke beevende en kloppende harren
in menigte hebben, maar gy kunt wel denken dat ik die in geen
een cadaver vinden konde, wat deed ik dan, ik ging heen en ik
holde fommige harten uit , en befoeg ze van binnen met blik ;
daar hing ik een klein onrustjen , aan een naalen veér, in, even
ais 'er onder een klok hangen , en hoor 't nu eens, tikken en
jaagen , is dat niet aartig ! wel zeker is 't aartig , zeide
ik hem , met een glimlagch. Hy vervolgde , ja , maar
weet gy at my geweldig fpyt ; wat ik doe of niet doe , ik
kan maar nog geen bonzend hart manken , en daar komt toch
geen dag aan den Hemel , of 'er wordt hier druk na gevraagd ;
ja wat 'er nog 't ergfte van is , de Piëriden verkoopes
die by douzeinen ; maar , hoe zy die maaken , ja, dat weet ik
niet! Ik heb ze zelf, door de tweede en derde hand, by haar
moeten lasten haaien; want ik zoude 'er anders een zeer goeden
klant, die al vry wat Seraphs en Wurmen in een jaar flyt , om
verlooren hebben. Ik heb ze ook werkelyk gekreegen ;
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maar meent gy dat ik , domkop ; kon vinden hoe de boel in
mekaar zat , ja morgen ! Het bonsde ondertusfchen zo geweldig, dat ik blyd was , dat de dingen weer uit myn huis gingen ; want , ik zou 'er 's nachts niet van hebben kunnen fiaapen. En tot den hedigen dag toe, moet ik u betuigen,
dat ik nog niet weit hoe ze ze in malkander knoeijen."
Na dat FHEnus nog eene menigte zyner goederen , als ui/I'ton/cite en Duit/die Satans , lillende ingewanden , azuure gewel.
ven, purperroode kimmen, gloeijend puin, verfcheidene foorten van
fc araagen , bloedige Moordfckravotten ; enz. [alle dingen van wel.
ken BOKKALINI, in zyn open Winkel op Paraaas , nimmer droomde, mogelyk om dat ze toen nog zo niet gebruikt , of liever
misbruikt, wierdenj aan den Schryver vertoond heeft; wyst by
hem ten laatften nog een bytonder Infirument , zynde een
Fransch Univers , of Heelal, bel{aande in een zeer groot raam ,
met Zonnen, Maanen, Starren en Aardklooten befchilderd; fchyuende 'er allerhande mogelyke figuuren op verbeeld te zyn.
„ Dit , (zegt uHesus ,) kan oneindig grooter gemaakt worden, want al die fpullen, die daar liggen, hooren 'er by; maar
dan kan het hier niet liaan. Dan noemen wy het , 't groot
Heeldl ; maar zo als 't hier is , kan 't nog kleiner, en als een
ordinair Kraamfchut, gemaakt worden, en dan is 't een Heellil.
letjen , dat men wel in zyn binnenkeuken voor de tocht , of
voor een Schutjen , kan gebruiken :" wyzende verder, hoe men
door een pen 'er uit te haalen , als op het woord van commande, dit vers kan bekragtigen:
,

Daar (lort het groot Heeliil ter neder!
Dit zeggende , rukt by 'er de pen uit ; het Heellil valt , met
een ysfelyken flag naar beneden; en de Droomer wordt door den
fchrik wakker, dat geenzins te verwonderen is, als men bedenkt
dat zyn Droom toch eens een einde moest neemen.
In het korte Voorbericht, verklaart de Schryver, dat 'er geene
de minste toefpeeling , op een of ander Dichtwerk , hoe ge
Droom bedoeld zy: dat 'er ook geen bygebragt-namd,izye
Vers , by zyn weeten , ergens in eenig Dichtthuk gevonden
wordt. Hy (laat zelv' toe, dat de uitdrukking, van den Serap'i
tot den Thurni , verheven kan zyn , wanneer zy juist geplaatst
en niet ad nazi/earn ufque , of tot walgens toe , overal als by
gefcheurd wierde ; in welk geval liet fchoone zynen prikkel
verliest. De agteraan geplaatfle ophelderingen rechtvaardigen zyiee critiques, op verfcheidene voorbeelden.
By al liet geestige , dat in deezen Droom op de meeste
plaatzen doorblinkt, zal men evenwel kunnen opmerken, dat de
Schryver wat oudenvetsch , of liever een weinig partydig , ten
opzichte van de hedendaagfche Dichters, droomt; en eerie war ta
vr-
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verregaande zucht voor de ouden laat blyken. Wy denken niet
enkel aan zyn griekfche aanraak an PHEBUS , om dat wy uit
BOKI(ALINI (*) weeten : „ dat het griekfche graan thans weinig
gezaaid wordt , nadien het in dees tyd niet zeer getrokken is ,
om dat het brood, daar af gemaakt , welëer dagelykfche fpyze
voor een tairyk volk , de teére maagjens der hedendaagfche
zwakke verflanden, te hard valt te verduwen. Dies alleen fommige lieden , tot hun huisbehoef, wat in den tuin zaaijen
meer om geen Leeken , dan om Geleerden , te íchynen ; flechts
om 't zaad te bewaaren , niet om het te verhandelen."
Maar wy doelen op verfcheidene plaatzen in deezen Droom
voorkomende, onder welken ook de volgende gevonden wordt_
„ Wy traden in een Stal, (die naby de Hengflébron flondt ,)
en daar vond ik waarlyk het oude paard (Pegafus) op zyn
knieën voor een krib liggen , waarin eenige oude boeken
waarvan de banden afgefcheurd waren, lagen. Hé, Knol!
zeide APOLLO , tegen hein , hem met de hand over de maanera
firykende, waarop hy aantlonds, egter met veel moeite, oprees;
't was een oud mager béest, 't hadt evenwel een paar vleugels.
dat al zeer wonderlyk voor een paard itondt. Wat geeft
gy hein daar voor voêr, Myn Heer! vroeg ik aan APOLLO. Ja,
dat zoudt gy niet raaden, ik zal 't u zeggen: Hy is altyd met de
werken van de oude Griekfche en Latynfche Dichters in zyn
jeugd gevoed geweest , maar federt hunnen tyd , heb ik hein
met de Werken, die dagelyks uitkwamen, moeten voeren. IYlaar
Man ! in 't kort is hy zo magtig afgevallen , om dat ik hem
onmogelyk zo veel daags kon geeven , als by 'er wel van op
kon ; want de nieuwe Werken zyn zo beestig duur , en 't is
of 'er geen kragt of voedfel voor 't Dier in is ; 't is slook op
en haal meer ; wat heb ik nu gedaan , -ik heb op 13oekverkoopingen, die 'er thans al heel veel zyn, afgefneden oude Poëeten
laatera opkoopen ; want die worden toch half weg gegeeven ,
by voorbeeld , HUYGE1S , WESTERBAAN , eenige nadrukken van
VONDEL'S Treurfpelen , de nadrukken van CATS en diergelyke
Boeken ; de kragt is 'er toch het zelfde in , als in de onafgefneden groot papieren ; maar ik trek 'er de banden af, en nu
zie ik dat by van dag tot dag weer aanneemt, want 'er zit
tienmaal meer voedfel in dat oude goed, dan in het nieuwe."
Dit alles is zeker enkel in den droom gezegt: maar dikmaals droomt men 's nachts daar men over dag van fpreekt.
In plaats van Boeken zouden wy PEGASUS een geheet ander
voêrtje gegeeven hebben , en mogelyk wel met Boonen 'er
onder; fchoon wy weeten dat die voorheen op Parnas verboden waren, op dat de Dichters die niet op hunne geweeren
laadera , eu 'er elkander mede befchieten zouden. Daar de
Pare
(') Kur,dfc-aappen van Parnas. D. I. bladz. 44,
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Parras zoo zeer veranderd is , zal dit verbod toch nu ook
wel ingetrokken, of reeds buiten kragt, zyn : ten minflen , wy
hebben reeds verfcheiden blaauwe boonen van Parnas zien
vliegen, fchoon zy 'er daarom nog wel contrabande Waar konden zyn.
Hoe magtig verfchillen de Dichters, in hun oordeel, met
elkander , of, om, eenigzints veranderd, met PHEBUS te fpree.
ken, hoe veel Water is 'er niet in korten tyd ten dale geloopen ! Dat zelfde Paard, die oude, ftramme en geheel vermagerde PEGASUS, was, in den tyd van P. LANGENDYK nog zo
kras, dat Beryder, en Aanfchouwer, telkens voor zyne nukken
moest vreezen. Immers, MEViUS dorst, na dat by drie ftoop
nat uit den Hengjlebron gedronken had,
(denk niet dat wy liegen)
Op Pegazus ten Hemel vliegen.
Hy (leeg te paard vol moeds, eft vloog
Door 't punt van Iris regenboog.
Daar kreeg die hengst verbruide nukken,
En vloog den Dierenriem aan Eiukken.
Het Hemelteken van den Ram,
En Taurus, Ploeg by blind en lam.
De Tweeling broeders hoort by zuchten.
De traage Kreeft kon 't niet ontvluchten.
De Leeuw kreeg zulken zwaaren flag
Dat by ter/land in 3'affa lag.
De Maagd ontvlucht het by de buuren ,
En nam de Schaal tneé om te fc/Iuuren.
De Schutter fprak den Steenbok aan
En Scorpioen die naast hem ,laan :
Die Lichtmis zal de fchaê vergoeden,
En ryklyk voor die ftoutheid bloeden.
Dat 's zeker fprak de Waterman ,
Befchouw eens myn gebroken kan,
Die 'k om geen Dukaton wil misten;
Een kan, dien 't teken van de Vis /en
Dat in de Zee is weggejaagd
My dikmaals heeft te leen gevraagd.
Men laat het aanflonds den Planeeterf
Saturn , _7upyn en Venus weeten,
Merkuur, Mars, Luna en Ipol,
Dat Pegazus is op de hol;
Op dat zy hem zyn loop beletten,
En aanflonds in het fchuthok zetten (*)r
() P.
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Wy zouden byna gelooven dat hy al dien tyd in dat hok geflaarl
had, en daar zo iiram en mager in was geworden ; indien wy,,
voor eenige jaaren , 'er niet nog verfcheideiie Dichters op gezien
hadden , wier harddraavery geene mindere verwoesting dreigde
aan te richten. Dan, hoe het zy, al oordeelde men zelfs, dat
de ria2BUS en rraesos , in deezen droom voorkomende, naauwkeurige afbeeldzels van DON QUICHOT en aoNZINANr, en de daar
in befchrevenc Helicon niets anders dan Copy van een of ander
Amflerdamsch Kerkbof ware , mogelyk wel van het Kartbuizer,
door a. HEr<NEno boven anderen verheerlykt; dan zou zulks
nog niets ten nadeele van den Schryver bewyzen , nadien hy
enkel door liet contrasteerende der Beelden , en de daar aan toegekende eigenfchappen en handelingen, den lagch op wilde
wekken: en zekerlyk altoos met ieder zal willen inflemmen , dat
droomen meestlil bedrog is , van welke men dus niet meer be.
hoeft te gelooven dan men zely' wil.

Naarnlyst van Boeken, die ter Tlertaalirtg zy n aangekondigd, in de
Yaaren 1790 en 1791. Twee Stukjes. Te Imflerdam by A, B.
Saakes , 1791. In gr. 8vo, 76 bladz.
e menigvuldige ^ldvertentiën der Boekhandelaaren in de
Nieuwspapieren, wegens vreemde Boeken die zy voorneeD
mens zyn te laaten vertaalen ; het niet leezen van alle de Nieuwspapieren in welke geadverteerd wordt; te gelyk met het vergeeten van verfcheiden Werken, van welken men, volgens die 4,1
vertentiën, vertaalingen moge verwagten; maakt deeze Naamlyst
van Boeken, welke manndelyks met 4 bladz. vermeerderd wordt,
noodzaakelyk. Het nut, niet alleen voor Boekhandelaars , maar
ook voor alle Lieden, welke fomtyds iets begeeren te vertaalen,
is daadelyk blykbaar, en wordt, in het korte voorbericht, voor
het Eeríte Stukje geplaatst, door het volgend Voorbeeld nog op.
gehelderd. „ Hoe dikwerf gebeurt het niet, dat verfcheiden Boek.

handelaaren , zonder van elkanders voorheen gedaane aankondi.
gingen te weeten; één en 't zelfde Werk adverteeren te zullen
vertaalen. By voorb. Herr Thomas, eire Komifche Gefchichte vos;
s'erfasfer S. von Lindenberg, 2 Theile, is aangekondigd ter Ver.
taaling, 19 April 1790, door A. mss jz , in de Schoonhoveafche
Courant; den 4 November 1790, door de Wed. j. DOLL,, in de
Rotterdam/the Courant; en 6 November 1790 , door F, BONN, in
de Haarlem/the Courant." Wanneer nu de eerstgemelde niet
op 4 November de Rotterdam/the, en den 6 November de Haarlem/the, Courant leest, en hen, die dit Werk na hem adverteeren,
zulks meld , gaan beide laatstgeinelden zeer waarfchynlyk met
drukken en uitgeeven voort , terwyl zy onkundig zyn dat hetzelfde
Werk reeds te voores al aangekondigd is, en — het Werk komt
by allen nagenoeg gelyktydig uit, tot hun aller merkelyke fchade1
die voltrekt door het inzien van deeze Naarvlyst kan voorgek .
men worden.
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LETTEROEFENINGEN.
over PAULUS Brief aan de Ko
losfenfen, VRn Tx. A. CLARISSE, in leven Predikant Te
Ainfberda:n. Naar desze,lfs Hand/chrift uitgegeven d'r
P. neig scH , b'oogleeraar in de Godgeleerdheid en
dennie-Prediïer aan de Univer/iteit van Stal en Lande.
Vierde Deel. Te Utrecht, Groningen en Arnferda n ley

,Nagelaaien Leerredenen •

I I . Vuil btter loo, A. Groenewolt eta J. \1'esiing \\ kilemsz,
179L. In gr. ot"ctvo , 622 bladz.
-

f'\ in uit dit vierde ]Deel, 't welk de Leerredenen van
`J den Eertvaerden Clarisfe, over Col. II: 16, i' tot
1 ioof.lituh IIl: 17 inellooten, vervat, welken, even als
de voorigen, oordeelkundig en ílichtend uitgevoerd zyn,
een by zonder [tael mede te deelen , gelyk wy uit de voo
ri.gen geilaeu hebben, zullen wy d4n Leezer onder 't ooit
brengen, het geen zvu Eerwaerde opmerkt, wegens deny
dienst der Engelen, waervan de Apostel, Col. 1I: zi?, ge
-wagrnekt.
„ Wat ijlen , (dus vangt hij aten,) door Engelen, itt
den gewoonen [tij! der Apostelen, te verflaan hebbe, is
genoeg bekend; te weeten: men verflaat 'er door die gedienílige geesten, welke God, tot zijne eer en zijnen
lof, en tot dienst der Uitverkoorenen , ge'fchapen heeft;
in één woord, geesten , niet verordend tot eetje altoos
niet een lighaam. Men weet , dat-durenvig
de engelen in goede en kwaade onderfcheiden worden
voornaamlijk moet iaen hier om goede engelen denken 3,
wijl toch van oordeelkundigen te recht is opgemerkt,
plat als liet voord, zonder eenige bepaaling of nadere om
voorkoomt, tiet dan door;aandg de goede en--fchrijvng,
gelen aanyaize. In hoe verre men ook hier áan de kwaade engelen zou kunnen denken, zal best blijken, wanneg
wij onderzocht zullen hebben , wat de Apostel door der„
dienst der engelen verflaa. Het woord, dat wy !ier
vinden, wordt, niet alleen bij de Oudvaders en bij ongewijde Schrijvers, maar ook in den l5ijbé^l, voor allerlei
gods,iien711ise vereering, liet rij dezelve aait den waareti
ásTT. 17y!. No. i.N
t•: p,t
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God gefchiede, het zij inen die ten onrechte aan afgoden
toebrengt, gebruikt. In den grond der zaake zegt het dat
zelfde, dat anders de woorden godsdienst, goddelijke eere,
en dergelijken, aanwijzen.
„ Als by dit woord een ander gevoegd wordt in den
tweeden naamval, gelijk hier, ziet het doorgaands op het
voorwerp van die godsdienffige eere, gelijk men daarvan
bij de Kerkvaderen veele voorbeelden aantreft.
„ Deze opmerking toont, dat de opvatting van hun,
die door den dienst der engelen eenen geheel engelachtigen
dienst verflaan , min overeenkomflig zij met het taalgebruik. Daarbij, fchoon het waar zij, dat 'er in de oude
Kerk zulke lieden geweest zijn , die zich engelachtigen,
angelici, noemden ; onder voorwendfel, dat hun godsdienst
zoo zuiver en fmetteloos ware , als die der engelen; zoo
kunnen dezen hier niet bedoeld zijn, wijl zulk eene leer
met het voorgeeven van groote nederigheid, waarvan zoo
aanftonds gefprooken was, in het geheel geene gemeen
Ook zou het vrij hard luiden van eenen-íchapd.
dienst der engelen te 1preeken, om 'er de gehoorzaamheid
aan de fchaduwwetten , die door de bet'tclling der enge
zijn, méde aan te wijzen, en dit zou hier-lengv
ook niet wel 11rooken met het volgende , dat Paulus
noemt, in te treeden in het geen men niet gezien, heeft.
— Nader koomt het gevoelen van hun , die aan het
.gehoorzaamen van inboezemingen en ingeevingen der enge
denken. Dan, indien Paulus dit bedoeld had, zou hij-len
zeker meer het dweeperachtige van die leer hebben aan
dat de zwaarigheid, tegen de eeríle ge--getond,bhalv
dachte ingebragt, ook hier gelden zoude.
„ Wat is dan deze dienst der engelen ! Eenvoudig
denk ik: dat Paulus ziet op zekere godsdienftige verrichtingen, die de menfchen aan de dcemones of geesten wilden beweezen hebben; het zij dan om eenig nadeel, van
hun te vreezen, af te wenden, het zij om van hun eenig
goed te verkrijgen, of wel om door hun, als door middelaars van tusfchenfpraak, gemeenfchap met God te oefenen. En dit laat(le meeven wij wel allermeest bedoeld
te zijn. Want, fchoon uit de grondbeginfelen van de
Oosterfche Wysbegeerte ook voortvloeide, dat de meesten
van die lieden op toverkunst en bezweeringen der geesten
zich toeleiden, fchoon het zeker zij, dat de navolgers van
Simon den toveraar, en van Cerinthus mede uit deze Wysbegeerte de engelen, als Scheppers der Waereld , hebben
aan-
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aangemerkt, en aan dezelve, uit dien hoofde, godsdienflige eer wilden beweezen hebben ; zoo koomt het mij
echter niet voor , dat hier voornaamlijk of bepaaldelijk
van den Apostel op gezien zij , wijl hier inzonderheid
gehandeld wordt van zulk Benen dienst der engelen, die
met een voorgeeven van eene groote nederigheid gepaard
ging, en die tevens lijnrecht overílaat , tegen het volmaakt zijn in Christus , als het hoofd der gemeente.
Want, fchoon ook die gevoelens, in- alle derzelver ge
volgen befchouwd, daartoe leidende waren, zo was dat
echter niet , zoo rechtflreeks, als hier fchijnt , bedoeld
te zijn , dvor den Apostelr
„ Hoe het zij, het is vol(lrekt zeker, dat de Wijsgee.
ren , die uit de Oosterfche Wijsbegeerte hunne gedachten afleiden, in het algemeen van gedachten waren, dat
de afllaud tusfchen ons menfchen , en het allerhoogste
Wezen, zoo groot en oneindig zij, dat wij niet, dan
door tuslchenkoomst van geesten van eenen minderen
rang, met de Godheid gemeenfchap zouden kunnen hebn
ben. Dat zij aan zekere geesten, die in de bovenhemel
gewesten hun verblijf hadden, het vermogen toe--fche
fchreeven, om de zielen in het bereiken van de onmiddelijke getneenfchap met God , of merkelijk bevorderlijk of
hinderlijk te kunnen zijn. Uit welke twee ftellingen dan
van zelfs de noodzaakelijkheid van zekere godsdienflige
vereeringen , aan de geesten toe te brengen , bij wettigen
gevolge, moest voortvloeien. Gaan wij ook de denkbeelden na, die by de Esfeen , eene fete der Jooden, die veel
van den platonifchen en oosterfchen denktrant omtrent d®
geesten hadden overgenoomen , en waarvan de fchriftent
van Philo den rood ons veele trekken opleeveren; men bemerkt daarin klaar, dat de Joodschgezinde Gnostieken van
de engélen middelaars van tusfchenfpraak gemaakt hebben,
'Er is inzonderheid eene plaats bij Philo , meermaal door
de uitleggers aangehaald; waarin dit met even zoo veele
woorden gezegd wordt. En gaan wij vervolgends de kerkelijke gefchiedenis na , men bevind klaar, dat die denk
vroeg diepe wortelen , ook in de gemoederen-beldna
van veele Christenen, moeten gefchooten hebben , gelijk
uit de verdeedig(chriften van fommige oude Kerkleeraaren ,
uit vermaaningen door ChryfoJtonios , Augustijn , en anderen gegeeven, en eindelijk uit dien beruchten XXXV Canon
van het Laodiceesch Concilie, tegen dezen afgodifchen engelendienst, uitgebragt, allerduidelijkst blijken kan: voor-

al

1so

TH. A. CLARISSE OVER KOLOS$ENSPN.

al wanneer men daarmede vergelijkt , de verklaaring , die
Zonaras en Basfamon , fchrijvers van de 3de en Ode ceuv,
over dien Canon geeven. Deze zeggen ons duidelijk, dat
het eene oude ketterij zij , dat men noch onmiddelijk tot
God moet gaan , noch ook. onmiddelijk Christus aanroepen, om door hem tot God te gaan; alzoo dit te verheven
zij voor ons menfchen; maar dat men door de engelen tot
God en Christus moest komen ; en dat daarom deze lieden, ook in hunne gebeden, zich niet tot God, maar tot
de engelen gewend hebben. Mij dunkt, is 'er iets, dat
eigenaarrtig , en als met even zoo veel woorden, uitdrukt,
het geen Paulus hier verbiedt, het is zeker dit, het geen
wij zoo even noemden. flier toch zien wij de nederigbeid en engelendienst gepaard. De bronnen waren de Oosterfche Wijsbegeerte. Het voorwendfel was nederigheid,
en de oefening, waartoe men verviel, was fnoode afgoderij
en fchepfeldienst , leidende tot ontluistering van de eere
van Christus , en tot vermindering van de kracht zijner
voorbiddinge en Middelaarsverrichtmg.
„'Er ontbreeken geene uitleggers, die van gedachten zijn,
dat Paulus, niet alleen den voordgang dezer dwaalleer, in
de eerie tijden des Christendons, zoude voorzien hebben,
maar die zelfs denken, dat hij door den Geest zelf geweezen zou zijn op dien fcliandelijken dienst der engelen, die
daarna in de Roomfche Kerk zoo zeer is doorgebrooken.
Wij voor ons vinden daartoe geenen grond in den test,
fchoon wij toeftaan, dat, uit de vermaaning des Apostels,
zoo verre die ten nutte van de Kerk, door alle tijden, ge.
geeven is, tegen deze afgodifche leer van het Pausdom
moge geredeneerd worden. Liever denken wij, dat Paulus
door Epafras bericht zal zijn geweest, dat de zaaden van
dit verdervelijk onkruid onder de Kolosfers ten dezen tij
onder het masker van nederigheid 'en oot--degftroi,n
moed aan veele,n fmaakelijk gemaakt wierd; waarom de Apostel zich ook verpligt rekende, tegen dit bederf, op eene
allernadruklykfle wijze, der gemeente eene zeer ernstige
waarfchouwinge te doen."
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De Opvoeding van het Menschdom , volgens den Bybel. In
eenige Leerredenen, door EWALD, Superintendent en Predikant te Delmot. Uit het Hoogduitsch. Eerfte Deel.
Te Utrecht by de Wed. S. de Waal en Zoon, 1792. In
gr. Svo., 245 bl.
en tiental Leerredenen. De twee eerfle over het
Evenbeeld Gods; ---- de derde van den Val der Menfchen; -- de vierde over de Gevolgen der Ongehoorzaamheid van de eerfte Men/chen; — de vyfde , God toonde
terftond, in het begin, dat by het Menschdom weder helpen
wilde; — de zesde, de Wet kan en zal de Menfchen niet
verbeteren; -- de zevende, de Wet moet toch vol/trekt onderhouden worden; --- de achtfile, een Verlosfer en Helper
is ons noodig, en die is JESUS van Nazareth; de negende, JESUS CHRISTUS ontzondigt de Menfchen voornaaYndyk door zyn dood; —, de tiende , de ontzoadigesule met
God verzoenende kragt des doods van JESUS vertoonde zich
in hun die den Heiligen Geest ontvingen: — dit Tiental
firekt , om , naar des Schryvers denkbeeld, de Opvoeding van het Menschdom, volgens den Bybel, af te fcheczen.
Wy zyn gereed om 't geen deeze Superintendent en
Predikant zegt, te onderfchryven, als hy, in een kort
Voorberigt, verklaart. „Wy zyn Leeraars van CHRISTUS,
om JESUS CHRISTUS te verkondigen ; aandenken en geloof
aan Hem, onzen Heer, te onderhouden en uit te breiden,
tot dat Hy zelf komt. Elk doet dit zo goed by kan, naar
de gave, die by ontvangen heeft. Maar ieder werkt niet
op Allen; maar wie Hem niet liefde en kragt verkondigt,
die heeft of vindt zyn kring van wien by gehoord of
verftaan wordt; beter dan een ander, van hun kan ver
worden , alfchoon die ook een beter prediker-ílan
waar." Geen twyfel lydt des Leeraars goed en .
ftigtlyk oogmerk, en zal hy, onder de Leezers van Leerredenen, gewis zo wel als onder zyne Hoorders, lieden
aantreffen, die op deezen trant gelHcht worden.
De plaats eener Inleiding bekleeden Uittrekzels uit
eene Intreereden te Detmold, over I zou. II: 2. Waarin
by zyn voorneemen aanduidt , „ om naar de oude maar
onverbeterlyke uitdrukking — JESUS den gekruisten geheel en alleen te prediken." Waarop hy zyn denkbeeld, over
dis
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dit onderwerp breeder voordraagende , zich in deeze be•
woordingen laat hooren. „ De gekruiste CHRISTUS, gelyk de Euangelisten hem aan ons voorftellen en de Apostelen verkondigen, heeft en geeft, en is alles, het geen
de menfcllen noodig hebben. Het zy naar ons verfland,
of hart, — naar ons lichaam of ziel, het zy ons zaligheid
of brood ontbreekt, — CHRISTUS heeft en wil het geeven ,
hem, die het van hem begeert. Het zy verdiende, of onverdiende — kleine of groote — in het oog vallende,
of voor alle menfchen verborgen nood. — Hy kan en
wil ons daar uit redden , heeft reeds duizendmaal daar
uit gered, en zal het nog a.lgemeener doen , dan hy
liet ooit gedaan heeft. Hy is wysheid hem , die wysvoorbeeld hem ,
heid — troost hem , die troost
die een voorbeeld
hy is juist voor elk , 't geen
by behoeft, en gelooven kan. Wie deel heeft aan CiIRIS'us , die heeft alles , wie • Hem niet kent , die heeft
Riets , ten minften niets 't geen duoren, in eeuwig
kan. Wie hem alleen als Leeraar, alleen als.-heidurn,
een Voorbeeld, alleen als een Vergeever der zonden , alleen als een Voorfpraak by den Vader, aanneemt, die heeft
CHRISTUS verdeeld, en een verdeelde CHRISTUS is geen
is niet het geen God ons in hem geeven
CHRISTUS ,
wil. Geenzins zulk eenen, maar eenen geheelen CHRIS'rus heeft PAULUS gepredikt , en dien wil ik prediken onder u, zo lang God my vergund te prediken. Ziet
de Zon aan , hoe zy, in de Lente , zappen aan de gewasfen fchenkt , hoe zy het leevenlooze doet herleeven , elk
naar zyI zoort! Ziet ook hoe zy fchynt, -- zo dat de
landman by zynen landbouw , de arbeidsman by zyn
handwerk , ieder by zyne bezigheid , zo dat de gevoelige
mensch aan Hemel en Aarde ziet , „ hoe vriendlyk onze
„ God is !" Befchouwt haar als een voorbeeld van den
vasten en ifillen gang, van eerre algemeene weldaadigheid,
van werkzaamheid zonder onrust ! als een voorbeeld hoe
men allen alles wordt , en tevens altyd een bly€t !
aanfchouw eindelyk de hooge majefteit van haaren opDus
gang, de lieflyke zagtheid van haar ondergaan.
Hy is alles in één , en één in allen ,
)S CHRISTUS ,
„ Wysheid en Rechtvaardigheid , Heiligmaaking en Ver.
„ losfing."
Uit de opgaave der Stoffen , in dit Tiental Leerredenen
verwerkt , om de Opvoeding des Menschdpms volgenƒ den
Bybel te ontvouwen, kan elk, dit kleine flaaltje van 's
Leer-

VOLGENS DEN nY1EL.

193

Leeraars predikwyze geleezen hebbende , gereedlyk nagaan, op welk een leest ze gefchoeid zyn. Wy hebben
van dit Eerfte Deel niets meer te zeggen.
De moed van den wankelenden Christen opgebeurd en verfterkt tegen de aanvallen van het Ongeloof; of korte A anmerkingen over de Inwendige Bewyzen van den Christly.
ken Godsdienst. Door GILBERT WAKEFIELD. Uit het Engelsch vertaald. Te Dordrecht by H. de Haas , 1791.
io3 bl. in gr. avo.

tot Verdeediging van den besten Godsdienst, den
Christlyken, bevorderlyk kan zyn , moet voor een
heilzaam gefchenk gehouden, en als zodanig aangepreezen,
worden. De Heer WAKEFIELD in Engeland, door ver.
fcheide Geleerde Werken bekend , heeft hier liet zyne
willen toebrengen , in het boven aangeduid Werkje.
Waaromtrent by,, in de inleiding, verklaart. „ Zo de
fmaak en de geleerdheid eener Eeuw, naar het getal der
letterkundige voortbrengzelen moet beoordeeld worden ,
dan zal de Eeuw, in welke wy leeven , voor zeker hoo.
ger aan het peil der letterkunde klimmen , dan die der
beroemd(le Volken der Wereld ; ja de geest van Athenen
en Rorne zoude voor ons eerbiedig het hoofd moeten
buigen ; maar indien inwendige uitmuntenheid en nieuwheid
van onderrigt den eisch op verdienflen bepaalen moeten,
dan ben ik overtuigd , dat wy ons tot laager peil gedaald
zouden vinden , dan veelen wel zouden willen gelooven.
Wat my aangaat, myn voorneemen is, noch om myn eigen
tyd te misbruiken , noch om myne leezers te mishandelen , door hun van nieuws de vrugten van eens anders
kunde en arbeid op te disfchen : hierom zullen de naavolgende Aanmerkingen over de Inwendige Bewyzen van liet
Christendom , voor zo veel ik bewust ben , of geheel.
nieuw , of daar, waar het onderwerp door anderen reeds
behandeld is, zo kort zyn, als mogelyk is."
Vyf en dertig is het getal deezer Aanmerkingen , over
derzelver langheid zal zich niemand beklaagen , als by de
kleinheid van het Werkje, en het gewigt der ontgonne
Stoffen, in aanmerking neemt. Wy gebruiken het woord
ontgonne : naardemaal ettelyke , en die een uitgewerkter
behandeling vorderden, flegts twee, drie of vier , bladzyelen beflaan. Derzelver geheele nieuwheid zal ten aanzien
N4van
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van veele , by elk in de Schriften ter Verdediging van liet
Christendom eenigzios ervaarenen, wat de zaak zelve aan
veel afflags lyden ; wat de uitvoering betreft, dit-belangt,
is iets anders: deeze den Heere WAKE1IELn geheel eigen;
doch veelal zodanig , dat by meer op den beflisfenden
toon des gevoels , dan die der overtuiging , fprel:kt. Dus
eindigt de XIII Aanmerking: „ Een onredelyke eenzydigheid voor her Character van JESUS , zoude ik zelf niet
willen ffaande houden ; maar aan myn eige gevoelens zoude ik geweld moeten aandoen , en de waarheid beledigen ,
indien ik niet openhartig beleed, dat zyn gedrag, in byna
alle gelegenheden, voornaamlyk in moeiten en gei''aaren, in
myne ziel vermengde aandoeningen van verbaasdheid en
vreugd verwekt. Myn hart, om de uitdrukkingen der Schrift
te gebruiken , mag waarlyk gezegd worden , in my van
vreugde op te fpringen, deszelfs beweegingen komen overeen niet de uitwendige , van dien door vreugde vervoer
kreupelen , toen by zich door PETRUS woord genee--den
zen vondt , zo als dit niet zulke aandoenlyke en leevenil ige uitdrukkingen befchreeven werd, als nooit anders daa
door ooggetuigen verhaald kon worden. En lay opjpringende hond en wandelde, en ging met haar in den Tempel,
wandelende en fpringende, en loovende God. (*)" — Sonis
heeft by zich bediend van geleerde Aanhaalingen , op
welker voeglykheid niet weinig zou te zeggen vallen.
Ook treffen ivy, enkele reizen, nieuwe verl:laarin.gen van
deeze en geene Schriftuurplaats aan.
In 't algemeen zyn de Aanmerkingen los , en zonder
verband op zich zelven Ilaande. Is 'er eenige fchikking
in, dan bepaalen zich de XX eeríle, volgens den Schryver
zelven , tot zommige zeer treffende omftandigheden in liet
character van onzen Heiland , die hein byzonder verwonderenswaardig fcheenen. „ doch," laat by 'er op volgen,
't geen onze zo even gemaakte aanmerking verfterkt ;
„ doch zyne korte gefchiedeuis zal meer bewyzen van
wysheid en deugd opleveren , dan al de jaarboeken van
het menschdom byeen genomen. Ieder individu moet, ia
dit geval, aan zyne eigene bellisfing worden overgelaaten,
by zal gewaarwordingen, hem alleen eigen , ondervinden;
gewaarwordingen, en misbaar, geregeld door duizend verfchiilende on Handigheden , fj ruitende uit zyn natuurlyk
ge-
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geel , opvoeding en leevenswyze ; maar laat by zorg
draag,n , de echte verklaaring van zyn eigen geweeten te
melden. Wat my aangaat , ik beken op de ernftigfte en
hartlykíl:e wyze, zonder agterhouding, dat ik in het l uangelie trieer gewisfe kentekenen van echtheid vinde, dan in
eenige andere Gefchiedenis van vroeger of laater Eeuwen."
De volgende Aanmerkingen zyn meer vermengd , en
betreffen Benige de Apostelen, andere hun Godlyken Mees
-ter,nigGfchdkuebyzonr.
Misfchien zullen onze Leezers , met eene geheele Aanmerking gediend zyn : wy fchryven voor hun een der
kortPe uit „ de Christen Godsdienst begon al zeer vroeg
van dien klaaren en naauwkeurigen toetsfteen, door JESUS
en zyne Apostelen geheid, af te wyken, en het wereldly1
gezag zyn verderflyken Invloed te oefenen in het bétiutir
van een Koni-ngryk , het welk door deszelfs infl:eller met
ronde woorden verklaard was , NIET VAN DEEZIt WAZRELD TE ZYN (*). Overeenkomflig de gegeven voorzel;gingen , overweldigde de Antichrist zeer fchielyk den
Troon in den Tempel van God (t) , en gaf zyne wetten
met het gezag van eenen Dwingeland. Dit eenvoudig
verëischte tot de Eiiangelifche Genieenichap — Ik geloof dat jrsus de Nazarener de Zoon van God is , --kon dien Zoon van God , en de Gezanten , die by vol
vergenoegen ; maar evierd onvoldoenende ge o or--inagtde,
deeld, door de aan hem opvolgende belieerfcherr der Kerke. In tegen{Ielling aan hunnen Meester, waren zy waar
gevoelen , dat een onbegrensde Vrylzeid van Pro--lykvan
pheteeren een oneindig bederf in den Godsdienst moest
veroorzaaken , en dat de WAARHEID onbekwaam was om
zich zelve flaande te houden , zonder de heilzaa7ne onder
bepaalingen en ftrafwetten. flierom dacht-fleunigva
men het zeer nodig, hooi , ftroo en (toppelen (4) by te
brengen, om lerkte en vastigheid te geeven aan het fendament van dat gebouw , het welk op een Rotsfteen gegrond was. Een handtastelyke onrechtvaardigheid , eene
heiligfchendende overweldiging van het Godlyk voorrecht,
wierden geoordeeld hulpmiddelen van gering wanbelang te.
ayn , wanneer die in de weegfchaale gelegd wierden niet
de

(*) t Yoarrn. VIII: 36.

(t) a Thesf. I1;: 4.

(4) a Corinth. III: 12.
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de mogelykheid , dat 'er eenig onheil uit eene volmaakte
vryheid van denken , by geval , ontftaan mogt. Ja ! het
geen ten naauwilen met dIt onderwerp verbonden is ,
MILTON'S Redevoering over de Vryheid der Drukpers ,
wordt door eenen Schryver van zulke groote bekwaamheden , als ooit onder ons of eenig ander Volk verfcheénen
is, gezegd, eerre vraag in de Politie voorgefteld te hebben,
welke het menschlyk veríiand nooit oplosten kan (*).
„ Waarheen dan zullen wy ons eigenaartiger wenden ,
om de oplosfing van zo een moeilyk fluk te vinden , het
geen de bekwaamheid van den wysflen mensch te leur
Relt ? waar anders dan by dat GODLYK VERSTAND , het
welk zo helder doorfl:raalt, in de woorden enI daadera van
,

JESUS CHRISTUS ?

„ Luistert gy ,8 Geweldenaars over het geweeten van eens
anders Dienstknecht, welke zynen eigen Heer (taan of vallen
moet ! ( 4.) Luistert naar de uitfpraak van uwen lieer,
en wederlegt, zo gy kunt, eene beflisfing vol van die wysheid , die van boven is , die uwe ongerymde middelen vol.
maakt ten toon fielt , en eeuwig verftrekken zal tot befchaaming van ,4ntichristifche politie.
„ Laat ze beide opwasjèn tot den oogst,
op dat gy,
bet Onkruid vergaderende , ook mogelyk met het zelve de
Tarwe niet uit en trekt."
(*) Structures on Dr. JOHNSONS Life of
Opperdiaken BLACKOURNE.
(j-) Rom. XIV: 4.

MILTON ,

door den

Het vrye en algemeene in de inrichting van recht Christe'yke
Kerk -Maatfchappyën ; of liet onverbindende van alle Kerkelyke geloofsregels; en liet onwettige van alle burgerlyke ver
verdrukking, of bevoorrechting, alleen wegens ge--'olgin,
voelens van Godsdienst; byzonder op de Nederlanden toegepast; in twee Leerredenen, door G. T. G. BACOT, DoFtor
in de iVysgeerte , Lid van de Haarlemmer Maatfc1appy
derLtvectenféhappen, en Leeraar van het Algemeene Ciristelyke Protefi2nt,/che Kerkgenootfchap, in Duinkerken. Te
Duinkerken, by van Schelle en Comp. 1791. 16o bladz.
beltalven een Inleidend hertoog van LXII bl. in g r. oEtavo.

c?ioon dit boek , naar luid van den titel , niet in ons
Vaderland uitgegeven is , meenen wy echter verplicht
te
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te zyn, van het zelve verflag aan onze Lezers te geven ,
daar niet alleen de Schryver onze Landgenoot is ; maar
ook de inhoud van het zelve, op ons Gemeenebest , de
naauwfte betrekking heeft. Wy zullen eerst van het Inleidend Vertoog, en dan van de Leerredenen zelve, fpreken.
Flet vertoog begint met eene algemeene befchouwing, der
wel overal in kracht verminderde, „ maar echter," gelyk
de Schryver zegt, „ buiten Frankryk, door gansch Eu„ ropa, nog flaatswyze heerfchende onverdraagzaamheid;
„ en van het noodwendige eener meer algemeene verlich„ ting , omtrent elks perfoonlyke en nooit wettig fchend„ basre regten, tot een volledige en gantsch onbelemmerde vryheid van godsdienst." Vervolgens fpreekt by van
de pogingen, die hier toe, ook in de Nederlanden, aangewend zyn ; maar klaagt tevens over het gering gevolg
dezer pogingen, en geeft vier redenen op, die, naar zyne
gedachten , een' meer gelukkigen uitflag van dezelven ver
Na dat hy voorts melding gemaakt hadt van-hinder.
de aanleiding en beweegredenen , tot het opflellen en uitgeven van de twee volgende Leerredenen ; en van den
aart , en de gefteldheid der Algemeene Christelyke Protestantfche Kerk , die zich te Duinkerken gevestigd heeft ,
eenig berigt hadt medegedeeld ; fluit hy dit Vertoog met
eene bepaaling van den onderfcheidenen zin, waarin by de
burgerlyke en kerkelyke verdraagzaamheid neemt, en met de
wederlegging eener !felling van ROUSSEAU , die, in zynen
brief aan den Aartsbisfchop DE BEAUDIONT, wel de godsdientl:ige verdraagzaamheid verdedigde, dewyl hy meende,
dat een deugdzaam man, in welken godsdienst by ook ter
goeder trouwe leefde, behouden kon worden; maar echter
de burgerlyke verdraagzaamheid afkeurde , en beweerde, dat
het billyk ware , dat de Overheid aan Bene vreemde godsdienstoefening den ingang in haar land belettede.
Voor beide de Leerredenen, heeft de Redenaar ten tekiie gekozen, Rom. XV: S, 6. „ Doch de God der Lyd„ zaamheid en der Vertroosting geeve u, dat gy eensge„ zind zyt onder malkanderen , naar CHRISTUS JESUS;
,, op dat gy eendragtiglyk, met éénen monde, moogt ver
heerleken den God en Vader onzes Heeren JESUS cHnis.-„
TUS1" -- Beiden dienen zy, „ om het alszins betaame„ lyke , en met den eisch des Euangeliums, en de gehei„ ligde Rechten van elks geweeten meest overëenftenl„ mende , eener vrye en algemeene , en op geen verbin„ dend gezag van menfchelyke geloofsleuze ; maar voor
„ elk
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,, elk op 't inzigt zyner Reden, en de erkende Evangeliewaarheid gevestigde inrigting , van recht Christelyke
Kerk-Maatfchappyen , op het duidelykfle te betoogen."
Ten dien einde wordt, in de eerfte Leerreden , het waare
doel of de zin en meening der gemelde tekstwoorden, uit
derzelver verband, en de doorgaande denkwyze van PnuLus , wat meer ontwikkeld voorgefteld ; waarop dezelve
besloten wordt, met een treurig tafereel van de verbazen
Christenheid van deze leere van den Apos--deafwykn
tel; en met Bene toepasfing, die naar de gelegenheid dezer Gemeente, en naar de omftandigheid, waarin de Leeraar zich by de aanvaarding van zyn dienst onder dezelve
bevondt , gefchikt is. In de tweede Leerreden , worden
de bewysgronden aangevoerd , die de gezonde Reden , uit
de eerfte beginzelen der gemeene rechten en plichten van
het menschdom , tegen alle geloofsverbintenisfen opgeeft;
vervolgens wordt de toepasfing van dit betoog aangetoond
op de kerkelyke en burgerlyke verdraagzaamheid , en eindelyk onderzocht , of bet gebrek dier verdraagzaamheid ,
en het eigenlyk geloofsverbindend gezag , niet mede uitwendig niet de afzonderende en uitfluitende geloofsleuzen , van alle hier of daar heerfchende Proteftantfche Gezindheden, en wel bepaaldelyk met die in de Nederlanden
verbonden zyn, en of dus ook deze niet, als verwerpelyk,
zyn aan te merken. De Inleiding op de eerfee Leerreden
bevat eene korte befchouwing der zegenryke en liefdevolle
beooging van het ryk en de leer van JESUS, naar aanleiding van de woorden des Heilands. „ Zalig zyn de vreed„ zaamen , want zy zullen Gods Kinderen genaamd worden :" en in de Inleiding op de tweede, wordt de gely.
kenis van JESUS, waarin de voorbaarigheid, ter uitroeijinge van het onkruid uit een akker , afgekeurd wordt , op
het onbetaamelyke der geloofs - onverdraagzaamheid toegepast.
Op verfcheidene plaatzen van het Inleidend Vertoog zo
wel, als van de Leerredenen, vindt men uitvoerige aantekeningen over zeer gewigtige byzonderheden ; en voorts
zyn , aan het einde van dit boekje , nog eenige nadere
aantekeningen bygevoegd; onder anderen, over de ondertekening en den eed , door de kerkenorde der Provincie
var, Groningen en de Ommelanden , (die den 27 Febr.
1595 , gearresteerd en gepubliceerd is , ter ordonnantie
van Graaf Lodewyk van Nasfau , en de Gedeputeerde
Staaten van dat Gewest) gevorderd, over de befluiten van
ver-
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verfchillencle Synoden in de Nederlanden, om nimmer met
de Remonftranten in eenig vergelyk of fchikking te mogen treden ; over de vervolgingen der Geestelykheid vats
Groningen en de Ommelanden tegen de Joden, .Jko-Wallisten , perfonen die van tovery befchuldigd waren , enz.
enz.
Wat de hoofdzaak betreft , zal geen verlicht aanklever
van den liefderyke.n Godsdienst van Jcsus de grondbeginzelen van den Schryver afkeuren. Omtrent de beóordeeling van byzonderheden kunnen wy ons niet .inlaaten.
Alleen kunnen wy niet ontveinzen, dat het ons voorgekomen is, dat hem zointyds al te bittere uitdrukkingen ontvallen zyn , die men ook dan , wanneer men volkomen
eenflemmig met hem denkt, niet goedkeuren kan; te min,
daar zy , by zyn billyken yver voor verdraagzaamheid en
liefde , zo zeer affteken. Zyn Ilyl is krachtig en mannelyk ; maar dikwyls maakt by de zinnen , door het invoegen van verfcheidene leden , te lang , en vermoeit daardoor de aardacht van den Lezer.

Heelkunde van HIPPOCRATES , door D. VAN GESSCHER.
Eer/te Deels, Eerfle Stuk. Te 4mjlerdam by J. B. Elwe,
í79o. Behalyen het Voorwerk, i4r; bladz. in gr. avo.

n dit Stukje vind men , behalven een kort Voorbericht ,
waarin de geleerde Schryver ten aanzien zyner Vertaalinge , en van de door hem daarby gevoegde Ophelderingen, rekenfchap geeft , en eene korte Levensfchets van
den beroemden, en met allen recht hooggeachten, Vader
der Genees- en Heelkunde, HIPPOCRATES , eene verzameling van Leerstellingen , tot de Genees- en Heelkunde betrekking hebbende.
Het is verdeeld in tien Hoofddeelen , en ieder derzelve
weder in eenige affnydingen , waarby eene korte ophelde.
ring of verklaaring van den text gevoegd is. De onderwerpen , in de Hoofddeelen verhandeld , zyn deeze : het
eerde behelst algemeene Leerftellingen , het tweede , Leerfiellingen, aangaande den Leefregel in haastige (gevaarlyke)
ziekten , het derde , Leerfte.lingen, opzigtelyk tot de werking der warmte en koude, op het Lighaam, het vierde, Leer.
,fkellingen , betrekkelyk tot het bewerken van ontlastingen ,
áiet vyfde, Leerftellingsn, aangaande de Yerpl«atzingen der
Ziek•

I
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Ziekten, het zesde, Leerfbellingen, betrekkelyk tot de Ziek•

ten ster ;1aargetyden, het zevende, Leerfteltingen , opzigtel.yk tot de Ziekten der onderfcheiden Leeftyden, het agtite ,
LeerJtellingen , betrekketyk tot den pligt eens Heelmeesters ,
het negende , LeerJtellingen , aangaande de Verbanden iii't algemeen , en het tiende , Leerltellingen , betrekkelyk tot
de herbanden der Beenbreuken. Dat de zeven eerlte 11oof<ddeelen zodanige Leerilellingen bevatten, welke den Heelkundigen niet alleen, maar ook wel degelyk den Geneeskundigen , raaken , is uit derzelver opfchriften geinakkelyk te
zien; dan, daar onze Autheur eigenlyk bedoelt, met deeze
verzameling, voor den beoeifenaar der Heelkunde te arbei•
den, zo heeft hy zig daartoe ook meer byzonder bepaald; waarom dart ook .de drie laat(te Hoofddeelen byna
twee derde gedeelten van dit Stukje uitmaaken; eindigende
met het ílot van het Boekdeel by HIPPOCRATES , ten opfchrift hebbende: de Officio Medici.
Om onzen Leezer een flaaltje ter proeve te geeven ,
verkiezen wy de XXXVíte §. van het laatste Hoofddeel;
dus in de Vertaalinge luidende:
„ De uitJlortingen van Bloed, de Kneuzingen, de beleediging van Zenuwagtige Deelen , en de koude Gezwellen ,
door eene Wonde veroorzaakt ; moeten vooral opwaards ,
„ minder benedenwaards, verbonden tinorden. De Hand of
„ het Reen moet daarby niet naar beneden hellen. Het be,, .gin des Windzels legge men ter plaatze van de Wonde ,
„ doe het zelve aldaar meest, minst aan de einden, en matig
„ in het midden, fluiten, en geleide het einde by het verbin„ den, naar de bovenfile Deelera." Hier op volgt deeze Ver
zonderling deeze Tekst fchynt, zoo noo--klaringe.„Zo
„ dig is bet , dat wy ons by elk gedeelte derzelve een
„ weinig bepaalen. — De Wonde , waaraan als eene
„ oorzaak de uitftortin gen van Bloed, de Kneuzingen , de
„ beleediging van Zenuwagtige Deelen, en de koude Gezwel,, ten worden toegeëigend, stelt hier geenzins eene Won„ de in 't algemeen; maar eene Wonde , welke bepaaldeVoor uitftor,, lyk plaats grypt by eene Beenbreuk.
„ tingen van Bloed, leest men by HIPPOCRATES , Eery,, momata ,) voor Kneuzingen (Plasmata) voor beleediging
„ der Zenuwagtige , Deelen (Spasmata) en voor koude Ge„ zwellen (Oedema Aphlegmanta.) By eenige andere gelegenheden zal blyken , wat hy door deeze bewoordingen
„ ver[laan heeft. 1-Jet vooral opivaards minder beneden„ waards verbinden, in alle deeze gevallen, betekent myns
Ee----.
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„ bedunkens, dat wel het ganfche Deel in het verband moet
„ bevat zyn; maar men minder omgangen met het Windzei doen moet beneden, dan boven, de plaats der Won.'
Het leggen van het begin des Windzeis, ter
„ de.
plaatze van de Wonde, fchynt zoo zeer te ftryden met
,, het gene daar omtrent , met opzigt tot de Zweeren
„ §. 14, van het voorig Hoofddeel gezegd is, dat ik niet
„ kan nalaaten te gelooven , dat men daardoor hier ter
,, plaatze niet anders verflaan moet , dan dat de eerfte
omgang van het zelve, over de Wond moet heen gaan;
„ niet , dat het begin moet vallen op de Wonde.
„ De verfchillende íluiting van het Windzel, hier bepaald,
„ flrookt volmaaktelyk met het voorfchrift , §. 5 van dit
„ Hoofddeel ; uit welke men tevens zien kan , dat, 't
„ gene hier het midden genoemd wordt, eeniglyk betekent
„ de overige plaatzen, de plaatzen naamlyk , begreepeu
„ tusfchen de Wonde en de einden van het Deel , zoo
naar boven als naar onderen."
Het opgegeevene zal, zoo wy hoopen, genoegzaam zyn,
om alle Beoeffenaars der Heelkunde, welke niet in ítaat zyn
om de gulde lesfen van HIPPOCRATES , in zyne oozrfprongelyke taal zelve, te leezen, tot het vlytig befludeeren van
it Stukje aan te moedigen.
Dat de Vertaaling van den Tekst, door onzon Autheur,
vloeijend en ook teFens vry gefchreeven is , zal ieder, die
dezelve met het Origineel vergelykt , ter[tond in het oog
vallen ; wy voor ons gelooven , dat zy zeer gefchikt is om
aan baar oogmerk te beantwoorden, en de verklaaringen niet
minder dienflig kunnen zyn, om de leerbegeerigen tot verder nadenken aan te fpooren.

Schatkamer der Koopmans Rekenkunst. Leerende de voor
gevallen, in den Koophandel voorkomende, kort,-namJte
grondig en duidelyk berekenen. Saamengefteld door ARNOLDUS BASTIAAN STRABBE, Lid van de Societeit der
Kunstrekenaars, te Hamburg, enz. en Mathematicus te Amfkerdam. Twee Deelen. In 8vo. Te Gouda en Bodegraven
by M. van Loopik en Th. Meyer, 1790 en 1791. Te
famen x.54 bl.

cie Heer STRABBE den

, in den Jaare 1769,
j anneer
post als Boekhouder op een voornaam Comptoir
bekleedde, gaf hy, by j.
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bDek in 't licht, onder den tytel : Het vernietexwr'e licht
des Koophandels. De Schryver had toen de \Verken vaa
GRAUWMAN, VAN PRUISSEN, RIP1E, ell anderen (voorllamenlyk j. E. KRUSENS Algemeiner and befonders Hainburgi/éher Contorist, voor de eerflemaal gedrukt te Hamb.
1766) voor zich ; en (laagde zo wel in zyne pooging,
dat gemelde Rekenboek binnen weinige Ja.aren geheel was
uitverkogt, zonder dat by tot heden het genoegen korde
hebben , om eenen verbeterden en veel vermeerderde p
herdruk van hetzelve te zien. Deee omílandigheid gaf
aanleiding tot liet fatnenifellen van dit geheel nieuw -werk
(het zyn de woorden van den Schryver in de !/oorrede) over
de Koopmans Rekenkunst,, onder den opgegeeven tytel, in
lI Deden; het welk niet het voorgaande niets geween heeft ,
dan het onderwerp; en zekerlyk. in kortheid, klaarheid, en
volkomenheid voor hetzelve niet behoeft te wyken; maar
tevens, in veele opzichten, zodanige verklaaringen en ophelderende aanmerkingen bevat, welken men in liet andere
te vergeefs zal zoeken.
Volgens het ontwerp des Schryvers , vindt men , in
het Eerfte Deel vap deezen Schatkamer , i. De Gemeene
Rabatrekening. 2. De Agiorekening of Reduthe van Cas tot Bankgeld, en omgekeerd. 3, Buitenlandíclle Wsfelrekening. 4. Wisf lredu&ien. 5. Winst en Verlies by de
Wisfelnegotie. 6. Arbitrages der Wísfels. 7. Ihisfélcomonisjiën. 8. Van het Pari in de Wisfel, en 9. Bericht der
Miintfpecien en haare onderverdeelingen van de voornaam
Europa, en hoe die Plaatfen niet elkan--flePatnv
der wisfelen. In het Tweede Deel, wordt i) De Interestrekenzing, 2) De Provifie- 3) Courtagie- 4) Arfurantie6) Compagnie- en Reedery-rekening. 6) De gemengde Wis fels, en 7) Vergelyking van Gewigten en Maaten gevonden, benevens 8) nog negen hyzondere Tafels, behelzen
vergelykingen i. Van het Goud- Zilver en Mun.tge--de
vigt veeler Plaatfen en Landen. 2. Van het Koopmanrgewigt. 3. Van de Ellen-Maaten 4. Van de Voetmasten.
5. Van de Koornmaaten. 6. Van de Maaten van natte j za •
ren. 7. Van fommige vlakke Maaten. 8. Van fommige ligchaamelykeMaaten, en. 9. De zwaarte van een Franfchen Cubixduim, in verfcheiden Poorten van Metaalen , Steenen , Vloei
-iloí'en,z.Datfdi8oblzyenía,
geheel vertaald en overgenomen, uit gemelde Halnburg`che
Contorist; alleen met dit onderfcheid, dat de iíle Tafel
van STRASBE de vierde vaas CRUSE is. — Doch hiero
van nader.

Das

79t

SCHAT}AM It.

Dat de Heer STRABBE, volgens zytV gevoelen ecff ge heel nieuw Werk geleverd heeft, kan weezen , doch dat.
de berichten, oortrend de handeldryvende plaatfen, in zyia
Werk voorkomende, niet altyd de nieuwjte zyn -, zull ,EZ.
de volgende bewyzen,
In het Eerfile Deel, bladz. i6t, in het bericht wegens
Barcelona, is de evenredigheid der Spaanfche Rekeningstnunten tegen de Catalonifche Munt geheel overgenomen u t
cr usa , Th. I. bl. 56. Edit. van 1771. l\1aar de wezen
Goud- en Zilvermunten hebben , federt-lykeSpanfci
July 1779, een geheel anderen Cours in Catalonifche waar;

de. Want volgens deezen geldt,

i Doblon van 8 Escudos de Oro, of t?uadru.pel s9 LTr a.s
15 Sueldos Catalanas,
4 --14 Libras C;it ' aas,
---i. Doblon Sencitlo van 2 Escudas de Oro 7 7 Libra.
i E,cudo de Oro, of Medio Doblon, ; Libras.
Pejb duro geit i Libra 17 Sueldos 6 Dineros;
1 illedio Pefo Duro, of Escudo de Mellon, geldt i Sueldcs
9 Dineros.
i Pefeta Mexicana, of 4 Pefo duro, 9 Sueldoc 4' Dineros.
a Pefeta Provincial 7 Sueldos 6 Dineros.
i Real de Plata Mexicano, of 8 Pefo duro, 4 Sueldos 84'
Dineros.
1 Real de Plata effeftivo, of Provincial, 3 Sueldos 9 At
neroi.
1 Medio Real de Plata Mexicana, of i 1 Pefo duro, a
dos 4 Dineros.
-- Provincial , of i Real de Yellen
1 Sueldo i o7 Dineros.
1 Pieza de a das Quartos de Mellon y 5 Dineros.
,

1 Quarto 5 1 IYlallas.

-

1 Ocliaro a,4 Mallas.
i Maravedi de Vellon, i3 Mallas, en
s Blanca Malla.
Bladz. i6$ wordt het volgend bericht van $ertyn g
geeven.
„ In den Jaare 1765 den i juny is aldaar een flank -eiipend, waarin Rekening gehouden wordt in Ponden, Greifen en Penningen Banco,
„ Alle Visíélbrieven van eerie grooter foor dan ior.
Ryksdaalders moeten in Ponden Banco geheld, en door de
Bank aldaar betaald worden, op zo veel ftraffe als het beloop van den Wisfelbrief, of van de \Visfelbrievett A is
LI^TT. 1792. nob 5,
y,g
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ke door iemand op eene andere wyze gefteld, en buiten de
Bank betaald zyn.
„ 1 Pond Banco, zynde een gefingeerde Munt, heeft
3o Grosfen, en i Gros 12 Penningen.
„ De Contanten , welke in de Berlynfche Bank aangenouien worden , heftaan in Pruisfifche Friedrichs d'Or,
waarvan 3g ílukken een Keulfche Mark, die 2r Caraaten 9
Greinen fyn Goud bevat , moeten weegen ; elk ftuk van
zodanige Friedrichs d'Or wordt den inbrenger tot 4 Ponden
Banco toegerekend, en hy, voor het beloop derzelve, op
een Folio in de Bankboeken gecrediteerd."
Deeze geheele befchryviug , die in het vernieuwde Licht
des Koophandels zeer voegzaam was, is thans in de Schatkamer geheel onnut, als zynde de fchikkingen der Berlyner
Bank , federt 1769, geheel van gedaante veranderd. Men
heeft daar toen met af en aanfchryven geheel opgehouden;
niemand rekent 'er meer naar Ponden; nadien 'er zo min
Wisfelbrieven in Banco Ponden getrokken, als betaald worden. Ook behoeft men geen Friedrichs d'Or meer tegen 4
Ponden in de Bank te brengen, om 'er een rekening in te
bekomen. En federt tie Friedrich d'Or die vaste waarde
niet meer heeft, is de ingebeelde waarde van een Bankpond,
en de Thalers Pruisfisch Courant in fyn goud, zo veriinderlyk als de Agio der Friedrichs d'Or, tegen het Pruisjisch
Courant geld. Het Berlyner Tqfchenbuch deelt , om die
reden, eene Tafel mede, in welke de gefingeerde waarde
van een Bankpond, naar hooger en langer Courfen , in
Hollandfche aazen trois, wordt opgegeeven; uit welke opgave, naast de Friedrichs d'Or geplaatst, de Proportie tusichen het Goud en Zilver tevens te zien is.
Bladz. 172 wegens Bolzano , is ook grootendeels naar
CRUSE, Th. I. bl. 8i, opgegeeven; maar CRUSE wist niet,
dat 'er, i z January 1786, een nieuw Keizerlyk Ko tinglyk
Muntpatent te Boizano gepubliceerd zoude worden; maar
de Heer STRABBE kon weeten dat zulks gefchied was.
Bladz. 187 wordt van Frankfort gezegd: dat de 17alutd
van het geld, waarin de tit'isfelbetaalingen gefehieden , fe
i Juny 1765, Courant-geld is, gerekend naar den Con.-dert
ventie-voet van so Fierynen. Doch dit is weder geheel bezyden de waarheid. Deeze Conventie -voet van 20 Florynen heeft maar weinig tyd plaats gehad; want, den 3 Feb.
1766, werd door den Raad van Frankfort reeds geboden,
dat men, in den gerneenen Handel en Wandel, den Conventievoet van 24 Florynen zoude volgen; wordende ' April 1786,
door den Opperrhyníchen Kreits, een nieuw Munttarif in-

ge.
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gevoerd , volgens den Conventie=voet van a4 gulden. Zynde
dus de Ryksducaat, in plaatfe van 4 Florynen io Kreutzers i
federt iS May 1786,. thans 5 Florynen ii Kreutzers waar dig. ---r— Dan voorbeelden genoeg.
IIet heeft ons mee. maalera verwonderd , dat de Heer

SRABBE , zo ver wy veeeten , nergens Benige meiding
maakt, -zelfs geen enkele benoeming, van den Haniburgfchetá
Contorist van citusE, daar by dat Werk, zo zigtbaar, op
verfeheidene plaatfen heeft naargevolgd. Immers alles wat
in het vernieuwde Licht des Koophandels , van bladti. ,96 tot
bladz. 183, wegens de Speciën der WVisfelplaatfe^t gezegd,
en in de Schatkamer, D. I. b1. i52-446 , meest hernaald
wordt, is naar crusE. Zelfs zyn de Regels om Wisfels
te berekenen , zo in gemelde Werk, als in den Koopmans
Onderiryzer, of nodig Vervolg op het vernieuwde licht
Ao. 1771 uitgekomen, niet anders dan Bene vrye Vertaaling
van de Regels door cr csE opgegeeven; en zo is het uotz
met de Arbitrages geheld. Men zie maar, by voorb.
;

CRUSE'S

Ilde Regel. Th. IL
bladz. 4 0 •

Wann die Fag=Zahl eiden
Bruch bey fich hat, fo thut
man am besten, tvenn man
diefelbe einrichtet , oder mit
dem Nenner des Bruchs ver
ge.-mebrt,andN
Iade gegen das ProduE ober,
oben die linke Colonne
fchreibet , alsaann behäit
das Product den Namen der
}'rag.Zahl unverandert: wanra
die Frag-Zahl aber aus inch.
rerley forten beftehet , fo
wird fie entweder Burch die
Multiplication zo der klein
luid da-ílenfortgmach,
von benennet; oder man ver.
wandelt aucli die kleineren
forten in cinen } ruch von
einem Ganzen der gristen
forte , and verfährt damit
a erncr Wie zuersta

STPABBE's Ilde Regel':
bladz. 22,

Als het Vraagtal een Kreta
is toegedaan , kan men gevoegelyk dezelve inrichten
of niet de Noemer des Breuk"
vermenigvuldigen, en de Nod nier regt tegen over dat Product , in de linker Colon
fchry^'en ; dan behoudt het
Product onveranderd de n ïant
van het Vraagtal. Indicie
het Vraagtal Benige ïniuder^
deelen van Speciën by rik n
heeft , brengt men hetzelVc,
door vermenigvuldiging, toi,
de kleinfile Specie ; of mei
verandert ook de minderdes=
len in een Breuk, van Sett
geheel der , groottle Spel'."e 4
en handelt eiaar mede als voel
;

ren,
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Even zo is het ook geheld met de Leerwyze , om de
winst en het verlies der Wisjèls, zo op de gelreeie fom, als
aan de ('ours, of percent, te vinden. En de uitdrukking:
dat 'er van Archangel zelden op Hamburg direíl gewisfeld
wordt , (zie 't vernieuwde Licht, bl. iol. De Schatka-

nier, D. 1. bl. 158, en de Hamburgfche Contorist, Th. I.
bl. 329.) maar meest over flmfterdam ; was voor CRUSE'S
Landgenooten wei van gewigt, om dat by in Hamburg
fchreef; maar zy had geheel geen belang in -4mfterdam; daar
elk Koopman genoegzaam weet dat de Rusf fche Wisjélhandel niet enkel zelden op Hamburg , maar zelfs zeer énkel
op Londen , direct gefchied: als wordende alles, dienäaugaande, meest over Amfterdam gedreeven.
Uit het gezegde blykt dus, dat deeze Schatkamer der
Koopmans Rekenkunst toch iets gemeen heeft , met het ver
licht des Koophande's : al was het maar liet naarge.-nieuwd
volgde uit een zelfde Hoogduitsch Werk, dat in verfcheiden
opzichten , volgens den loop der Negotie , thans feilen
moet hebben; en in andere gevallen ook enkel uit overnee mingen beihaat van S. RICARt) Traité du Commerce , enz.
Dit echter raakt het Reken- of \Viskunfcig gedeelte van dit
Werk niet. De daarin voorkomende Voorftellen, die alle
door den Autheur driemaal overgewerkt zyn , om geene
feilen te begaan , kunnen tot zeer goede voorbeelden itrekken, en verdienen derhalven zo zeer onze aanpryzing, als
cie opgegeevene mistlagen , in de berichten , onze aanwyzing
verdienden. De hoorrede echter fehynt verfcheidene voor
te bevatten, welken wy niet gelooven, dat de Au--fteln
theur driemaal naagerekend heeft; by zon ons anders voor
geene afgunftige Receifenten, en wie weet waar niet al
voor ! (want veel is ons duister voorgekomen ,) te boek
gefield hebben.
Indien de Schryver immer reden konde hebben, om zich
over onze beóordeeling van zyn Purmerends Examen te
beklaagen ; dan hebben de Schoolmeesters , wier algemeenen (maak by, in de Voorrede van deezen Schatkamer,
tracht te verdeedigen , zeker dubbele rede om zich over
hem te beklaagen , dat hy, om hunnen fmaak te gemoet
te komen , zo weinig op hunne bekwaamheid fcheen te
vertrouwen, dat by zelfs de all^rligtíte Voorftellen van dat
Examen voor hen heelt uitgewerkt; daar hy, in een Boek
voor Comptoirbedienden, de zwaarfte Voor(Ie11en zelve onöpgelost heeft gelaaten.

Wy
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Wy zyn, met reden, eenigzins uitvoerig geweest, in het
beöordeelen van dit Werk , en het aanwyzen van deszelfs
bronhen , nadien het ons is voorgekomen , dat het onze
Natie weinig eer aandoet , wanneer eenige haarer Schryvers 20 jaaren naderhand eerst opgeeven , dat zy enkel
vertaald , in plaatfe van oorfpronglyk gefchreeven , hebben.
Wy willen dit eigenlyk, niet geheel, op dit Werk van den
Heer sTRnBrc toepasten ; 'er zyn zekerlyk oorfprongelyke (lukken in; maar heeft men, zelfs in dit jaar, niet nog
een Werk over de Meetkunde, van 1770, met een nieuwen
zytel in 't licht zien komen , nu eerst met den naam van
den waaren Autheur , nawelyk SIMPSON , off) denzelven ?
En zyn 'er niet póg meer \Verken, over de Matheinatifche
Wetenfchappen , in onze taal, die , om dezelfde reden ,
dien zelf den naam , op den tytel behoorden te draagen? —

Stukken. v,or de Vaderland/che Hiitnrie, uit de Tlerzanzeling
van Mr. G. VAN xnsscr.T. Eerfte Deel. Te Arnhem en
Amfterdam by W. Troost en Zoon, en J. Allan, 1793.
377 bl. in gr. 8vo.
ort'prongelyke echte Stukken, de Gefchiedenis des Vaderlands betreffende, zyn den rechtfchaapen Minnaaren , die zich op dit vak van kundigheden toeleggen , altoos welkom. Zy ontvangen 'er in dit aanvanglyk Werk
184 , alle zeker niet van gelyk aanbelang ; doch Kleinigheden , gelyk 'er hier gewis ettelyhe voorkomen, kunnen
zomtyds licht op groote Gebeurtenisfen verspreiden , en
ons brengen tot eerie vollediger kennis van Perfoonen cri
Zaakera_, in de Tydperken, tot welke die Stukken behooren ; niet zelden uit Brieven beslaande , gcI hreeven op
deu eigen tyd der Voorvallen. Het eerire Stuk is , in
Sláchtmaand des Jaars MDLV , en het laat(Ie in Wintermaand van MDLXIX, gedagtekend. Zy betreffen dus cea
Tydvak in den Vaderlande, vol gewoels, en belangryk genoeg oak de aandagt der Liefhebberen uit te lokken.
In een zeer kort Voorbericht , wordt ons te verftaan
gegeeve;n : „ Het is voor den Leezer noodig , dat by
„ met cpn woord ;ewaarGhouwd werdt , dat voor dit
„ Werk een byzonder Deel, (liet laats 'c e) zal worden aan 0 3,,ge.
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„ gelegd waarin by , behalven een beknopt Vertoog ,
„ over deszelfs algemeenen inhoud , en , behalven voldoende Bladwyzers van Naamen en Zakken , een onder.
„ ícheidentlylt Verflag van den Inhoud van ieder Stuk ,
„ tevens met Aanving van deszelfs gezag, ontvangen zal."
— Naa het bekomen van 't zelve , zullen wy ons be.
ter in flaat bevinden , over de waarde , dan nu , te oor,

deelen.
Van de Stukken , deels in 't 1Vederduitsch, meest flegt ,
deels in 't Fransch, gefchreeven, zullen wy 'er geen opgeeven ; doch , daar wy by een en ander ophelderende
Aanmerkingen vinden , zal het onzen Leezercn niet ongevallig weezen , dat wy één of twee dier meest Oudheid.
kundige Aantekeningen , althans het hoofdzaaklyke daar -

van , opgeeven.
In N°. 6. Een Eed bygebragt hebbende , door den
Graave van i{ooRNTE , te Nymegen , up die Cruys opent
voegt by daar onder. „ Het Kruis ,-lid;enga,
wwwaerop te Nymegen dien Eed gedaan wierd , was een
Steen van plegtigheid. Wy zullen by vervolg op den ix
Puny 1578 , den Stadhouder Graave JOHAN VAN NASsAuWE ook zien zynen Eed afleggen , eerst voir die
Landfchap op 't Hof binnen Nymeger,, ende dairnee op ten
Cr uys voir ale gantfche Gemeynte. Ik heb over diergelyke
Wy Steenen, op liet woord Wye by KILIAN gehandeld.
In de Stad van Leyden , [vergelyk ORLERS bl. 34 enz.]
was een blaanwe Steen , waarop Bórgers ontborgerd wier
te Arnhem in 't jaar 1461 dit [onuitgegeeven]-den;
Statuut beraamd,
INSTITUTUM LIRTARE

7lierus: anno LXI.

Op den Steen, die in liet Raithuis voir der bancken leegt,
èen fail ryemant faen, dan die ghene, die fynen eedt duet,
die anders dair op (lande , als men richt , verlieft der flat
jen pont, ende den Richter fynen banne".
Voor het Nymeegfche Kruis , brengt by uit zyne Chartcrverzameling , een fink by van den tyd van KAPEL VAN
GMOND , te lang om over te neemen ; waarop by dus
voortvaarr. „ Waarom decze Steen de gedaante van een
w^ rus laadt, zal een ieder uitleggen
-Cru:
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Crux pellit omne noxium
Zong reeds PRUDENTIUS:

.

Fac cum vocante fomno
Cajtum petis cubile,
Frontem, locumque cordis
Crucir figura fignet.
Crux pellit omne noxium.
En am die reden, was liet zweeren, met de vooríte vingeren op een Kruis , ook meest in gebruik. Men deedt
den Eed met opgerechte vingeren , 't geen ik genoemd
vindt: vytgeJtrekkeder armen myt lyfflicken opgerichten vyngeren. Ik kan bewyzen , dat alzo Vrouwen ook zwoeren, [zie A. VAN BEMMtL Befchr. van Amersfoort , D. I.
bl. 269.] men deedt Eed met ééne hand op 't Euangeliu n , gelyk hier boven in 't Formulier ; met ééne hand
^p Reliquien , of een Heiligdoms Karfe , [hoedanig Kastje
tlit een Stads - rekening in de Kronyk van Arnhem , op 't
Jaar 1537 werd voor den dag gebragt] ; men deedt Eed
per pe 'tus, gelyk Priesters en Vrouwen leiden oere handen
op oere horften; maar het zweeren op het Kruis was meest
gewoon. In alle des Konings Rekenkamers mogt men niet
anders zweeren, dan leggende fyn twee voorfte vingeren op
te figure des Heiligen Crucifix; en daar voor lieten die van
de Kekening in Gelderland in 1562 , een ander Crucifix
,naaken, ende een bertken omme den Crucifix daar inne te
doen fchilderen, omme den Officieren, in de%e Camere forteerende, daar op ten Eede te ontvangen, ende af te neenzen".
Het bekende Liedje Wilhelmus van Nasfouive, in NO. i6o
geheel bygebragt hebbende , voegt by 'er deeze Aantekening onder. „ De Heer S. II. VAN IDsiNCA heeft het Lied
van WILHELMUS VAN NASSAUWEN 111 Zyll Staatsr. I I).

bl. 328 enz. geheel gegeeven. Fly wil dat hex in 1572
ter wereld kwam , dan zekerlyk , zo wy het wel onder
ruim drie Jaaren te laat. Toen Vader WILLEM,-zoekn,
de tweedelnaal wederom in 't Landt kwam, zong men reeds
een Lied, ftem : iILHELMUS VAN NASSAUWEN, [Geufe
Liedbock bl. 7o. 71. 72.] -- In 't Jaar I S68 tragtte
de Prins ALVA, uit zyne verfchansingen by jIaeflricht ,
te lokken ; doch te ver eefsch , en by moest op den
fevenden van \Vynmaand aftrekken , vervolens zyne
benden by gebrek aan geld bedanken. De Hertog was
zo trots op dit voordeel , dat by een zegepraalende intree•
04
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treede deelt in Brae fel , op den twee en twintigl'tei3
van Wintermaand , en welke van alle vreugdebedryven,
zelfs van een ífeeklppel , agtervolgd wierdt. Tegen dit
alles , moest iets van 's Prinfen zyde gedaan worden , om
de Geulèn niet ten eenemaal neertlagtig , en in hunne
t1:oedloosheid, te laatgin, Ln wat was 'er veel voorhan
brast een eenvoudig Liedeken byeen. D.-dci?Men
v. KOORNIIERT was daar van de Dichter . IDSINGA noemt
IOARNIX VAN ALBECONDE ; maar ik geef meer gezag aan
G. Bf,ANDT, in de Historie van Enkhuifen, D. I. bl. 222.
Dit Lied kwam waarichynlyk eerst in 't liciit , met liet
portrait van den Prinfe daar boven. Het raakte alom bekend,
ret wierdt op een Ilaatig juichend Inuzyk gebracht, en van
een iegelyk , die Vader WILLEM was toegedaan , gezongen : men maakte zelfs op die wyze andet•e ; niet minder
dan a,;t zyn 'er in 't Gearfe Liedboe,t ; men naakte ook
geestelyke Liedekens. In de Gulden Harpe van KAREL
MANDER , treft men drie Liedekens aan , welke by
op die wvvze zingen laat , een op bl. 22 , een op bl. 47,
en een op bl. 396. Dat van bl. 22 is zelfs eene geesteir :e vertroosting voor lieden, welken als WILLEM I, en zyne
lie io biers, voor zich geen uitkomst of raad vinden; en,
toen by zich daar voor nederzette, dagt by gewisfelyk op
niemand anders, en op dat Lied van WILHIELMUS. 11
herhaal daar van in dit Werk , uit myn oud 11. S. den
druk , om dat men dien , en in 't Geile Liedboek van j.
''AN I'oor.suaii , bl. 4q en 45 , en nog meer in de uitga
welke in 't Jaar 174.8 door l' ic. VAN DRALEN , in-ve,
klein Svo. bezorgt wierdt , en welken de Raadsheer VAN
IUSINGA volgde , gebrekkig vinden zal. In eene op.
gave van Varianten, begeef ik my niet. Alleen

Blyf ik tot in der doodt
hebben alle drie die drukken; men dagt dat doedt een flop-

lap was. maar zie by B. I IUYDECOPER Op 1\1. STOKE , de
-

noot van D. 111. bi. 63, en de myne ad KILL NuaI, V,
Da ,c Heizaal, Oe en Oo verwisíèlden zich menigwerf. De

I11a1!.lcn van BREEDEROODE en BERKENR0ODE, worden van

$reede en Berrien woede afgeleid , gelyk II. KANNEGIETEIt in
(Ie Latynfche Vourr4den voor II. IIARIUS heeft daar ee(1a24 , Zie p, III. En zo is ook Goem , Goom, Cu;io i,a ;
Gue.r , G^gfe , Infer ; bv KILIAAN Troon , Tr oen. leielf
petit h t Boek des Gulden-troens. lu Holland zegt men
cg Kcc el , zo wel als Kaodel,
4
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Derde Catern uit myn Zak boek , of Plantekeningen van een
Burger., aan de Grenzen van Holland. Te Rotterdam by
N. Cornel, I79o. In gr. Svo. 64 bl.
yhet reeds gezegde over de Twee eerjle Caterns (t),
hebben wy niets te voegen , dan dat, deeze Derde
Catern , in weinig beduidenheid , de twee voorgaande
overtreft. Indien het fterk vertier Verzamelaar en Uitgeever aanzette, om meer Caterns te geeven , beklaagen wy
den tmaak onzer Vaderlanderen.

B
(

4

) Zie hier boven, bl. 79.

Reize in de Binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de
Goede Hoop , in de .7aaren 171,0 tot 1785 gedaan, door
den Heer LE VAILLANT: uit liet Fransch door J. D. hrisTEUti. Met Plaaten. Tweede Deel. Te Leyden en An
Jterdam by 1 lonkoop en Allart , 1791. In gr. Svo. ,
36o bl.
-

H

et oogmerk der Reize van den Meere LE VAILLANT
reeds opgegeeven , en zyne naauwkeurigheid in het
mededeelen zyner berichten en EVaarneemingen, naar eisch
geroemd hebbende (*) , behoeven wy nu alleen te melden, dat by, in dit Tweede Deel, op eene even geíchikte wyze zynen weg vervolgt, van Kokskraal, over
de Sneeuwbergen, door Kaindebo naar de Kaap; op welken wy weder veele byzonderheden ontmoeten , van welke wy eenigen onzen Leezeren zullen mededeelen.
.Men heeft veel gefchreeven, en nog meer gefproken en
gebogen, van de Hottentotfche Vrouwen , van, welker
wanfchapenheid men, by onzen Schryver, een nieuw gevoelen , en tevens een naauwkeurig naar 't leven getekende Plaat, aantreft. Hy verklaart die wanfchap2nheid
voor het gevolg eener buitenfpoorige Mode, en geenzins
voor een natuurlek gebrek. Ten opzichte der opvoeding van de jonge Hottentotten, zegt by: „ Zo dra her
kind geboren is, verlaat ht den rug zyner bloeder niet;
zy bindt dien waarden last daarop niet eerie fchort, die
Ik t

() In de4lgein. 1ulerl Letteroef. voor 17 I,bladz. 618, en.
U5
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het tegene haaren rug drukt ; eene andere fchort, met
riemen onder de billen van het kind vastgemaakt , onderfieunt het, en belet het af te glyden ; die tweede
fchort, even als de andere, van beestenvellen gemaakt,
gelykt vry wel naar onze Jagt-tasfen; men verciert dezelve gemeenlyk met kraaien , en ziet daar de geheele
Luiermand van het jonggeborene.
„ Gaat de Moeder aan het werk , gaat zy naar
het bal , ja al danst zy daar, zy legt haar kind niet af:
dat klein aapje, waarvan men niet dan het hoofd ziet ,
fchreit nooit, fchreeuwt nooit, ten zy wanneer het moet
zuigen; dan draait de Moeder het om,. en trekt het op
zyde, zonder dat zy het behoeft te ontbakeren; maar als
zy in eenen gevorderden ouderdom is, of veele kinderen
gehad heeft, behoeft zy haaren zuigeling zelfs niet van
plaats te doen veranderen; zy reikt hem de borst onder
den arm toe, of ,geeft hem die over de fchouder; het
kind dus te vreeden gefield, houdt op met fchreijen, en
de 1vlinne gaat weder aan den dans.
„ Als men eindelyk begrypt, dat het in Raat is om
zich zelf te helpen en op te fpartelen, dan legt men het
voor de put op den grond ; met geftadig te kruipen ,
ontwikkelt het zich , en beproeft van dag tot dag ow
overeind te ftaan; eene eerfte pooging doet eené tweede
onderneemen : het wordt Router, is welhaast fterk genoeg om te loopen , en zynen Vader of zyne Moeder te
volgen.
„ Deeze zoo eenvoudige, zoo natuurlyke, handelwyze
is wel zoo goed als onze nadeelige leibanden; zy druk
borst in, en prangen die; de onevenredigheid tus--kend
fehen de fterkte der beenen en de zwaarte des ligchaams,
welke onze kinderen noodzaakt op die al te gedienflige
leibanden te leunen, verminkt hen dikwyls èindelyk, bederft hunne gezondheid , en maakt hen misvormd voor
het overige van hun leven." Nooit heeft de Schryver in Amerika of Afrika kreupele of gebochelde onder
de Wilden ontmoet. Men moet in Europa reizen om
die te zien.
„ Zo dra een Hottentot gef'orven is, begraaft men hem
in zynen flegtíten tros, of huidenkleed; men plooit zyne
ledenmaateu zoo dat het lyk geheel in dezelve gewonden is. Zyne nabe(1aanden draagen het tot op eenen zekeren affland van de horde; en, het in eenen kuil, daartoe gegraaven, en die nooit diep is, nederleggende, bedek-
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dekken zy het met aarde, vervolgens met fteetien, zo zy
die in den omtrek vmdc:n; zulk eene graftombe kan niet
veilig voor de aanvallen van den Jakhals en de Hyena
zyn; het lyk is weldra opgegraaven en verflonden. Is het een opperhoofd eener horde, dat men verlooren
heeft, dan gebruikt men meerder plegtigheden, dat is te
zeggen, dat de hoop f}eenen en aarde, waar onder men
het begraaft, aanmerkelyker,is, en meer vertooning maakt.
. Is het iemand dien men betreurt, dan is het huis
rouw en nedrflagtigheid gedompeld ; de 'nagt-gezin
wordt in fchreyen en huilen, met verwenfchingen tegens
den dood gemengd, doorgebragt; de bykomende vrienden vermeerderen het gefchrei., dat men van verre eer
voor het gerucht eener vrolykheid dan voor jammerklagten zoude houden: wat daarvan zy, de blyken hunner
droefheid zyn niet twyfelachtig voor hein, die onder hen
verkeert; men heeft 'er gezien die overvloedig en zeer
bittere traanen florteden."
'Ten opzichte der Gonaquas, verklaart de Schryver, dat
deeze, van alle de Natiën die by gezien heeft, de eenige is, die men als vry kan befchouwen ; „ weldra (zegt
by) zullen misfchien die Volkeren genoodzaakt zyn zich
te verwyderen, of de Wet van de landvoogdy te ontvangen. Naardien alle de landen ten Oosten over 't alge
goed zyn, zoeken de Volkplantingen zich naar dien-men{
kant , zoo veel zy kunnen, uit te breiden; het zal hunne
hebzucht ongetwyfeld den eenen, of anderen tyd geluk
dan die gelukkige en vreedzaanie Volksben -ken.W!
geweld en moord zullen dan, tot de fpoáren toe, de-den!
veyheid uitroeijen. Dus zyn alle die horden behandeld,
van welke de,oude Schryvers fpreeken, en die, vernederd
en verzwakt door verdeelingen , tot eene volkomen afhanglykheid van de Hollanders vervallen zyn; dan zullen
het aanwezen der Hottentotten, hun naam en hunne gefchiedeuis, voor verdichtfelen gehouden worden, ten zy
de een of ander Reiziger , nieuwsgierig om derzelver
overíchot te ontdekken , moeds genoeg hebbe qm zich
in de afgelegen C'Vildernisfen , welke de groote Nama qua:
bewoonen , te waagen, daar de rotfen , door den tyd
meer en meer verhard , en de oude en dorre bergen,
geen het geringst fcheutje van boomen aanbieden, waar
gretige winzucht der Blanken naar zich te trek--dige
ken."
Eene byzonderheid, welke men echter by meer onbe.
schaaf.
;
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fchaafde Natiën heeft aangetroffen, wordt door den Schryver dus voorgedraagen, ten einde te doen zien, dat de
mededeelzaamheid ruim zo flerk by de onbefchaafde, als
by de beíchaafiie, Volken plaats vindt. -- Eene vry aa!nmerkelyke horde van Karninoequas was zyne legerplaats
komen bezoeken, met dat vertrouwen, 't welk eerlyke
en braave inzigten altoos inboezemen , en dat menfchen
bezitten, die nog niet door hunne gelyken bedrogen zyn.
Genoodzaakt zynde zyne mondbehoeften te ontzien, was
het hem niet mogelyk al dat Volk met brandewyn te
onthaalen; de bende was te groot; hy kon zonder onvoorzigtigheid zich niet edelmoedig betoonen; by liet een
glas vol fchenken aan het Opperhoofd , en aan de geenen'die door hun voorkomen, en nog meer door hun
ouderdom , achtingswaardigst fcheenen. Maar tot-ne
were wegen , tot welke middelen, neemt weldaadigheid
haare toevlucat niet , en wat is zy vernuftig, wanneer
zy zie'.1 wil uitoefenen! Igoe groot was zyne verwonde
niet, toen hy, befpeurende dat zy het vogt in den-ring
mond hielden, zonder het in te flikken, hen alle hunne
makkers die niets gekreegen hadden , zag naderen , en
hen hetzelve van mond tot mond zag uitdeelen , op dezelfde wyze als de tedere vogelen des hemels elkanderen
uit hunne bekjes het voedsel toedienen. Deeze onverwagte daad ontroerde den Schryver ; by (fond 'er verhomd
over; wierp zich in de armen van het Opperhoofd, en bedaauwde deszelfs gelaat met zyne traanera. --- Met zoo
veel lof en bewondering de Schryver deeze zaak verhaalt,
met zo veel verachting en onheuschheid hebben zommige
Duitfche Geleerden hem hier over berispt , welke in mEIrEns en SPITLERS Historisch Magazyn hein als den avontuurlykiten Reiziger te boek geheld hebben. Dat dit ge val niet om de zindelykiheid, maar alleen om de mededeel
der Wilden aan te toonen, gefchreven is , ziet-zamheid,
men in andere gevallen; wordende het wasfchen der Vaten , zodanig als het door de Kaffers meest met hun eigen Water verricht wordt , op eene andere plaatfe afgekeurd.
Hoedaniz het met zommige noodzaakelyke handwerken
by de Kaffers en FIottentotten ge(Ieid is, ziet men uit zekere omstandigheid , in welke de Schryver hunne Leer•
meester geweest is. „ De Kaffers (zegt hy) bewerken
en !meeden zelve hunne fhgaayen ; doch van het yzer niet
zuiders dan de fmieedbaarlieid kennende, klimt hunne kunst
niet

,
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niet op tot deszelfs eerfle finelting3 dus moeten zy yzer
hebben dat reeds bewerkt is: zy weeten zich verwonder
wel te bedienen van oude Snaphaan -loopen, van yze--lyk
ren hoepels en alle ander diergelyk oud yzerwerk ; zy
hebben tweeërlye foorten van fagaaien; de eerfte heeft het
yzer glad en geheel rond; de andere kunfliger, of liever
wreeder bewerkt , hebben het yzer vierkant; de vierkanten zyn uitgefneden in punten , waarvan om de andere
eene naar beneden en eene naar boven fleekt, liet geen het
vleesch verfcheurt , het zy zy in het ligcliaam dringen,
het zy zy 'er uit getrokken worden. Men moet hun ge.
duld bewonderen, als men denkt, dat, met een blok gra.
nietfleen of met de rots zelve , die hun tot Aambeeld
dient, en een fluk van dezelfde hof tot hamer , ftukken
uit hunne handen komen, zo wel bewerkt als of de hand
van den bekwaamf'en Wapenfmid 'er over gegaan ware ,
welke laatf}e het zeker met die twee Werktuigen nimmer
zo ver zoude kunnen brengen."
Die, by welke LE VAILLANT Zich eens bevond, (honden rondom een groot vuur, aan den voet van Benen
Branietachtigen heuvel ; zy haalden een yzeren bout uit het
vuur, die vry dik en geheel rood gloeijend was ; zy leiden dien op een Aambeeld en begonnen denzelven te
kloppen met zeer harde fteenen , van de beste gedaante,
en gemaklykst om te vatten; zy gingen 'er zeer handig
mede te werk, maar het was hun blaasbalg die hem zeer
zonderling voorkwam , en hem eene fchoone gelegenheid
gaf om hun over dat nuttig werktuig onderrichtingen te
geeven , die hun van zeer veel dienst zullen geweest
zyn , als zy dezelve in het werk hebben weeten te flellen. Hun blaasbalg was dan een elendig (tuk werk.; by
beftondt uit een Schaapen-vel, zorgvuldig ontledigd door
Bene kleine opening, en wel weder toegenaaid. De doelen, daar de pooten aan geweest waren, welke zy als
onnut en zelfs hinderlyk afgefneden hadden, waren toegeknoopt. Zy hadden den kop ook afgefneden en een.
eind van een Snaphaansloop in de plaats gezet, op welk
zy liet vel van den hals hadden geplooid, en wel vast
gemaakt ; de blaazer hieldt die pyp met de Bene hand
aan het vuur, en met de andere trok by het eind van
het vel naar agteren , en ffuuwde liet dan weder naar
vooren ; deeze vermoeiende oefening gaf het vuur niet
altyd kragts genoeg om het yzer te doen gloeijeu; maar
niet beter zwetende , lieten deeze arme Cyclopen zich
nlev
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niet affchrikken. De Schryver hadt medelyden toet hen,
en de moeite, die by hen zag doen, verdubbelde het ver
dat hy zich beloofde, door hen terftond een ge.-mak
makkelyker middel aan de hand te geeven. Hy hadt
veel moeite om hen te doen begrypen, hoe veel beter de
blaasbalgen van onze Europifche fineeden dan hunne uit
waren ; overtuigd dat het weinige, 't welk zy-vindg
van zyn betoog begreepen , weldra weder uit hun geheugen ging, en hen dus van geen dienst zoude kunnen
zyn , befloot hy het voorbeeld by de les te voegen,
e❑ hen in zyne tegenwoordigheid 'er aan te laaten werken ; hy zondt dus één van zyn volk naar zyne leger
einde twee bodems van kisten te haalen, be--plats,en
nevens een fink van een Zomer-kros , of huid, die de
Kaffers draagen , een hoepel , kleine fpykers , hamers,
eene zaag en al het gereedfchap , dat by noodig hadt;
hiervan !telde hy, zo dra zyn man wedergekomen was,
in haast en zeer in het ruuwe, eenen blaasbalg toe, die
weinig fterker was dan die, welke wy gewoonlyk in onze
keukens gebruiken ; twee (lukken van een hoepel die by
binnen in denzelven plaatfile , dienden om het vel altoos
even wyd van een te houden ; ook vergat hy niet in het
onderffe gedeelte een lugtgat of klap te maaken, ter ípoe.
diger inzuiging van de lugt ; een eenvoudig middel, dat
zy zelfs niet eens vermoedden, het geen hen noodzaakte,
veel tyd te fpillen met hun Schaapen-vel weder met lugt
te vullen. IIy had geen yzeren pyp, maar alzo het hier
fiechts om een model te doen was, maakte by aan het
leder van het fcliarnier van zynen blaasbalg een tande,
flooker vast , waarvan by den bodem .afzaagde : toen
plaatfte by zyn meesterftuk plat op den grond, vry digt
by liet vuur; by flak een paaltje vast in de aarde, waarop by een dwarshout of foort van wipje leide, dat met
een touwtje boven aan den blaasbalg vast was, waarop
nog een blok lood van zeven of agt ponden drukte , '&
welk by op denzelven had vastgemaakt.
„ Men moest (dus vervolgt de Schryver) gezien hebben met welke aandacht die Kaffers naar my keeleen , terwyl ik dit alles verrichtte, en in welke onzekerheid of liever
verlangen, zy waren om te weeten, waar dit alles op uit
zoude loopen, om zich een juist denkbeeld van hunne verwondering te maaken : zy konden zich niet onthouden
van het uit te fchreeuwen, toen zy my, niet eenige ligte
beweegingen , met é<ine hand , hun vuur eensklaps dg
groot-
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grootfile hevigheid zagen geeven door de fiielheid waarmede
ik myn werktuig de lugt deedt inzuigen en uitblaazen. Ik
beproefde eenige i ukken van hun yzer in het vuur te werpen, en ik gloeidrie, in den tyd van drie minuuten, het
geen zy zekerlyk in geen half uur zouden hebben doen
gloeijen. Toen ffeeg hunne verbaasdheid ten top; zy geleek, ik durf het zeggen, naar fluiptrekkingen, naar razerny; zy danflen om den blaasbalg, beproefden hem beurt
om beurt , klapten in de handen om hunne blydfchap uit te
drukken. Zy fmeekten my hun dat wonderbaarlyk werk•
tuig te willen fchenken, en fcheenen myn antwoord in bekommering af te wagten, denkelyk zich niet kunnende verbeelden, dat ik zonder moeite van zoo dierbaar een lluk
huisraad zoude kunnen afflappen."
Zo wel als de kennisfe der Volken, by deeze reize van
den Heere LE VAILLANT gewonnen heeft, zo heeft ook de
Natuurlyke Historie 'er winst by gedaan. Dus hoorde by
eens van de Kaffers, 't geen de Natuurkundigen zelve niet
wisten, en by naderhand meer dan eens gelegenheid gehad
heeft om liet nader te onderzoeken : namenlyk , dat de
Struis-vogel altoos eenige eieren, welker getal geëvenredigd
is naar die, welke by meent uit te broeden, by zyn nest legt;
deeze eieren, niet gebroed wordende , blyven zeer lang
versch , en het vooruitziend inflinc' der moeder beflen;t
dezelve tot het eerfte voedzel van de jongen, welke i aaa
uit te komen. — Zo leerde by daar een prachtigen Vogel kennen , en 'er zyne verzameling mede vermeerderen ,
welke mede by de Vogelbefchryveren onbekend was; doch
door de Hottentotten, die by den Schryver waren, de Uitlagcher werd geheeten, om dat by hunne ooren, met een
kort herhaald gefchreeuw van gra, ga, ga, ga verdoof.
de. Zo vond by 'er een nieuwe abort van Calm, Of
Rhinoceros- vogelen, en onder anderen enne Meerel :ziet
eenen Oranjekleurigen buik, die, behalven het vermaak dier
ontdekking, hem tevens gelegenheid verfcliafte om de eenvoudigheid der Hottentotten te zien. De Perfoon, die
hem deezen Vogel voor de eerffemaal bragt, heette Pt "'r.
Daar nu deeze Vogel een wyfje was, beval by died jaager terltond weder naar de plaats te gaan, daar by het
gefchoten hadt , niet twyfelende of by zou daar het mannetje ook opdoen: maar by verzogt zynen Meester hein
daarvan te ontsla an; liet niet op zich durvende neemen,
bet te fchieten : en hoe groot was des Schryvers verwond-ring, wanneer by op zyn aanhQuden, door PIET, met een
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bedrukt gelaat en Bene byna klaagende fleur, hoorde betuigen , dat hem zeker eenig ongeluk zoude overkomen;
dat hy naauwelyks het wyije geveld hadt, of het mannetje
hadt hem hardnekkig vervolgd; hem onophoudlyk toeroe
Piet me vrouw! Piet me vrouw! Moetende men ten-pend:
deezen opzichte aanmerken , dat deeze drie woorden in de
daad den fchreeuw van deezen Vogel uirmaaken.
Op den tweeden dag van het jaar 178e, terwyl het volk
van den Heer LE VAILLANT , aan zyn Wagen en deszelfs
wielen arbeidde , verfpreidde zich eensklaps de vreugde
over alle de aangezigten. Toen by naar de reden van
deeze groote opfchudding vroeg , wees men hem een naderend wolkje : liy zag in dat verlchynzel niets , 't welk
flof tot zulk eene groote blydfchap konde geeven; het was
eerst toen die gewaande Wolk by hen gekomen was, dat
by onderfcheidde , dat zy enkel beftondt uit millioenen
Springhaanen, die aan het trekken waren. Men heeft veel
gezegd van de verhuizing dier Infeélen , die zich alle jaaren in ontallyke benden verzamelen, en de plaatzen, daar
zy geboren zyn , verlaaten om zich elders te gaan neder
maar de Autheur zag dezelve nu voor de eerfte-zetn;
keer; deeze reisden in zo groote menigte, dat de Lugt 'er
waarlyk door verduisterd was; zy vloogen niet zeer hoog
boven hunne hoofden ; zy maakten eene kolom uit , die
twee of drie duizend voeten breedte mag gehad hebben ,
en hadden, met het uurwerk in de hand waargenomen
meer dan een uur tyds nodig om voorby te trekken; zy
vloogen in eenen zo digten troep, dat zy als hagel in
hoopjes verftikt of reddeloos nedervielen. De Aap van
den Heer LF VAILLANT knapte 'er van zo veel hem lustte , terwyl hy 'er nog eenen goeden voorraad van op•
gaêrde.
Behalven deeze natuurkundige Befcluyvingen en Ophel.
deringen, welken zich tot in het Aanhangzel, gaande over
den Kameelpardel, uitf}rekken ; vindt men in dit Deel ook
de Speel-Inftrumenten der Hottentotten naauwkeurig , en
hunne taal en uitfpraak omflandig tevens, befchreeven.
Overal blykt moed, doorzicht en kunde, uit , zo wel om
zich onder de zynen gevreesd , als by de Wilden bemind
te maaken. Iemand, met minder moed, zou het nimmer
hebben durven waagen , om , van maar weinige lieden
vergezeld, de Kaffers, in hunne volkryke kraaien, een bezoek te gaan geeven , of door het Land der Poschmannen, vyanden der IIottentotten en Kaffers, heen te trekken,
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ken , langs eersen weg van tagtig niylen , op wel' en geen
eenij; ituk wild ontmoet , geen eerie wat.rplas met drinkbaar water gevonden wordt.
De zes Platten by dit Tweede Deej gevoed , vertoog
nen : t) .lie Gonaquas Hottentot. 2) De Kaffir. 3) De
Kaferfcbre Vrouw. 4) Eene Hottentotfche 17ruuw, ;net hée
zogenaamd V'oortchoot. s) De Ka7neelpardel , het IMTann etj e , en 6) het VVyfje. Wordende van de eer;le Voor
opgemerkt, dat de gé(Ialte der Kaffers, over 't al--4verpn
gemeen betomen , grooter is dan die der Hottentotten j
zelfs der Gonaquai : dat zy echter de l :atf'e veel in groi tte naJerelí; maar flerker, fierer en flotztmocdiger fchyncii,
ook is hunne gedaante bevaili er; men ziet, by hen, die
van onderen final uitloopende aangezigten , noch die uit9
steekende knobbels boven aan de wangen niet , die den
Hottentotten zo lelyk [laan ; zy hebben dat breed plat ge
dikke lippen van hunne nabuuren. , cie ire.-lat,noesd
pers van Mofambique , niet ; een rond aangezigt, een niet
a1 te platte neus, een groot voorhoofd, groote oogen gee.
ven hen een openhartig en geestig voorkomen , en al§
het vooruotdeel de kleur van het vel over het hoofd kan
zien , zyn 'Cr Kafl'erfche Vrouwen , die, naast Europeadrit
fiche , voor zeer fraai kunnen doorgaans
Het gerucht wegens des Autheurs byzondere reize was
zo algemeen , dat then , eer hy aan da Kaap kwam , hem
smet drift liep befehouwen ; ten einde de 'Wageneii met
Stofgoud en edele Steenen te zien , die hy in onbekende
Rivieren of op Rotzen gevonden hadt : ja een dier ligtre.
loovige befchouwers fmeekte hem , dat by hem toch diets
kostelyken edelen Steen eens zoude laateri zien , fraaier
dan `den Diamant , zo groot als een Ei , dien by in den
kop van een groote Slang zonde gevonden kebben i met
welken hy eenets allerhloedig(1•en ftryd gevogten had. Dit
echter , zyii gekheden die de Schryver alleen bybrengt
om de wondérbaaré praatjes te doen kennen , met welkei,
de Volkplanters aan de Kaap de verveelende uuren doorbrengen, -- Zo zy immer zyne reize , in hunne nabuurfchap gedaan, leezen , zullen zy moeten erkennen, dat lair
der geleerde waereld meer dan Stofgoud uit hunne Rit^ieren , of meer dan blinkende Steenen, uit de koppen hunw
ner Slangen s heeft aangebrast
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, een uit den Raad van Hattetn, ge.
i onsaist. Te k-larderuyk by Joh. van Kasteel, 1791. in gr. 8vo.

HERIBERT VAN WF.STERVELT
,

237 blailz.

onlangs Jonkheer
vr
eene
Verzameling van Stukken uit, raakende de Procedures voor
G
den Hove van Gelderla.ad tegen hem (*), thans treedt de Raad
G. W. ZUYLEN

NIEVELDT

van Hattern, cie Heer WESTERVELT, te voorfchyn, niet een ver
vonnis tegen hein , en den Gemeensman j. as. vert-flagvnhet
nvic, ge(Ireeken; om, wanneer zy in handen der Justitie mogten
geraaken , gebragt te worden ter plaatze , alwaar men gewoon
is crimineele executie te doen , om aldaar door den Scherpreg.
ter met het zwaard over 't hoofd te worden gefraft : dezelve
daarenboven, voor al hun leeven, bannende buiten het Furjlen.
dort. Gelre en 't Graaffchap Zutphen, op poene van den dood ,
in geval ooit daar inne weder mogten gevonden worden; den gedaagden in perfoon, beklaagden en defaillanten, mede condem.
Heerende in de kosten deezer Procedure , ter taxatie en moderatie van den Hove. Een Vonnis naderhand verzagt , en de
leevenslangen ban in een tienjaarigen veranderd.
Hy vergenoegt zich met het gebeurde te flattent , zo verre
het hein byzonder betreft , op te geeven : waarop by een zo
onbetwistbaar als onwraakbaar recht oordeelt te hebben; voorts
zich beroepende op deVoorreden van o. w. zuYLEN VAN NIEVELDT,
dien hy, in zeker opzigt, zyn Patriottifchen Landgenoot noemt.
Om den kortI en weg te gaan, fchikt by zyn verhaal niet zo zeer
naar de orde van uur en dag , volgens zyn dagboek of korte
aantekeningen gehouden , dan wel naar de Bezwaaren, Grie.
ven en Feitlykheden , door den Momboir en zynen Subllitut
tegen hem opgezameld , en vervolgens door het Hof, hoofd

-zakly,tengrodf velingfchkt.
Elf Artikels, in deeze Bezwaaren vervat, die hem alleen, of
liever zyne Qualiteit, raaken ; dewyl hy fleeds als Medelid van
den Raad of Gevolmagtigde uit denzelven , of van de Burgery
handelde . gaat by afzonderlyk na , en toont met de daarby
gevoegde Bcwysflukken, in de Bylaagen te vinden, de ongegrond•
heid van deeze ; terwyl by de gegrondheid van andere , wat
de daad betreffe , bekennende, de ongegrondheid van de daar
volgens tegen hem uitgebragte Befchuldigingen trágt aan te
toonen.
Als iemand , die verklaart : „ 't Kan en mag my niet onver,
fchillig zyn, dat, fchoon my de Momber, met zyn Subflituut,
aauklaage , als ichuldig aan Oproer , Wederfpannigheid , en
Kwel•

(•) Zie fllg. Fad. Leuero,1:

voor í79r, if

Stuk, bl. 19.
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Kwetzing der Hooge Regeering van dit Landfchap ,
een regterlyk Vonnis my , fchier op die zelfde gronden , den
Stoel van Eer en Vaderlandfchen Bodem ontzegge , en op een
fpanne breed ten prooi van 't Wraakzwaard hellen : men
my nu en eerlang kenne , hoe zeer een flachtoffer der wisfeIvallige Staatkunde , en myner onbezweeken Vad..rlandsliefde ,
nochthans geheel onbevlekt in Eer , Deugd en Goeden Naam.
Hoe bard en wrang ook den veygebooren Man, die heeds op
eed en pligt, geen gunst of voordeel , immers niet ten koste
van eerlykheid en regt, in het behartigen van zyn post, altoos,
maar vooral in die hachlyke tyden . bedagt was , zulk eene
Strafvergelding valle; dezelve, nochthans, kan geen inbreuk doen
op myne huislyke Gelukzaligheid , Perfoon en agting. Niets
onti erends , niets fchandelyks bewust te zyn , is een bron van
genoegen, die den balling in de ballingfchap het leed doet ver
dat ik in myne Patriottifche grond-getn,'Ilazy
gedwaald hebbe, ik durf, echter, ronduit verklaaren,-beginzls
dat ik dan ter goeder trouwe , zonder arg. list of boos opzet,
gedwaald hebbe. Ik voldoe aan 't Vonnis, betaalende de
kosten tot den laathen quadrantpenning , leef ik in balling*
fchap, voor als nog, op Sticlitfchen Bodem, en onthoude myne
voet van 't Gelderyche Grondgebied, waar myne wandeling roer
langs !trekt." Van deezen hoopt en wenscht hy zicht-lings
te onthouden , tot Mey MDCCXCVIII , zo stipt en getroost
als hy dus verre deedt. „ Is 'er iets , voegt by 'er nevens ,
't welk my in myne ballingfchap !mertlyk valt, 't is dit, en dit
zal my yder, welks hart wel geplaatst is, teil goede houden, dat
ik een tederminnende en geliefde Moeder , in haaren gryzen
hoog hoog bejaarden ouderdom , moet onbezogt laaten ,
en my, naar den gewoonen loop der natuur , hoogst waarfchyn.
lyk zal genoodzaakt vinden , my van eene liefdepligt niet te
mogen kwyten , welks bezef myn hart diep treft , en fmertlylc
grieft." Aan deeze tachtig jaarige Moeder, draagt hy dit Werkje op.
Een Werkje , by welks doorleezing wy alzins ontdekt heb
dat het, gelyk hy des betuigt : „ Een getrouw verhaal-ben,
van de rede zyner Ballingfchap behelst. Deeze zal ik een
openhartig, rond en ongeveinsd , naar het flrenge der-voudig,
waarheid , openleggen. Deeze Wet , heb ik my heilig voorgefchreeven ; haatlykheden en byzonderheden , die zommigen onaangenaam zouden kunnen zyn, en myner zaake geen voordeel
aanbrengen, zal ik zorgvuldig vermyden , zelfs ten opzigte van
die geenen, welke zich min edelmoedig jegens my gedraageti
hebben. -- In Rechts- en Staatkundige twisten of onderzoekingen te treeden , verbied ik my , om meer dan eene reden
fcherpelyk. Niet tegenftaande het kundig oog hier keur van
floffe zal kunnen ontdekken , wier grondige behandeling , op•
fpooring en ontwikkeling voor den Liefhebber der Vaderlandfche
Pn
G.
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Cefchiedenis , en van Nederlands algemeen Regt, altoos zeer
belangryk zal zyn."
Uit deezen hoofde verdient dit Berigt des IJattenifiche>s
Raads plaats by de Verzameling des Ridders VAN R1cvELDT
en anderen , die de pen op 't papier zetten , ter flaavinge der
Staatslesfe , welëer door onzen Gefchiédfcllryver HOOFT , met
zo veel oordeels, te neder gelteld. In tyd van Scheuring houdt
de een ove;'loflyk, dat de ander overlasterlyk houdt.
Opufculorum de ratione Studii , Pars tertia , eaque ultitna, feu
STEPHANI GAUSSENII , Disfertationum pars poflerior. Accesfe.
runt IV Orationes JO. ALBERT I , JO. J:IC. SCHOLTENS & NIC.
GULL. SCIPROEDERI , Proemii loco pra:nlisfa est PAUL. Ct1wALIER , Oratio de Literis Humanioribus , optirno Religionis
Chriftianae praefdio. Curti Ev. ScneiD11. Lugduni Batavoruin
spud Sam. & ;doh. Luchtyuans, ia. In gr. 8vo.

, van wiens arbeid ,
e onvermoeide Hooglecraar
D
in dit vak , wy voorheen gefprooken hebb:?n (*) , volbrengt met de Uitgave van dit Derde Deel zyne gedaane belofte,
SCHEIDIUS

en verfchaft ons drie Verhandelinggn van den beroemden Saumurfchen Hoogleeraar ST. GAU5SENIUS. De eert e handelt
over de Nuttigheid der IVysbegeerte voor de`God geleerdheid ; de
tweede over het recht gebruik der Sleutelen by de Zieken ; en
de derde over het woord van God. Wy mogen 'er van zeggen,
't geen wy van de voorige Verhandelingen diens Geleerden gezegd hebben : met byvoeging, dat, ten aanziep van vericheide
byzonderheden , laatere Schryvers opgeklaarder denkbeelden ge.
bad en aan den dag gelegd hebben, dan deeze Godgeleerde, die,
in 't afloopen der voorgaande Leuwe , de pen voerde.
De Verhandelingen. by voorbeeld, by TEYLER'S Godgeleerd Ge•
vostfchap , door eenen MORGAN, LENTZ, VERSTAP en auvei ingeleverd, en aan 't licht gegeeven, over de Onderlinge Verwant.
Jchap van de wanre Wysbegeerte , niet de C'lzristelyke Openbaarin.
ge, ten betooge van het Voorflel, dat de waare Wysbegeerte•,
uit haaren eigen aart, op geenerlei wyze gefchikt is, om het ge
te onderznynen , en dat een doorgeoefend-zagderOpnbi
Wysgeer,, in den Jlerk/len zin. een waar Christen zyn kan , flelt
de flolfe der eerst hier geplaatlie Verhandeling, door GAUSSENIUS,
in een geheel ander, grooter en heerlyker, licht (t).
Als niet ongepast by de Stukken diens ouden Geleerden ,
voegt de Iloogleeraar SCHEIDIUS, in deezen Bundel, twee Acade.
mi.
(") Zie Nieuwe 4/gem. Paden. Letteroef. I D. bl. 25Z. en 4/gem. Paden.
I eueroef.`voor 1791. 1 D. hl. 10
.I) Verhandelingen van 7>xit.aR's Gwlgeleerd GenoatJcta1. VIde^.Deel.
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anifche Reclenvoeringen van den Hooggel. jo. AT,BríRTI-, de eens
over het zanzenpaaren van Godgeleerd,eid en Oordeelkunde ; de
andere over de Nuttig'zeid der Dichtkunde voor eenen Godgeleerden; verder Bene Academifche Redenvoering van den Hooggel.
)o. JAC. sCHuLTENS , over de Voordeelen voor de Godgeleerdheid
te trekken , uit eene diepere kennisfe der Ooster fche Taaien. Redenvoeringen , vying jaaren geleden , in 't licht verl'cheenen ;
doch der'herdrukkinge en bewaaringe , in een Werk als het tegenwoordige , overwaardig. Bene vierde Academifche Reden.
voerjng van den Groningfchen Hoogleeraar SCHROEDIR , tot nog
nimmer uitgegeeven , en aan de Hooge School van Stad en
Lande , in den ware MDCCLXXXVII gehouden , over de oor•
naaken, waarom de Oordeelkunde, ten aanziene van de Boeken dir
Ouden .Ver honds , voorheen ver /mand en verzuimd , nu in waarde
gehouden en vlytig beoefend wordt , befluit dit Deel. 't Welk
Zeer voegelyk ontflooten wordt, door eene Academifche Redenvoering van den Hoogleeraar P. CHEVALIER , op de bovengemelde Hooge Schoole, over de Befchaafde Letteren, het beste Jleun.
zet des Christlyken Godsdiensts , welke hier op nieuw te voor
treedt.
-£chyn
Gelyk alle deeze Verhandelingen en Redenvoeringen het
groote oogmerk bedoelen , waartoe de Heer SCHEIDIVS deeze
Verzameling heeft ingerigt ; zo wenfchen wy , dat ze flrekken
mogen om 't zelve te bereiken, waare Kennis, grondige Geleerdheid bevorderen , en uitloopen tot heil des Christendoms.

7'afereelen voor het Menschdorn. Te Utrecht en Rotterdam by
G. T. van Paddenburg en Zoon en J. Meyer, 179r. lto
bladz. in gr. oci`avo.
e Schryver zegt ons, dat by,, in het Vervolg van dit zyn
Werk, en wel in het eer[te Stuk van het Tweede Deel,
D
dat plan lyre broederen getiteld zal zyn, zyn geheele plan, zy.
ne bedoelingen, zyne wys van denken , en de beweegöorzaaken, die hem de pen in handen gaven , zeer duidelyk zal ont.
dekken. Wy zullen , dierhalven , by de vcrfchynïng van dat
Stuk, beter in float zyn, om over dit alles te oordeelen, dan
thans. By voorraad echter kunnen wy niet nalaten dit boekje
aan onze Lezers aan te pryzen , als een aantal nuttige Waarheden
behelzende, welker voorstelling in dezen tyd, ter beteringe on.
zer nationaale Zeden, niet te veel kan worden herhaald.
IIet bevat in profaïfche Opflellen, er. vier Dichtflukken. De
tenten zyn getiteld: Schets over het befluuren onzer Hartstochten
, da t
de Rampen — Over de opvoeding der Vrouwen
Benen jongeling, over de waare grootheid — Ferdinand aan CleP3

meta•
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Karel
went/na , over het har sl'vk geluk voor Gehuwden
aan George (affcheid en laatlte raad van een flervenden aan zy.
Ven jongen vriend) k oor Lydenden — Over het School+
wezen — De Godsdienst — En voor de Geestelyken. -De Dichthukken hebben ten opfchrift : Morgenlied van eengin
armen --- Aan de lie,de -- Elegie {aan een' vriend over
het affterven zyner gade en Patkul aan Sophia Einfidel,
Alle deze Stukken hebben hare verdienden , doch zy zyn
evenwel van onderfcheidene waarde. Onder die , welken ons
het meest bevallen hebbea, behooren die, welken ter opfchrifte
hebben: Over de opvoeding.der Vrouwen: en Ferdinand aan Cfeonentina, ever het huislyk geluk voor Gehuwden ; van welke twee
Stukjes wy vooral de lezing aan onze Nederlandfche Vrouwen
aanbevelen. Zy bevatten beiden zeer gewigtige lesten over de
opvoeding, en in bet laatstgemelde Stukje vinden wy, ten be.
tooge van de noodzaakelykheid, en den vermogenden invloed
van deze plichtsbetrachting, Bene zeer waarachtige aanmerking,
die wy hier, tot een klein proefje van de fchryfwyze van den
Autheur, zullen mededeelen: „ja, beste CLEMrNTINA! de opvoe.
„ ding, onder 'shemels zegen, doet alles af. Wanfchepzelsin de
„ natuur zyn zeer zeldzaam: dan nog zeldzaamer,geloove ik, in de
„ zedelykeWaereld. Een FfraPS, een ALVA, een GRANVELLa, een
CROnWELL , een RUTCFIEROT , RUGEROT) waren onbetwistbaar
„ fchrikgedrochten waren monfters. Dan, wie toch heeft
„ immer bewezen, dat dezelfde affchuwelyke fchepzelen, indien
„ zy eenen GDDISON tot vriend, eenen GELL7.RT Of CIMPE tot
„ Leermeester en Beftierer hunner jeugd, gehad hadden, niet ten
„ mintien dragelyke leden der Maatfchappye zouden geworden
„ zyn? Ik zeker houde my hiervan nog niet genoegzaam over
„ tuigd ; en geloove gerustelyk te kunnen beweeren, dat ook
„ hier de menfchenkunde het tegendeel leert. E,-D kind, myns
„ oordeels, is meestal niets anders , dan juist dat geen , waar
„ toe de hand van een bedreeven menfchenvriend , het zy
„ van een Vader, of van eenen waardigen Leermeester, hetzelve
„ vormen wil."
Tot eene proeve van des Schryvers Dichtvermogen f}rekke
het volgend
MORGENLIED VAN £ENEN ARMEN.
Wekt gy my tot nieuwe plagen,
Dag, dien enyn verlangen riep!
Daar, van leed en angst ontllagen ,
Gade en kroost genoeglyk (liep ?
Tref flegts my vernieuwde zorgen!
Doch verfchoon myn dienbres hart!
Wek haar fpade, d droeve morgen!
dch ! ... haar bathe blik was fmart !.. .

,Slate
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Slaap -- des lydens rustloos woelen,
Zuigling! treft u Deeds te vroeg:
Haast toch zult gy wis gevoelen,
Hoe 'voor u deez' boezem zwoeg!
Haast zie 'k u door koude beven ,
kan een dekkend kleed ontbloot:
,En hoe zeer myn vlyt moog (reven;
Smeekt ge ons vaak vergeefsch om brood!...
Slaap dus ook, myn tweede leven!
Voel de haart niet, die my treft,
Zelf de deugd kan niets meer geven,
Dat myn kwynend hart verheft
Gade en kroost! uw wreede eienden ...
Ach!... hoe foltren zy dit hart!...
Mogt u God /lets hulpe zenden;
'k Leed dan willig d bble (mart!
.. .

Ilrolyk zou 'k op ruwe wegen
Fan verdriet en jammren gaan,
'k Riep alleen, om brood en tegen,
God' u voor die Dierb,en aan!
Doch ze ontwaaken! ... welke (marten!
Kleenen ! ... ach!... uw bange pyn ! .. .
Schepper! 't lyden dezer harten ... .
't Kan u niet genoeglyk zyn! ...
Gezangen van Mr.. P. L. VAN DE KASTEELE, voorheen Raad en

Penfionaris van Haarlem. Te Utrecht by de Wed. J. van
Terveen en Zoon, I79o.o In gr. 8vo., 128 bladz.
wintig uitmuntende Gezangen, alle op zedelyke OnderwerT
pen gericht, maaken den inhoud van dit Werkje uit, dat
eer aan doet. Zy zyn getyteld:
den Heere
VAN DE KASTEELE

i) De Voortrefelykheid der Menschheid. 2) dan God. 3) dan
Jefus. 4) 't Feest der Christenen. 5) 3efus geboren. () Gods
Zoon in 't Yleesch. 7) Yefus verdreven. 8) Gods Zoon mensch
geworden om te lyden. 9 3efus veywillige vernedering. io) De
nederige efus. xi) 3efus grootheid. 12) Yefus de Vriend der
Waarheid. 13) De nagelaaten afbeelding van den Zaligmaaker.
x4.) Yefus onfchuld. is) `efus onze verzoening by Cod. 16) fe /us Opftanding. 17" Feestzang by efus Opftanding. IS 11 7efus
ten Hemel. i91' De mensch by God. En 20) De Lente. On'
derwerpen die op zich zelven zo belangryk zyn, als de Dichter hen keurig heeft uitgewerkt. Het eerstgeplaatfle firekke
hier ten bewyze.
!
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be leizucht moog een lofzang zingen,
Als Heerschzucht menfchenbloed vergiet,
Om volken door haar wenk te dwingen;
Zy /'chat , onflcrfyk mensch! zy kent uw grootheid niet.

Geen troon verheft, geen ffulp vernedert;
Het goud verf melt , en de eer is fchyn ;
Maar 't hart, door' eedler /maak vertederd ,
Zingt vrolyk; „'t Is voor my genoeg, een mensch te zyn."
Yoortreflykst Schepfel ! Heer der Aarde!
Uws Makers liefde! Uws Makers beeld!
Gevoel, als Gods gejlaeht, uw waarde,
En toon, dat in uw geest de Geest der Godheid (peelt!

Zo pronkèet ge eens, gelyk een reder;
Dan ach! nu ligt ge in 't flof geveld:
Gy florttet van uw hoogte neder,
Daar ge, al wat u omringt, hier tot verwoesting fielt.
En nog wil God de menschheid eeren :
Gods Zoon werd mensch, en fiierf op aard',
Leer menschdom , leer uw zelf waardeeren ;
?.o veel is uw behoud zelfs aan de Godheid waard
dl moog deeze Aarde een handvol fchynen
By 't groot Heeldl, een flip by God;
ill ziet ge u op dit flip verdwynen;
De inenschheid van Gods Zoon plaatst men/then naast by God.
Hy heeft uw fc'ruld op zich genomen,
En is tot ons met 's kaders Geest,
Tot God met ons rantzoen gekomen:
My is een menscie by God, en God by ons geweest.
Hy heeft de menschheid hoogst verheven ,
God zag in Hein, fchoon 's Menfcheu Zoon,
De heiligheid der Godheid leven;
Es wy, wy zien in Hem We menschheid op Gods troàn.

Daar mag Zy 'sWaereld lot bef/ieren,
Ten nutte van de Broeder fchaar:
Icy zullen ook eens zegevieren;
De kroon is in de hand van onzen Middelstar.
gtat
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1Vat is het groot , een mensch te wezen!
Schoon de Englenrang ons hooger fchyn;
Wy, in 't verheerlykt vleesch verrezen,
,Wy zullen, meer dan zy, gelyk aan Jefus zyn,
Hy, die met ons als broedren handelt,
Liet ons zyn Woord en Geest te pand,
Welaan! zyn voet/poor nagewandeld!
baar efu's menschheid is, daar is ons Vaderland.
• Mensch! hoe Godlyk zyn uw fchatten !
Het flof is voor 't gewormt bereid;
Niets eindigs kan uw heil omvatten.
Gads rykdom is uw fr/lat, uw leven de Eeuwigheid.
Eenige deezer Gezangen zyn in onrym, en, daar zy tot de
Hymnen gerekend kunnen worden, blinken zomtnige trekken
door, die den geest van aLOisroct;, in zommige opzichten,
xaley komen.

De Dunst van Nabootzing door Gebaarden; door T. j ENGEL.
Tweede Deel. Te Haarlem by J. van Walré, r7go. In gr. $vo,
272 bladz,

hebben, by onze be5ordeelinge des Eer/ten Deels van
nuttig Werk (*) reeds verflag gegeeven van desW7,eltsWyditinrichting
en voornaam doeleinde; welk verflag ook op
dit Tweede Deel geheel toepasfelyk is. Het zelve beítaat in
zestien Brieven, gaande voornamenlvk over de Pantomi,jne, de
Stomme fpelen, de Muzyk, den Dans, en het Gezang in de
Opera's. Geevende verder de beste regelen voor Dichters ,
Tooneelfpeelers en Redenaars , zo ten opzichte van den te
kiezen ftyl, als van de nabootzing der werkende Hartstochten.
Byzonderlyk heeft zich de wysgeerige Schryver, by den benefenaar der Dichtkunde , verdienftelyk gemaakt, door zyne keu.
rige aanmerkingen over het oogmerk'der Dichtkunst, over den aart
van her L'aers , als mede door zyne beöordeeling wegeis de
voegzaamheid van het rym of onrym in de Tooneelfpelen. Niet
minder gewigtig zyn zyne bedenkingen over de uitfpraak en
gebaarden van den geestlyken Redenaar ; onderzoekende by
zeer naauwkeurig , of, en in hoe verre, dezelve zich naar r,e.a
Tooneelfpeeler moge richten , welk gedeelte, indedaad, door
jonge Godgeleerden, die veeldl, op den Predikfloel, of in he;
koude, of in het winderige, vervallen, alle ernliige overwee sing verdient.
In den XLI(ten Brief deezes %Verks , over de zwelling en
gepaste opklimming der Hartstochten fpreekende , geeft de
^chryver liet volgend gepast voorbeeld, uit QITQ YAat WITTELS(")Zi: de Lett, voor iti9r, t;. ,44.
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BACH, met vier toepasfelyke Plaatjes , ter bekragtiging op; wor
deride door een en ander deeze opklimming der Hartstochten
uitmuntend opgehelderd.
„ F1zEniazII VAN ItEuss houdt de braafheid van PHILIPPUS
verdacht; OTTO, fchoon zelf te braaf, om Bene trouwloosheid
te vermoeden, wil nogthans den brief, dien PHILIPPUS hens voor
den Hertog van Poolen medegaf,, gelezen hebben. De Palts.
graaf zelf kan even min lezen , als zyn Stalmeester WOLF.
Ridder FREDERIW zet zich aan een tafel ,en OTTO aan zyne zyde;
by heeft het oor naar den Ridder gebogen, en zyn oog is een
weinig fcherp; voor het overige zyn gelaat en houdiqg nog in
volkomene rust. Hy heeft, thans nog , veel meer vertrouwen,
dan agterdocht , omtrend den Keizer; de verontwaardiging,
welke zich weldra aan een grooter vermoeden zou verbinden ,
kan in zyne ziel nog geene fterkte genoeg verkrygen ; de uitdrukking van zyn gelaat is nog, geheel, de zuivere uitdrukking
der nieuwsgierigheid , der erntligtte opmerkzaamheid. De
Ridder leest , en , reeds in den aanvang des briefs , komen
plaatfen voor, welke, fchoon niet beleedigende, echter bevreeniden. De Keizer had andere woorden , als tegenwoordig de Ridder, gelezen; de aandacht wordt dus, natuurlyker wyze, reces
verdubbeld. Na eene zichtbaare verbaazing, met welke OTTO
de woorden paart: „ Hoe 1 Staat 'er dus? Zoo las de Kei
niet!" na de uitdrukking zyner verwondering, door eene-,:zer
ligre fc'nudding van het hoofd , fchikt hy zich digter by den
Ridder ; brengt zyn oor nader aan den mond des Lezers, als 't
ware, om den weg van het geluid te bekorten, en de toonen
met zekerheid en fnelheid op te vangen; hy trekt de wenkbraau-.
well reeds veel zichtbaarer te zamen, en toont , in alle zyne
(pieren, meer kragt, meer fpanning. Na nog ééne zaak,
welke, ten aanzien der oplettendheid, geene verandering maakt,
volgt nu de verraderlyke geheime raad: dat de Hertog van Poolen
aan OTTO geene eigen raagt toevertrouwen , veel min hein de hand
zyner , door haare fchoonheid alóm beroemde, Dogter zonde
fchenken. Deze trek der verachtelykfle, der laaglie, ondankbaard eid des Keizers ontroert OTTO; hoe minder dezelve verwacht
werd , des te meer dringt zy thans door het hart; het driemaal
herhaalde ha! van den Paltsgraaf is, terftond reeds , d,- eedre
uitroeping, zo wel van woede als van de uitertle verbaasdheid;
zyn oog is thans wyd geopend, de vuist gefloten, het voor.
hoofd gerimpeld; het valt hein moeijelyk op zyn' floel flil te blyven zitten. De éénige beweegreden , welke hem nog weder.
houdt, is het, thans oneindig verflerkre , verlangen naar den
vollen uitilag der zaake ; eene begeerte, welke den Ridder
naauwlyks tyd tot zyne eigen verbaasdheid laat : want , boe
driftig fpoort hers de Palts„raaf , , door zyn dikwerf: „ verder!
lees verder!” rot voorgang 1 De nabyheid van het oor , aal;
den mond des Ridders, vo^doet OT to niet meer; hy ziet hem,
met een gretig en Brak gelaat , aan, als of hy de toonen onmid,
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delyk van de lippen vangen, of liever, als of hy de woorden , eer
ze nog gefproken zyn , reeds uit de gelaatstrekken wilde.
lezen." Ook fleunt hy, volgens een reeds voorafgemaakte
aanmerking, (D. I.) dat een toehoorer , die in eerig
verhaal zeer veel belang Relt, altyd gaarn den Spreeker omhelst,
met de eene hand op den fchouder des Ridders. De verbaasdheid van OTTO kan thans naauwelyks meer toeneemen ; maar
wel zyne woede, zelfs zyne begeerte naar den geheelen inhoud.
Offchoon de waarfchouwiug des Keizers , op zich zelve, reeds
zeer beleedigende is, wordt zulks, door de opgegeeven reden ,
nog meer verërgerd , dat naamlyk ; „ de Paltsgraaf te trotsch ,
te zeer tot oproer en tweedragt geneigd, is." Naauwlyks zyn
deeze woorden gefproken , of OTTO is reeds van zyn floel opgerezen , het is hem tegenwoordig veel te weinig , enkel op
den fchouder van den Ridder te leunen ; by ílaat den geheelen
rechterarm . om deszelfs hals , terwyl de linkerarm zyn gefloten
vuist op de tafel onderileunt. Zelfs is hein een ,ftaarend oog, op
het aangezicht des Lezers, een nog te langzaam werkend middel,
om zyne nieuwsgierigheid te bevredigen. Zonder te bedenken,
dat hy zelfs niet lezen kan , ziet hy, met de uitdrukking van
het uiterst verlangen , en de_ hoogte woede , rechtflreeks , in
den brief neder." -- Zie daar, de beknopte befchryving van hee
klimmen der Hartstochten, in dit Voorbeeld aan den dag gelegd.
Onder een klein Voorbericht, bv dit Tweede Deel afgegeeven ,
heeft de Heer j. KONYNENBURG , Hoogleeraar in de Godgeleerd•
beid en Kerkelyke Gefchiedenisfen , by de Remonflranten te
llmfterdam , zich als Vertaaler van dit Werk bekend gemaakt.
De vloeijende flyl en zuivere Nederduitfche Taal , in het zelve
overal doorblinkende , doen zyn Hooggeleerden eer aan , en
geeven ons het recht, om, met elk Liefhebber van Kun(len en
Weetenfchappen , zo wel Hem als den Schryver onzen dank te
wyden , voor een Werk , waarin een groot getal van nieuwe
Waarneemingen , voor onderfcheiden vakken van kunstmaatige
beoefening, vervat is ; hoopende verder , dat het veel moge
bydraagen , om onze Tooneelen eens dat te doen worden , dat zy
zyn konden , namenlyk Schoolen der Kunst en der goede Zeden.
',

Rekenboek, uitgegeeven door doMaatfchappy: tot Nut van 't Alge.
meen. Itte Deel. Te Leyden by D. du Mortier en Zoon , en te
Deventer by J. de Lange, 1790. In 8vo. zo4 bladz.
Rekenboek voor de Nederlandfcke ,deugd, door H. AENEAE , l. L.
M. Phil. Dot?, en Lid van verfc'ieidene geleerde Genootfcliappen.
Uitgegeeven door de Maatfchappy : tot Nut van 't Algemeen.
Eerfle Deel. Te Leyden by D. du Mortier en Zoon, en te Deventer by J. H. de Lange, 1791. In 2vo. 212 bladz.
!

Maatfchappy Tot Nut van 't Bigeween zich bepaald hebD ebende
, om ook ten nutte der Nederduitfcbe Schooien te
war-
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werken , beloofde voor eenige Jaaren reeds eene dubbele Gouden
Medaille aan hein, welke het beste Rekenboek , volgens haar
ontwerp, inzondt. Het gevolg was, dat de Heeren M. VAN OLM,
te Groniigen, J. VAN DEN BoscH, by Leeuwarden , en M. AEaSCHOT te Turnhout, voor hunne hukken, de eerf'te niet een ge
Gouden, de laatfie eik met een Zilveren , Eerpenning be--wone
kroond werden. Uit deeze drie onderfcheidene Gefchriften heeft
men het zaaklykfle zaniengevoegd, maakende die byëentrekking
het eerstgemelde Rekenboek uit, van het welk de ivlaatfchappy
vier Deeltjes zoude geeven ; zullende by het vierde Deel dart
tevens aanwyzing gedaan worden van het onderfcheiden werk
der drie Heeren.
Aan deeze belofte, echter, is niet voldaan , en fchynt ook niet
voldaan te zullen worden ; althans men leest, in een klein
Voorbericht, voor het tweede Rekenboek , dat Beituiarderet;
der Maatfehappy, om byzondere redenen. hen bekend, befloaten hebben, om, in plaatfe van het door hen reeds uitgegeevett
Rekenboek te vervolgen , dit oorfpronglyke , en zo zy vero
trouwen , betere Rekenboek het algemeen in handen te gee.
ven. Zullende dus het reeds bekroonde Werk biyven liggen, en het laatfee Rekenboek door een tweede gevolgd, en
gefloten worden.
Wat de inrichting deezer beide Rekenboeken aanbelangt , de.
zelve is geheel verfchillende. Het eerfee is een gewoon Reken.
boek, bevattende de vier Spetiën, en den Regel • van Driën, alle
in geheele getallen ; opgehelderd door verfcheidene voorbeelden, welken het tot een Schoolboek gefchikt manken. Het laat.
fie in tegendeel is eene, in veele opzichten ongewoone, doch
niet minder geregelde ; Handleiding , om de Rekenkunde , by wy
ze van Zamenfpraaken tusfchen een Meester en zynen Leerling,
te leeren; wordende in hetzelve niet alleen de vier Spetiën itt
geheele getallen, maar tevens in gebrokene, zo wel in gewoone.
als tientallige , op eene duidelyke en onderhoudende wyze geleerd , en mede door verfcheidene Voorbeelden opgehelderd.
Zo ongefchikt deeze redeneertrant, tot heden, voor onze'Schoo•
len fchynt te zyn, zo uitmuntend en nuttig is dezelve voor
eiken Leerling, welke liet Rekenboek van den bekwaamen
AENE2E in zyne byzondere Lesfen of Oefeningen raadpleegt ;
hetzelve als een Huisboek leest, en 'er de voorbeelden van

uitwerkt.
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LETTER- OEFENINGEN.
hoorbereidzelen tot herklaaring en enne fchetswyze Opheldering van Salumon's Prediker, door G. BONNET, Donor
en Profes /or der H. Godgeleerdheid. en Academie- Pre iiker, te Utrecht. Tweede Druk. Met eene nieuwe I/ourrede, waarin eenige byzonderheden, dat Boek betreffende,
nader behandeld worden. Te Utrecht by van Yzerworst, 1792. In gr. 8vo., buiten de hoorred. 479 bl.

D

e eerfte uitgave van dit Werk hebben wy te voorera,
by twee uitvoerige uittrekzels en beuordeelingen (*),
aan onze Lezers bekend gemaakt. Voor de eertte uitgave was maar een kort Voorberigt van anderhalve blad
geplaatst ; maar voor dezen nieuwen Druk geeft de-zyde
Schryver eene uitvoerige Voorreden, van CX .VIII blad
deze Voorreden moeten wy thans alleen -zyden,va
Werk zelve weinige of-lykfpren,dwiht
geene verandering hebben kunnen ontdekken ; als alleen
dit, dat de beide Stukken thans tot ééu geheel, waarvan
de bladzyden doorloopen, vereenigd zyn.
Na dat de eerfte Druk van het Werk van den Heer
BONNET uitgegeeven was, hadt de Heer VAN DER PALMp
in eene zeer oordeelkundige Verhandeling, den Prediker
opgehelderd; en de Heer EICHHORN halt, in zyne Inleiding in het O. T. (1 ), over den titel , den fchryver, (ie
oudheid, den inhoud, de fchikking, en de gefchiedeniy
van dit boek, zyn gevoelen gezegd. De arbeid van heide deze Geleerden gaf aan onzin Schryver aanleiding,
om eenige byzonderheden, betreif:nde dit Boek, te vooren door hein opgegeeven , in nadere overweging te nee.
men; en de tweede Uitgave van zyn Werk gaf hein gepaste gelegenheid, om, het geen hem des aangaande der
aantekening waardig voorkwam, by wyze van Voorrede,
den
-

(*) Algem. Vaderó..Letteroef. III Deel , bi. 521 -527; en
V Deel, bl. 359-3 64.
(t) III Deel, bl. 663, en very.
LE TT. 1792. Nu. G.
Q
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den Lezer mede te deelera. Deeze byzonderheden betref
fen deels de voorhereidzelen tot verklaaring, deels de
fchetswyze opheldering van den Prediker.
„ Bezwaarlyk (dus fchryft de Heer EICHHORN, op de
aangehaalde plaats) kan iemand , die zich eene gemeenzaame kennis met de overgebleeven Schriften der He„ breeuwfche Oudheid verkreegen , en de eerife grondtfel„ liegen der hoogere Oordeelkunde begreepen heeft, twee
„ bladzyden van den Prediker lezen , zonder de onmoog„ lykheid van dit gevoelen (dat dezelve door SALOMO
„ gefchreven zy) met handen te tasten." Hy poogt de
gegrondheid van deze uitfpraak te bewyzen , uit de taal
van hetzelve, die niet zo is, als zy in een Werk uit Salomo's leeftyd zyn moest , maar doormeugd met veele
Nieuwe Iiebreeuwfche, Griekiche, en andere vreemde
woorden, welke eerst in laater tyden het Hebreeuwsch
burgerregt verkregen hebben, terwyl voorts de wyze . van
uitdrukking overal Chaldeeuwsch gekleurd , raauw, ,long
en fpeelend is, zo als zy in zulke tyden pleegt te zyn,
wanneer eene taal reeds uitgebloeid heeft uit de inkleeding van het boek, die zo niet ingerigt is , als zy
uit Salomo's mond komen kon ; waar by hy zich vooral
op Kap. I: 12 , II: 7, en IV: 15 beroept en einde
uit het Slot van den Prediker, waar de Schryver-lyk,
onder de bronnen van zyne wysheid ook vreemde onder
opgeeft, gefchept uit de Schriften der Ouden;-vindge
en waar hy tevens over de fchryfziekte van zynen tyd
klaagt; byzonderheden, die met de voorgewende oudheid
van dit boek , en met de omftandigheden van Salomo,
niet te vereenigen zyn. Alle deze redenen poogt
de Heer BONNET te ontzenuwen, bl. III—LXIII; doch
wy vreezen, dat een oordeelkundig Lezer op verfcheidene plaatzen, de zwakheid zyner tegen-redenen voelen
zal.
Vervolgens kortlyk gefproken hebbende over de oor.
zaaken van het groot verfchil in de verklaaring van dit
en over den tyd , wanneer Salomo de aanBoek
merkingen, in hetzelve vervat, gemaakt zou hebben
gaat hy over , om te handelen over het hoofdoogmerk
van den Schryver,, in het byeenbrengen dezer aanmerkingen, en toetst hier vooral het gevoelen van den Heer
VAN DER PALM, die meende, dat Salomo , in de zes
eerfte hoofddeelen, wilde aantoonen, dat de meeste bezigheden en onderneemingen der wenfchen ydelheid zyn,
en
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aft daarop, in de zes laathen , zulke onderrigtingen en
lesfen wilde geven , welker inachtneeming bevorderlyk
kan zyn aan 's rnenfchen geluk (*) : en die dus Hoofdt.
1: 3, niet in eenen ontkennenden, maar in eenen onderzoekenden zin opvattede. Deze meening wederfpreekt de
Heer BONNET, terwyl hy poogt te bewyzen , dat Salomo's onderwys zich niet bepaalt tot de bezigheden der
menfchen; of eeniglyk ingerigt is om te leeren, welke
de beste middelen zyn, waarvan men zich bedienen
Ipoet, ter bevordering van tydelyk geluk; maar dat zyrr
oogmerk, in het fchryven van dit boek, is, „ de ydel„ beid van alles, waarin de mensch gemeenlyk zyn waar
,, genoegen zoekt , in een helder licht te (tellen ; ten
,, einde hem op te wekken tot de betrachting van den
„ waaren Godsdienst, als eeniglyk gefchikt ter verkry„ ging van weezenlyk en beflendig geluk; doch te ge„ lyk, om hem te leeren , hoe men , door het machtvan heilzaame lesfen, zyn leven veraangenaanee
„ men, en rampfpoeden zich draaglyk kan maaken."
Voorts overweegt de Schryver,, in deze Voorreden, of
'er in dit Boek eene doorgaande zamenhang van zaaken
plaats vinde? en, na dat by deze vraag met ja beantwoord
hadt, geeft by de verdeeling van den inhoud dezes Boeks
op, tot welken hy een' genoegzaamen grond meent te vinden, Hoofdft. I: igk, van welke plaats by dus uitvoerig
handelt, en waarvan hy zyne opvatting tegen die van den
Heer VAN DER PALM verdedigt.
Eindelyk belluit hy deze Voorreden , met eenige korte
aanmerkingen, over de uitweidingen in den Prediker, en
over de fpreekwoorden, daarin voorkomende ; en doet aait
het Plot van dezelve nog deze belofte, waar mede wy dit
uittrekzel befluiten zullen: „ Ik had my voorgeíteld, ook
„ over eenige moeilyke plaatzen, vooral, over Hoofddeel
„ III: ii. IV: 13-16. VII: 27-29, en andere, myne
„ aanmerkingen hierop te laaten volgen, en by die gelegen,.
„ heid ook te onderzoeken, of het noodig zy, ter geluk„ kige verklaaring van dit boek, hier en daar eenige Stuk„ ken te verplaatzen? Dan, tegen myne verwagting, is
,, deze Voorrede reeds te groot geworden. Ik wil dau
„ lie-

(*) Ecclefsastes, Philokgice, & Critice Illuflratwr (L. B. 84),

p. to, 22, 23.
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„ liever, fpaart God my gezondheid , deze byzonderhe„ den, in een Byvoeg zel tot myne ichetswyze opheldering,
„ naderhand mededeelen."

Ifan2 fcript , waarin de Gebeurtenis niet de Paradoxe Dienst
te Philip;en voorgevallen, en door den H. Euan--magd
gelist LUCAS Handel. der Apostelen, Cap. XVI: 16—t
geboekt zynde op 't verlangen van eenige onbekende Dor
andere Bybeivrienden onderzogt en verklaard-drechtfl:n
wordt, door F. G. C. Riirz , Hoogduitsch Predikant der
Lutherfche Gemeente in 's Haage. 'Te Rotterdam by
J. P. Kraeft, 1791. 7o bl. in gr. 8vo.
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enigniaal is de geleerde R(TZ in het i}rydperk getreeden tegen de Dx2nonen , en heeft , in eenige
Leerredenen, als mede in zyn Dcemonologirche Fragmenten,
b:weerd, dat als JESUS en de Apostelen van Dceinonen of
Dcemonifche Mentchen fpreeken, zy, op Bene wel zeer geoorlofele wyze , de gewoone Volkstaal u , zonder
daar door, dit Volksvooroordeel, dczeVolksdwaaling tot
de waardigheid van eene waarheid; veel min tot eene Geloofswaarhei; te verheffen.
Een Gezelfchap Bybeivrienden te Dordrecht, naa betuigd
te hebben dat zy veel lichts aan hem verfchuldigd waren,
wegens dit Stuk , vonden eene onopgeloste zwaarigheid
in het geval door LUCAS Handel. XVI: i6, enz. geboekt.
Dewyl deeze Dienstmaagd niet voorkomt als ziek of krank,
maar als een gezond en verftandig Mensch, dewelke haaren Heeren gewin toebragt door den Waarzeggenden Geest
dien zy hadt , en vroegen hem wie deeze Waarzeggende
Geest was? --- Hoe deeze Dienstmaagd wist dat PAU
en TI tOT1-IEUs Dienstknegten des Allerhooglien Gods-LUS
waren ? En tegen wier PAULUS zeide , Ik gebiede
ti, in den naam van JESUS CHRISTUS, dat gy van haar
uitgaat?
Naa vooraf aangemerkt te hebben , dat LUCAS als ooren ooggetuigen dit geval befchryft ; dat, die Gefchiedboeker een gebooren dood, geweest zy ; dat JEsus en de
Apostelen zich niet altoos inlieten om Volksdwaalingen
en Vooroordeelen te wederleggen ; als mede dat men in
de Verklaaring ven eene Schrifinurplaats , of Geheurrtnis, niet zo zeer en eigenlyk te letten hebbe op eenige
Ver-
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Vertaaling dan wel op den Grondtext, gaat hy voort om
de verichillende Leezingen van den oor(pronglyken Text,
wegens 't geen door onze Vertaalers een Waarzeggenden
Geest wordt overgezet, op te geeven.
Ten antwoord op de eerlte vraag, wie de Waarzeg gende Geest was? treedt de Eerw. RuTZ in de ontleeding
dier vier volgende Vraagflukken. -- „ r. Welk begrip of
welk denkbeeld hebben de Macedoniers of de Philippenfen
verbonden , roet de woorden P/Ieuma Pytlionos of Pythona, waarvan de H. LUCAS gebruik maakt? Met andere
woorden. Waarvoor hebben de Philippenfen den Geest
Python of den Geest van Python werklyk gehouden ? en
waarvandaan heeft deeze Geest z*ynen Naam ontvangen ? 2. — Behelst dit begrip , dit denkbeeld, waarheid in
zich? Met andere woorden. Is 'er waarlyk en in de daad
een Geest Python of een Gee t van Python in de Natuur
aanweezig , en in de Dienstmaagd werkz ^a.n of werkende
geweest. 3. — Hebben PAULUS en LUCAS juist hetzelfde
denkbeeld verbonden met dc uitdrukkingen, Geest Python
of Geest van Python, als de P1riGippeufen daar aan gehegt
hebben ? En hebben heide, PAUULI:s en LUCAS, gelyk de
Maced,vaiers, deezen Geest voor een Weeen , 't welk in
de Natuur werkelyk een betlaan heeft, te-boek geleld, en ZO
neen. a. .-_A,_ Waar voor hebben dan PAULUS en LU cis den Geest Python of van Python werkelyk gehouden ? en waar voor moeten wy hem te boek !'tellen, wanneer wy de waarheid en den zin van PAULUS en LUCAS
treffen en uitdrukken willen?"
Wegens de ontvouwing van dit alles , waarin de
Eerw . RiiTZ zyne bekende beleezenheid hetoont, moeten
wy den Leezer tot het Manufcript verzenden. Alleen
tekenen wy 'er uit op, hoe, volgens het heredeneerde van
zyn Eerw., LUCAS aan het be('aan van den Geest van Py.thon geen geloof geflaagen heeft. — „ Laat die woorden en
uitdrukkingen, die by geboekt heeft, zoo paradox, zoo zeldzaant, zoo fterk klinken, als zy maar willen , dat doet niets'
tot de zaak! Want hy boekt als His'toriker 't geen by zelfs
werkelyk gehoord heeft. Een Gefchiedíchryvcr , die den
naam van een getrouw Historiker verdienen wil, moet de
Gebeurtenisfen, die hy verhaalt, zo veel mogelyk, met
naare oorfpronglyke kleuren fchilderen, en de woorden, die
hy by die gelegenheid gehoord heeft , zoo boeken als by
ze gehoord heeft, zonder over de Gebeurtenis en de Woorden te philofopheeren, en de gewoone Volkstaal met die
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der zuiver wvsseerige en gefchiedkundig waare taal te ver
kan en durft, of liefst, behoeft een-wisfeln.Hta1
getrouw en eerlyk Geíchiedfchryver als Gefchiedfchryver
niet te doen; maar moet dit overlaaten aan den verfl:andigen en oordeelkundigen Leezer, dle kan, mag en moet,
wanneer hy het verhaal leest oni het te verklaaren, den
J olksdialect, zo dra by bewyzen kan dat dezelve tegen
de reden en het gezond verlicht Menfchen- vertand, of
tegen de geopenbaarde Waarheden, aandruischt , met de
Dialed der Waarheid verwisfelen, indien hy 'er toe in
ilaat is."
Overeenkomflig hier mede antwoord hy op de vierde
boven opgegeeven vraag; dat de Geest van Python, een
louter 17olksdialec°t is , dat men de woorden van PAULUS
en LUCAS voor geiroone Volkstaal te houden hebbe. En dat
hy dit antwoord geevende , „ de waarheid , nog zeer
,, zagt, teder en flauw uitdrukt; dewyl CALVIN met ronde
„ en duidelyke woorden fchryft. LucAs verhaalt hier ter

,, plaatze eene Volksdwaaling."
Merkt men aan dat PAULUS , zeggende. Ik gebied u,
in den naam van JESUS CHRISTUS, dat by van haar uit
taal fpreekt. Dan antwoord-gat,renfiul
zyn Eerw. al vraagende, „ welke fpreekmanieren de Ayostel zou hebben moeten gebruiken. i) In eene Stad,
wier Inwoonderen het aloude Bygeloof aan en omtrent
Python met de moedermelk hadden ingezoogen , en voor
welgegrond , gewichtig en voordeelig hielden, en 2) ten
overstaan van Heidenfche Menfchen, welke hy in den Christelyken Godsdienst onderwyzen wilde , en met dewelke
by zich niet, dan tot nadeel van zyn groot oogmerk, in
een zo nut- als noodlooi dispuut over eene felling, die de
Religie van JESUS niet onmiddelyk raakte , konde of wilde
inlaaten? En in zulk een dispuut zou de heilige en wyze
Euangelie - Dienaar oogenbliklyk geraakt zyn , zo dra hy
ot den gewoonen 7oodfclien DialeEt gebezigd, of de zuivere taal der Wysgeerige Waarheid gefprooken hadt."
Eindelyk toont hy, op welk eene wyze, zyns agtens,
deeze Dienstmaagd den Apostel en diens Medegenooten
Knegten der Allerhoogften kan genoemd hebben , zonder
dat men daarin iets boven -natuurlyks felle. ---- Dan
men leeze het kleine Stukje zelfs. 't Welk een gepast
Toevoegzel is tot TIMMERMAN'S Verhandeling over de. Dce•
s.aonifche Menfehen , en de Fragmenten van den Eerw.
ii!iT over dit onderwerp, die, zo wy hoorsen, liet door
dei
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den Schryver gevreesde gevaar niet zullen loopen van op den
Pakzolder des Boekverkoopers door de Rotten verteerd, of
door den Kruidenier tot Peperhuisjes verbruikt te worden.
Myn Tydtivinst, door JAN EENDRTK VAN DONGEN. Derde
en laatfie Deel. Te I1mJI. by Wesfing en van der Hey,
1791. Be ialven de Hoorreden, 247 bl. in o&.avo.
wy de twee Eerie Deeltjes van deeze Tydtvinst
aankondigden (*), hebben wy ons moeten te vreT
de houden , met, ten aanziene van den overleden Schryoen

ver, te melden , dat by bleek een agtenswaardig , doch
ongelukkig , Jongeling geweest te zyn. Thans fielt
ons de Hooggeleerde Y. VAN ITArMVLSVELD , de Verzamelaar en Uitgeever van de nog overgebleevene Schriften diens
vroegtydig geflorvenen , in flaat om 'er iets meer van te
Zeggen. JAN HENDRIK VAN DONGRN hadt tot Vader JACOs VAN DONGEN , in leven Thefaurier der Stad Dordrecht , en werd den € Sept. ItlDCCLVI gebooren; zy
ne Moeder verloor by in zyne tedere Kindschheid. Bene
harde behandeling zyns Vaders maakte hem uithuizig,
bragt hem in verkeerd Gezelíchap , en deed hem , in 't
einde, het befluit neemen om Dordrecht en het Vaderlyk
1-luis, in Juny MDCCLXXXVII, geheel te verlaaten. Omtrent twee Jaaren leefde by in die verwydering , tot by
derwaards wederkeerde, in de fireelende hoope, dat Bene
opregte bevrediging en minzaame vergelyking , zyne rampen zou eindigen , en hem de vreugde des levens . fchenken. Doch weinig dagen naa zyne wederkomst ,
werd by door eene zwaare ziekte aangetast , en op den
oever des doods gebragt; het geweld deezer ziekte fcheen
egter geweeken, en de verloorene kragten byna herwonnen te zyn , zo dat de hoop eener fpoedige herstelling
zich blymoedig opdeedt , wanneer deeze hoop geheel onverwagt, door een herhaalden aanval van zwaare Koortzen , den laattien leevensdag , vergezeld met onafgebrookene (luipen, week, en door zyn overlyden op den 12 Ju-.
fly MDCCLXXXIX, in den Ouderdom van twee-en-twintig Jaaren en ruim negen Maanden, geheel werd afgefnet•
(*) N. 4/gem. Vaders. Letterpaf. Vde D. i ne St. bl. 34e.
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iiieeden. Alleraand ,enly'.kst zyn de gedeelten uit eet&
Brief by zyn weggaan ten Vaderlyken Huize gelanten, door
den I-leer HAME1.^VELD opgegeeven , om dat llrenge Vaders daar uit kunnen leeren , welke de gevolgen zyn van
eerie meer Despotieke dan Vaderlyke Opvoeding. — Gelyk
zo veele Jongelingen van onzen bedorven tyd, waaraan",
behalven de verkeerd ingerigte Opvoeding, ook niet zelden
de wyze van Godsdienst -voordragt zo veel fchuld heeft,
was de jeugdige VAN DONGEN befinet met de rampzalige
losheden van een valschlyk zo genaamde Vrydenlzery —
doch hiervan kwam by te rugge door de gefprekken met zynen Boezemvriend VAN DAMELSVELD.
De Stukjes, in dit Deeltje voorkomende, zyn van denzelfden aart , en op denzelfden aanpryzenswaardigen
voet behandeld als wy omtrent die in de twee voorgaande Deeltjes , ter aangeduide plaatze , vermeld heli-.
ben. De Gefchiedenis van den Misdaadiger uit Eetloosheid , door den Heer VAN HAMELSVELD 'er in gevoegd , en uit de Thalia van SCHILLER overgenomen.,
om dit Deeltje eene gelykvormigheid met de voorgaande
te doen hebben , is van denzelfden Stempel : de invul
dien 1-leer , in een en ander Stukje , op dat-ligenva
de Leezer geen .enkele Brok/tu.k en zou hebben , zyn
op den leest van VAN DONCEN gefchoeid. Dan hoe veel
Is 'er in, 't welk wy in een ander Werk van dien Hoog
-leoarzn?
floe treffend , om iets uit deeze Tydwinst op te gee.
ven , is het SIot des eerften Vertoogs , de Schepping getyteld : „ Is het geen wy over de Schepping gezegd heb ben , gegrond , is het oogmerk der Goaheid , waar toe
het beweegmiddel waarom Bv alles íchiep , de Gelukzalig
aan de eer van zyne-heidzynrfcptèl,oeghik
I-leerlyklieid. — Kent dan , gy , die rusteloos werkt ,
om het hei] van uwe medemenfchen te ílooren, gy `bloed
naaai van Held en Groot , ten. koste-clori'gen,d
van rampen en elende van millioenen van uwe medemen
koopt, gyVorílen, die , door heerschzugt en ydelen-chen
waan misleid, om een niet, om eene beuzeling, verwoestende oorlogen aanvangt; en Weduwen en Weezen , door
het vermoorden der ongelukkige 1lachtoffers van uwe
heerschzugt , rampzalig maakt , wier gefchrei deswegens
tot God in den Hemel om wraak roept. , — Gy onregtvaardigen ! gy onderdrukkers ! kent en befchoiwt ., hoe,
gy
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gy u verzet tegen de goede, de liefderyke, 00gmerken, van
den Vader van alien! Fly fchept, gy vernield fly maakt
leevend , gy moordt ! fly fpreidt alomme de ryktle en
weldaadiglie zegeningen , gy verwoesting , elende en jammeren I. Hy maakt zyne schepzelen gelukkig , die zyne
Heerlykheid vry en bly vermelden ; gy maakt hen ,. die
tiwe hoogheid en onregtvaardigheden in den weg (taan ,
rampzalig, en lien, die uvze heerlykheid vleijend en krui1,end hulde doen , tot vuige flaaven , overweegt dit
en beeft ! Zeker , de Schepper zal u eens over de
misdaad van zyne 'gekwettle Maje[ eit te regtfiellen , u als
veritoorers van de rust en liet welzyn in s zyn ryk, geducht llraffen , wanneer by het geroep , der ellendigen ver
aanbidders volmaaken zal."
-horen,zy
Wy voegen 'er by, liet ;einde van de Verhandeling over

den svederzydfchen Invloed van Godsdienst , Regeering en
Zeden der Polken, op elkajideren, om ten staal te dienen,

hoe VAN DONGEN , eertyds in de firikken van vrygeestery
verward, in laateren tyde over den Godsdienst van JESUS
dagr. „ Wanneer he,t Menschdom, door waan en onkunde
verblind , zich God voorítelt , als eenen Despoot , eenen
illekeurigen Opperheer, die aan zyne willekeurige bevelen eene blinde onderwerping vordert , wanneer het dus
den Godsdienst misvormt ,, en op. dit zo hoog en gedugt
Weezen niet durft vertróuwen ; maar daar voor alleen
vreest en fchrikt, dan verliest de mensch, noodwendig
alle denkbeelden van zyne waarde, en van zyne verheevefle
beftemming; dit Uygeloof, deeze valfclie Godsdienst,
zemt den menfchen eenen laagen en flaaffchen geest in ,
en drukt denzelven geheel ter aarde ; by is nu een gemaklyke roof voor het bygeloof , de Priesterheerschzugt
kan hem kneeden naar haaren wil , en , wanneer de Staat•
zugt zich van 'de géestlykheid wil bedienen , is zy in
haat , Om den mensch als een flaaf aan haare willekeur
te onderwerpen. Maar ook. een . zodanig bedorven
Godsdienst fielt den mensch geheel `buiten flaat , om
eenige waare en edele deugd te betragten. Hy fchrikt en
vreest voor God, en Teerkt dien aan als een ftuursch Weezen ; welligt geeft by cie hoop op , van Hem te bevredigen, of, al zyne hoop bepaalt zich tot b ygeloovige plechtigheden , de verzekeringen van zynen Priester , en den
yver voor de rechtzinnigheid , en , deeze hooploosheid
viert hem den teugel , tot net involgen van zyne lusten ;
by leeft geheel naar zyne begeerten en goedvinden voort,
zone
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zonder zich aan iets te bekreunen. Zinlykheid is zyn
eenigfte vermaak, weelde zyne behoefte. Hy heeft geene
waarde voor zich zelven en in zyne oogen , hoe zal dan
zyn medemensch by hem geRgt weezen ! Een flaaffche
ziel heeft geene denkbeelden van waare Vryheid, van Vaderlandsliefde, of van Edelmoedigheid.
„ Stellen wy daar tegen over, den waaren Godsdienst,
dien JESUS gepredikt heeft , maar die zo weinig bekend
en geëcht is onder de menfchen. Deeze Godsdienst [telt
God voor in een betninnelyk licht, den Vader van alles
in het aangezigt van zynen Zoon , als verheerlykt in liefde, en de onuitputlyke Broil van Barmhartigheden. Hy is
verzoend met het Menschdom , door den dood van JESUS,
en laat liefde , vrede, heil en zaligheid, verkondigen. De
voorfchriften van deezen Godsdienst zyn geene willekeurige. bevelen ; maar gegrond in de natuur van God , en
van de redelyke Schepzelen , zelve. Zy beveelen liefde ,
menfchenmin, de beoefening van vredelievenheid en recht.
Zy gebieden ons, dat wy elkander zullen aanmerken , als
'Kinderen van denzelfden Vader , en als elkanders Broederen ; dat wy dus elkanders heil zullen uitwerken , en de
een den ander uitmuntender achten, dan zich zelven. De
Leerftukken van deezen Godsdienst doen den mensch zynen Hemelfchen oorfprong kennen , beuren hem uit het
stof op, en, daar zy hem zyne beflemming tot onverderflykheid en het lee Ven aanwyzen , verheffen zy hein om
Een-hog,
tot voor den troon van God.
Mensch, die de Leerftukken van den Godsdienst van den
gezegenden JESUS gelooft, en zyne Voorfchriften betracht,
is in de daad een werk , het edelst werk , van God
Eene Maatfchappy van zulke menfchen zou zaligheid ,
zelfs op aarde, bezitten. Daar zou prangende Despotisme,
en mishandelende onderdrukking , onbekend zyn. Daar
zou de waare vryheid en algemeene liefde heerfchen ! daar
zou men niet elkanderen verketteren en verdoemen , en
dus een geftadigen afkeer en tweedragt koesteren ! daar
zou priesterhaat en priesterbedrog eeuwig buiten gefloten
zyn ! Men zou daar de waarheid en rechtzinnigheid niet
net Anathemas en vervloekingen , veel min met brandfiapels en den wereldlyken arm; maar met de daadlyke kracht
der Godzaligheid, en door beoefening van alle beminnelyke en edelaartige deugden , gepaard met het onwrikbaarst
vertrouwen op den Algoeden en Almachtigen, handhaaven.
,, Gy,
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„ Gy, Kinderen der Stervelingen! zyt gy niet lang genoeg
misleid en bedrogen , niet lang genoeg de fpeelpop geweest der verblinding en heerschzugt? Opent eens einde
Dogen voor het licht der waarheid ! Luistert naar-lykde
de Stem der Wysheid ! Ontíluit uwe harten voor den
weldaadigen invloed van den Godsdienst ! Gelooft het ,
zy, die den. Godsdienst gering achten , en hem als een
juk aanmerken, welk zy van hunne en uwe halzen willen
afligten , zyn vyanden van uw geluk ! Maar niet min ,
zyn ze voor uw tydlyk en eeuwig heil gevaarlyk , die u
tenen verkeerden ei i ónvéríiandigen yver inboezemen ; zo
dat gy waanen zoudt, Góde eenen dienst te doen, als gy
uwen medemensch vervolgdet, om zyne gewaande onregtzinnigheid ! West gewaarfchuwd ! Door zulken
worden voor u boeijen gefmeed, boeijen om uw verfland,
boeijen om uwe Godsdien[tige, en tevens uwe Burgerlyke,
Vryheid te kluisteren ! Zy flypen dolken, welke gew et worden tegen uwe waarde , als menfchen , en tegen
uwe waarde, als Christenen. Zy bereiden vergif, het
welk uw leven, uW genoegen, zal doen Iterven , en niet
alleen den dood van uw tydlyk welvaaren , maar zelfs
het verderf van uwe ziel, veroorzaáken zal."
Alles in dit Deeltje is otldertusfchen niet op dien zo
geheel ernl}igen toon geflemd ; m_n vindt die zelfde ver
als in de voorige , in agt genomen; dies de-fcheidn,
Stukjes ten opfchrift voerende, Advocaaten, het Huwelyk,
ën Leevenswyzen, hier van ten blyk verftrekken. Ons beflek duldt geen meer voorbeelden.
m

danléiding tot eene o^iverftandige Opvoeding der Kinderen,
door C. G . SALTZIIANN . Volgenl den tweeden Hoogd. Druk
overgezet. Te -4mflerdam by Kuyper en van Vliet, 1791.
Behalven het hoorwerk 239 bladz. in octavo.
elneenlyk dienen de Schriften over de Opvoeding der
Kinderen , om hun , aan wien dat gewigtige werk is
aanbevoolen , raadgeevingen en beftierregels mede te dee.
len , die hen opleiden , om het welzyn der Kinderen te
bevorderen , en 't geen denzelven nadeelig kan zyn , zo
veel mogelyk is, af te wenden en tegen te gaan. In dien
fmaak heeft ook de Heer sALTZMMANN voorheen dit Eiuk behandeld ; maar 't heeft hem goed gedagt, zyne overden kingen deswegens eens in een anderen vorm te gieten; en
eene
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Opvoeding der Kinde•
ren te fchryven ; om den Leezeren onder 't oog te bren-

eene 4antpiding tot eene onverlandige

gen , wat hun te doen Raat , indien zy hunne Kinderen.
willen bederven , en ongelukkig maaken ; 't geen veele
Ouders , door hunne wyze van opvoeding , als men dezelve in de gevolgen , die 'er natuurlyk uit voort moeten
vloeien , nagaat , fchynen 'te bedoelen. De Autheur
beeft dit op Bene geestige wyze uitgevoerd : onder liet
voorfchryven van middelen , waar door men de Jeugd
vroegtydig Bene flegte Zielsgeíteldheid kan eigen maaken ;
hun een haatlyk flordig charakter doen verkrygen; en te
wege brengen, dat ze , zo al niet in den anders natuurlyken bloei hannes leevens íterveu , door hun gehele leeven, een zwak en zieklyk Lichaamsgeltel omdraagen. Hy
bedient lig in dit Werk doorgaans- van eerie íchertzende
fchryfivyze , waar mede de maar al te gewoone gebreken
der Opvoedinge, oordeelkundig, ten fcherp{Ie gegispt worden : 't welk mogelyk oenigen nuttigen invloed kan heb
ernflige en bedaarde re--ben,opzdaig terwyl
deneeringen voor hun als verfpild worden , nog vatbaar
zyn voor liet min of meer grappige , waardoor hun ge
als belachlyk ten toon gefield wordt. De op--drag
merkzaame sALTZnMANN is gemeenlyk hierin zeer wel geIlaagd , en zyne boertende voordragt geeft meermaals aan
overdenking. Tot eene proeve hiervan-leidngtorf
flaa men liet oog op zyne twee aangepreezen middelen ,
om in Kinderen een tegenzin in menfchen van cone au.
„ dere Religie te verwekken."
I.

Maak lien diets, dat God alle de zulken haat , welke
van faun Geloof niet zyn.
Vrouw ELIZABETH was den Lutherfchen Godsdienst zeer
toegedaan , wenschte daarom , dat ook deze Godsdienst
Kinderen mogte overëcven. Dit oogmerk-yveropha
geloofde zy niet beter te kunnen bereiken , dan wanneer ze den lieven God geftadig als een eigenzinnigen
voorilelde , die onder alle Inenfchen niemand konde lyden
dan de Lutherfclien.
„ l)it was de rede, dat zy, haare Kinderen in den Gods.
dienst onderwyzende , liet niet goed vond, om hen , naar
Jcius voorbeeld , God als een Vader aller menfchen bekend.
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kond te maaken ; maar tragtte ze te overreeden, dat die
Slegts een Vader der Lutherfchen was , en gaf allen , die
de Lutherfche geloofsbelydenis niet aanmanen , aan den
Duivel over, op dat die heli voor eeuwig pynigde.
In het begin befpeurde zy by haare Kinderen, tot haare
broote droefheid , veele hardigheid des harte. VILHLL,rINA , haare oudfle Dochter , wierp haar eens tegen : zy
kende zo veele goede en braave menfcllen onder de Ge-

reformeerden , Rernon/tranten , Doopsgezinden , Rooinscligezinden , Herrenhutters , ja zelfs onder de .7ooden , weire

rondom haar woonden; hoe het dus mogelyk ware, dat
alle die regtfchape menlclien , welke , hoe verlchillende
ook in Godsdienstgevoelens , nogthans deugdzaam leefden ,
van God verdoemd konden worden. Maar de Moeder
wist haar met verfcheide Schriftuurplaatzen te bewyzen ,
dat het Lutherfche geloof alleen het waare was ; dat alle
menfchen, zo ze llegts wilden, Luthersch konden worden,
en zy daarom geene reden hadden van te klaageis, dat
God hen deswegens verdoemde , wanneer zy van deze
vryheid geen gebruik maakten. 1-laar Zoon , FRANS ,
was zelfs eens zo vermetel, haar in haar aangezigt te zeg
evenwel, uit Mattli. XXV, ware op te maaken,-gen,ho
dat Jefus , ten dage des oordeels , nier zal vraagen , of
iemand Luthersc a , Gereformcerd , R monJirantsch , Doopsgezind, Roomscl„gezind, Herrenhutsch, ja zelfs.00dsch, ge
maar, of hy zynen evenmensch liefde en barm--westzy,
hartigheid beweezen hebbe ? Maar wegens deze laatdunkendheid kreeg by ook een heldere oorvyg , welke die
werking deed , dat hy haar , vervolgens , met dergelyke
tegenwerpingen niet meer lastig viel.
„ Om hun Géweeten nog beter onder haar bedwang te
houden , lag zy zig toe om een Onderwyzer te krygen.
In het begin wierd haar een zeer tiefdleryk , gefcïiikt, man
voorgeslagen, welke reeds twee jaaren, in een zeker huis,
de Kinderen op de beste wyze opgekweekt, en ze in ver
zeer verre gebragt had. Zy was-fcheidwtnap
ook werklyk genegen, om dien haare, Kinderen toe te betrouwen , als zy , tot haar groot geluk , naar zy zig verbeeldde , vernam , wat het voor een flag van een mensch
was , te weeten dat by in de Gereformeerde Kerk
ging. Zy dankte den lieven God hartlyk , in haar avond.
gebed , (lat Hy het groot ongeluk geweerd hadde , het
welk boven de hoofden haarer arme Kinderen had gehangeu. — Den volgenden dag flelde zy den Heer aIARCOLkijus
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paus tot Opkweeker en Leermeester haarer Kinderen aan.
In zyne zeden is die wel wat orrbefchaafd , in zyne hou
lomp, en veel verfland bezit hy mede niet ,
-ding
maar wat is 'er aan verbeurd ; hy is evenwel regtzinnig
Luthertch, en haar Geweeten is tog, nopens het welzyn
van de zielen haarer Kinderen , gerust gefteld. Eenige
Nieuwlingen hebben haar wel willen bepraaten , dat het
heil der ziele beltond in een goed verftand en de opregtheid des harte ; maar zy heeft zig , door dergelyke fpits.
vondigheden , van den regten weg niet laaten brengen ,
dat het welzyn der ziele eigenlyk beflaat in het Lutherfche
geloof.
„ Zy ondervindt de groote vreugde , uit haar geloof ontftaande , dat haare poogingen gezegend zyn. Haare Kinderen haaten alles , wat niet egt Luthersch is ; en , toen
de Gereformeerden , in het voorgaande jaar , by de Magiflraat de vryheid tragtten te bewerken , om in eene Lu
Kerk het Avondmaal te mogen houden , zo was-therfc
haar Zoon die geen , welke zulks inzonderheid belettede.
Daar voor zegende zy hem ook op haar doodbed , ziende
het gelukkig oogenblik te gemoet , dat zy alle haar niet
Lutherfche Buuren zien zal, in den poel , die brandt van
vuur en fulfer.
s.

Ga a uwen Kinderen, in dit opzigt , met een goed voor beeld voor.
„ Heer VAN GOEDBERG kwam te flerven , en liet veel
geld, maar geene Kinderen, na. Op dat dit geld nu wel mogt
gebruikt worden , zo had hy allerleie fchikkingen gemaakt.
Onder anderen had hy belast, dat de jaarlykfche intresten
van ó0000 guldens belleed zouden worden , tot onderlleuning van zulke perfoonen , die buiten hun toedoen arm
waren geworden : maar beging daar by de fout , dat hy
niet bepaalde , welke Christenen van onderfcheiden Gezindten, eigenlyk , dien onderftand mogten trekken. Een
geluk was het , dat de verdeeling dezer weldaaden den
Deer KRAEBELKOP wierd toebetrouwd , welke zeer waakzaam was , dat niemand , dan egte Gereformeerden , eenigen onderftand zonde trekken. Menigmaal kwamen by
hem Vrouwen, die hunne Mannen verlooren , en van hen
niets dan Kinderen geërfd hadden , Voogden van vaderen moederlooze Weezen , of Huisvaders, welke door onge-
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gevallen uit hun Goed geraakt waren; maar wierden, om
dat ze niet van den Gereformeerden Godsdienst waren ,
afgeweezen , onder het voorwendzel , dat 'er thans geen
geld voorhanden was. Verzegt daarentegen een ondeugend
vrouwmensch , of een agteloos huishouder, die zyne goederen had doorgebragt , om onderiland , dan kreegen zy
dezen zonder eenige weigering, zo ze maar Gereformeerden
waren.
„ Dit nu gefchiedde altoos in het byzyn zyner Kinderen ,
welken hy ook , gemeenlyk, de reden plagt te zeggen ,
waarom men niemand dan Gereformeerden lief moest hebben. Dit fraai voorbeeld had de gewenschte gevolgen. De Kinders beoordeelden des menfchen Waarde niet
naar zyne naarftigheid , zyn verpand , en zyne regtfchapenheid , maar — naar zyne verkleefdheid aan den Gereformeerden Godsdienst.
„ Lo VISJE , zyne oudl e Dochter, had Ren Vryer, welke
by allen bekend was , als de gezondste , fraaifte , verllandigile , werkzaamíte , opregttte Man. Zy beminde hem.,
zo dra als zy hem zag ; haar hart wenschte geen anderen
Echtgenoot , dan den Heer BRAAF. Maar, om dat hy
Luthersch was , en niet konde befluiten van Godsdienst te
veranderen , zo bezat zy moeds genoeg , om hem haare
hand te weigeren , en die te geeven aan een uitgemergelden Gereformeerden Wellustigen , welke haar , in de eerie
weeken naa het trouwen, eene ziekte aanzettede, die haar
het Lee ven kostte. Zy ftierf,, in de hoope , dat God in
den Hemel het haar zou vergelden, dat ze een flegten
Gereformeerden den voorrang had gegeeven boven een
braaven Lutherfchen."
Nieuw Heelkundig Woordenboek, bevattende de nieuwfte Ontdekkingen, die in de laatfte jaaren in de Heelkunde gedaan
zyn , door J. G. BERNSTEIN, Heelmeester in Saxen. Uit
het Hoogduitsch vertaald, door J. DAALAIS, Heelmeester te
Haarlem, en Lid van het Heelk. Genootfchap te Asnfierdam.
II Deden. Te Haarlem by C. Plaat, 1791. Buiten de
Registers, 7o5 bl. in gr. 8vo.

H

et eerfle Deel van de letters A tot G, en het tweede
van H tot Q loopende, bevat, in eene Alphabetifche

of-
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orde al het geen , dat 'er hoofdzaaklyk ifi de Heelkunde te
weeten, en te verrichten noodig is.
De Latynfche Koiistwoorden worden door eene Franfche , Hoog- en Nederduitfche, Vertaaling gevolgd , en het
onderwerp naar de nieuwfte en beste ontdekkingen ver
doorgaans met aanwyzing der voor -klardenbfchv;
Heelkundige Schryvers, uit welke het artikel over--naifte
genomen of wel breedvoerig verhandeld is , en by wien
de beste Aftekeningen der Werktuigen , enz. te vinden
zyn.
De Hoogduitfche Autheur had hier toe voornaamelyk
zulken gebezigd ,• die in zyne Landtaal gefchreeven of
overgezet waren; dan, de Vertaaler heeft, met het zelfde
recht, tot nut zyner Taalgenooten , de aanhaalingen, uit die
in onze Moedertaale gevonden worden , aangewcezen.
Dat dit Werk inzonderheid voor eerst beginnendetl in do
Heelkunde, en voor hun, die eene aanwyzing behoeven,
waar zy eene uitvoeriger behandeling der zaaken vinden
kunnen, opgefceld is , laat zig ligtelyk begrypen , en aan
dit oogmerk beantwoord het Verk zeer wel ; ook is de
Vertaalíng vloeijende , en met de verëischte naauwkeurigheid gefchied.
Met veel genoegen , hebben wy, by het doorbladeren,
op liet woord Hernia (Breuk,) alles wat tot de kennis en
behandeling dier maar al te dikwyls voorkomende , en
niet minder menigwerf kwalyk behandeld wordende, on.gemakken behoort, zeer juist en duidelyk befchreeven ge.
vonden ; zo ook op het woord Luxatio (Ontwrigting).
Waarom wy geen oogenblik in twyfel (taan , om het den
aankweekelingen in de Heelkunde, als een zeer nuttig Hand.
boek, ten fterkften aan te pryzen.
De Levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling
vergeleeken , door PLUTARCHUS. Uit het oor/prongelyk
Grieksch geheel op nieuw vertaald , en met zeer veele
Aantekeningen opgehelderd. Tweede Deel. Met Plaaten.
Te Anijterdam by J. Allart, I?9I. In gr. 8vo. 446 bl.
iet te vreede zyn de onbekende Vertaalers deezes
Werks , over het gros der Nederlandfche Leezeren ,
en het gros der 1lrederlan4fche Dagboek Schryvers; doch zy
er-
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erkennen in eenen adem ; dat dë eerstgernelclen ei:genly it;
hunne Leezers, en de laatstgenoemden hunne Be^ordcclaars
niet kunnen zyn. -- In hoe verre de byg^ voegde Aan
dat elk Yournal zeker eenen of meer waarci9-nierkg,„
,; Geleerden en Taalkundigen aan de hand behoorde te
hebben ; die grondige Receiijien van foortgelyke Stuk„ ken geeven kon;" op ons pasfe , laaten wy aan 't oor
deel onzer Leezeren , die de moeite neeniett , om onze
Aankondiging des Eersten Deels op te zoeken en te lier
leezcn (*), En bevoegd of onbevoegd gekeurd ; zuileit
wy op die wyze, als wy best en pligtmaatig agten, voort
gaan om het onze van dit Tweede Deel te zcggn , zó rtder de pen in den honig der vleijerye , of de gal det be
rispinge, te duopen. ,
Het tegenwoordig Deel , 't geen wy met gedoe en nt
vingen, daar liet lange tydsverloóp oias deelt vermoeden ;
of dit Werk door gebrek aan aftrek , wel zou wor=
den voortgezet 3 bevat het Leven van SOL ON ; en naaar,
dien beroemden Wetgeevèer , is het Leeven van VALERiL
POPLICOLA geplaatst; met eerie daarop volgende Vei gely 'king , tusfchen die twee groote Mannen ; het Leeven, vul
THEMISTOCLES wordt door dat van CAMILLVS ,gevol d ,`,
ën , daar de Verge]}-king door PLUTAKCH?US zelve'; tttsfchén deezeu Griek en Romein, verlooren geraakt is Hellesi
de Nederduitfclté Vertaalars hunne Leezers eenigern aate
fcliadeloos ; dooi° dè Vergelyking van den Franfc12e1i Ver•
taaler over te neemén.
Veelvuldig zyn de Aantekeningen , door de 1Vederauit.
fiche Vertaalera gemaakt , of uit de Franfche Vert:aalin
overgenomen, tot opheldering aan den voet des Liads ge
voegd ie á11é even noodig en belangrylc te keuren ,zags
sneer zyn , dan de ?art van zodanige Aantekeningen toelaat: Over 't geheel draagen zy doorgaande blyken va,ii.
beleezènheid; en kunnen ter handleiding dieneis, dm iii T'ARCHus beter te verflaan ; of op de ftukken; daar aan -eíiipt, bepaalder te denken, en de aangeweezeiie Schryvers
te raadpleegen; of zich tot adderen te vervoegen; die over
deeze onderwerpen gefchreeven hebben.
By voorbeeld; over de Wetted van SOLON fpreeket de
fehryff PLUTARoays
, Onder de verdere Weten eáu
-

,

1

(*) Zie 1V. llg. Yad. Lett, V, 1)0 bi. sSS
SETT. a ?sta. nO.
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soLoN, is die inzonderheid zeldzaam en flrydig met de ge.
woone begrippen, welke den geenen voor eerloos verklaart,
die, in tyden van burgerlyke tweedracht, Beene party kiest
(*). Fier oogmerk van deeze Wet is waarfchynlyk, om te
maaken, dat niemand zonder aandoening of gevoeligheid zy,
omtrent het gemeen belang; noch denke, dat het voldoe,
indien by Hechts, zyne byzondere zaaken in veiligheid gefield hebbende , wel op zyn íchik toone te zyn , zonder
zich over de rampen, of het gevaar, des Vaderlands veel
te bekommeren SOLON wilde daarom , dat elk zich van
(lorden aan voegen moest by hun, die de beste en recht
zaak voor hadden (t) , ten einde de gevaaren-vardigfle
met hun te deelen , of ook hun behulpzaam te zyn , lie.
ver dan in veiligheid af te wachten , welke party boven
dryven zoude."
Dit , met de onderflaande Aanmerkingen, geleezen hebbende , voelden wy ons opgewekt , om na te (laan wat
de Heer H . VAN ALPHEN, in zyn Antwoord op het voor íiel van TEYLER's Godgeleerd Genootfchap (^) , om de
voortrefiykheid der Burgerlyke I'Vetgeeving van siosEs, boven
.

dit

O Meermaalen maakte PLOT . van deeze Wet gewag. Z.
II D. bl. 550 C. 813. F. 965. D. Verg. Cic. ad Att. X. B.
i br. Gell. I1 B. 12. 1-1. 111eurs Thent. Mt. 52. Petit ad legeen
Att. p. 670. Wytenb. ad Pint. de Ser. N. V. p. 26. Het oordeel over deeze vreemd luidende Wet hangt grootendeels af
van eene duidelyke en naauwkeurige bepaaling , van het Ge
welke men misfchieii hadt daar-valendOmfigh;
gefield gezien, indien zeker geweezen f- oogleeraar zyne voorgenomene openbaare Redenvoering, over deeze Wet van SOLON,

hadt gehouden en uitgegeeven.
(t) Dit is altyd niet blykbaar. Dikwyls is, ook in Butgerly.
Ice Twisten, liet (preekwoord waarachtig, dat, daar twee kyven,
heide fchuld hebben ; en zou dan de Wyze , dagelyks het
onrecht en geweldig woelen van wederzyde gadeflaande : zou
by , ziende met hoe weinig kieschheid men evenveel welke
Middelen, om Party te fly n, by de hand neemt : de menschlyke Dwaasheid en Bedorvenheid niet in (feite mogen betreu.
ren, en dat bejaagen van eigen voordeel, waarby het Vaderland
zelf vergeeten wordt, zonder 'er deel aan te veemen, mogen
verfoeijen ?
(4.) Zia de Verhandelingen vaa dat Genootfchap , IX D.
: `l. 96.
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die van LYCURGUS en SOLON te betoor,efl , de;g gez gí
hadt, en fchiepen daar meerder lichts: immers deeze Heer
laat zich dus hooren : „ SoLON's Wet , dat , in Volksbeweegingen , elk verpligt was party te kiezen, en dat by
die zyne veiligheid in de onpartydigheid . zogt , inYa a^.
was , is zeer door PLUTARCUUS afgekeurd , maar <<oo
anderen gepreezen (): — Zonder nay, egter, in 't hreee.'
de over deeze Wet uit te haten , dunkt my , dat dezelve
een gevolg is van eene vol(trekte Volksregeering. \Vaa
toch elkop de algemeene Vergaderingen item!nen Hoeg
over de zaakes aldaar voorgedraagen , kan niemand zich
onttrekken , zyne gedagten te zeggen over heerfchende
onlusten , of oproerige beweegin gen S zonder zich aan
zyne verplichting als Burger te onttrekken, Uit dit oogti
punt belchouwd , firookt deeze \Vet met den Atl,eenfchei
Regeeringsvorm, maar past niet op anderen ()".
FLUTARCHas van de Verdeeling der Lnrgcren itl Vied
Rangen die allen deel hadden aan het beleid der ger"ee^
ne zaaken ; door het bywoonen der Volksvergaderingen , eti
cie zitting in de Rechtbanken, gelj^rooken hebbende, voegt
'er bv. De Verordening , bv welke SOLOLA aan alle zyne
Medeburgers , zo veel mogclyk, aandeel gaf in de behtr=
ring van liet algemeen belang, draagt by zelf, en van zich
&elven fpreekende, in deezer voege 'voor;
,4 'k

Eieb

() Zie over dezelve nontN , de re publica Lib. IV, p. t1Is

76o. M:oas Them. Att, Lib. 1. C. 12. PETIT Cos:nnent. in L. La
Att. L. VIII. Tic. 4. Waar neen ook zien zal , dat de Cude
Schryvers verfchillen in de bepaaling van de ftraf op deeze misti
daad. Verg. ook TAYLOR Lech. Lyf. c. XI. p. 718. 719.
(t) Men kan hier nog byvoegen , dat , volgens caLLtJS; í7a
A. L. II. C. t deeze Wet eigenlyk plaats hadt, f ob riisco,^
diaar, disfenfionernque, feditio, ntque disces/lo populi, NB. in duts

partes faeret, & ob earn cat/fen, irritates an/mis, utrinzquo a: rna
capientur piugnabiturque. Ik kan egter niet nalaaten, hier by tel

voegen eene aanmerking van een Fransch Schryver. 'Hy zegt: Cet'P

lol a ;re parelt diélée par les vucs d'une pr•ofone/e pal/tiger ; elle Jem-^
tile, augmentes la con/a, on; en la rendart uriverfelle; c'eff de %
totalité de cette con/af/on , que doft na/tie l'ordre. Elle fait erceer'
mieux , elle ciée one autorité roureila , lorfque la premiere dew
veint inipuisfante. Des corps politiq. Lib. VII. Ch. 7. En e^-

lter, zo dra in een Volksregeeting elk party kiest , blykt l,er,
ras aan welke zyde het overwigt der meerderheid is. ll n t
of SOLOS zo Verre gedagt heeft , zonde Ik niet c1rr er Ie r
paaleu,

ra}^
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„ 'k Heb zo veel macht aan 't Volk gegeeven,
Als naar myn oordeel juist genoeg was en voldeedt.
„ 's Volks aanzien is gelyk gebleeven:
Ik wilde 't niet vergroot; noch dat het hinder leedt.
„ Ook zy, wier Rykdom en Vermoogen
,, Uitblonken, hebben geen verned'ring ondergaan.
„ Aan beiden heb ik aangetoogen
„ Een fchild, om elk zyn recht kloekhartig voor te (laan,
„ Niet om elkander t'overheeren !
„ Daar droeg ik als 't betaamt, reclitfchaapen zorge voor.
Ten opzigte van deezen Volksinvloed , maakt de
lieer VAN ALPHEN deeze gepaste Aanmerkingen. „ Dit
regt van (temmen in de Volksvergaderingen was , fchoon
het in 't begin van weinig aanbelang Eeneen, egter by ver
Daar tog elk zich mogt be--volganhetrfwi.
roepen van het vonnis der Regeering en der Regteren op het
Volk, werden de gewigtig(le zaaken voor liet Volk verhandeld. De oorzaak van deeze inrichting was , op dat aan
den eenen kant de aanzienlykilen en ryk(Ien tot de Ampten zouden bevorderd worden ; zonder daarom de geringen aan de verdrukking van die bloot te ilellen, of dezelve geheel en al buiten het beflier te fluiten. Het is
daarom, dat ARISTOTELES fehreef, dat SOLON, om aan alle

de Burg ers eene evenredige en billyke veylreid te bezorgen , de Democratie , met de Aristocratie en Oligarchie
'vermengd hadt.
„ Sor.or's Regeeringsvorm was, derhalven, in den grond
Democratisch, zelfs was het, volgens PLUTARCHUS, eerie
halsmisdaad, naar de Alleenheerfching te (laan (t)".
Ge()

Polftie. Lib. II. e. r2. Zie ook MARSi1AM Canon Chron.

Sec. XVIII. p. 649. POTTER Ircheol. Gr. Lib. I. e. IV.
(f) Vergelyk PETIT. Lib. IEL, t. 2. p. 229. Om dit (luk
egter wel te begrypen , moet men weeten , wat de Oude Staat.
kundige Schryvers al onder Democratie verfonden : zonder dit
tog kan :,ren, wanneer men louter liet woord Democratie hoort,
zich geen juist denkbeeld maakgin van deezen vorm van Regeering . ARISTOTEL95 noemt vyf foorten op Lib. IV. c. q.., uit
welke allen iets in dien van SOT.ON is overgebragt, het welk de
rede is, dat SOLON'S Regeeringsvorm by ISOCRATES eene Demm-

i-ratie, by PLATO eerie Ariflocratie , en by ARISTOTELES eene
Republiek geaaamd wordt. De vyf foorten van Democratie , by
}STOTLLE zyo, r) waarin aUe Burgers volflrekt in alles gelyk
Zyn,
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Gelyk in dceze gevallen, zouden de Vertaalerg, in Bene
menigte gevallen , uit deeze keuriyke Verhandeling des
Meeren VAN ALPI-JEN , niet weinig , ter betere en vollediger ophelderinge , hebben kunnen ontleenen. Het heeft
ons vreemd gedaan , dat dezelve nergens , noch ook liet
Antwoord eens ongenoemden Schryvers , in dat zelfde Deel
voorkomende, aangetoogen gevonden te hebben.
„ Elk Regent , dien het om waare en gezonde Staat,, kunde te doen is , behoorde zeker," gelyk de Voorre.
denaar aanmerkt , „ een Werk als dit , (mits richtig uitge,, voerd) niet te kunnen en te willen misfen." Wy wenfchen , dat veelen het zich aanfchaffen , en zich niet ver
Franfche Vertaaling van den Heer DA--genomtd
dIER : en, dat de beuzelagtige tegenwerping, dat de Ver
onbekend zyn , geen beletzel aan het vertier toe--talers
brenge van een Werk, 't geen zo zeer de Leezinge ver
waaraan de Nederduitfche Vertaalers zo veel-dient,
moeite befteed hebben.
zyn , 2) waarin Benig onderfcheid plaats heeft , uit hoofde van
bezittingen , en daar uit voortfpruitend regt tot de Regeering
3) waarin alle Burgers regt hebben tot bet algemeen Betlier
doch verantwoordelyk , en waarin de Wetten dus het hoogIle
gezag voeren , d) waar alle Burgers dadelyk deel aan de Re.
geering hebben , insgelyks onder het Oppergezag der Wetten ,
5) waar het Volk boven de Wetten is. Men zie hier over
ook YOUNG , in zyn onlangs uitgekomen Werk, the Hifiory of
4thens, B. I. eh. V. Not. 3g.

Tafereel van Italie, door J. W. vAN ARCHENIIOLTZ, Oud
Kapitein in dienst van zyne Majefteit , den Koning van
Pruisfen. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Rotterdam
ky D. Vis, 1791. In gr. 8vo. 27o bladz.
o gunl'dg, de zwiert weinige }naren beroemde nRCrIE vHOLTZ, over de Lngelfche Natie gedacht en gefchreven heeft , zo ongunilig is zyne befchryving van de Italiaanen, in het Tafereel dat hy van hun Land heeft opge.
hangen. De redenen, die hy daar van geeft , zyn JAGEA1ANN en anderen zo, onvoldoende voorgekomen, dat zy
hem, na alle zyne verdeedigingen , nog voor partydig te
boek [tellen. In het korte Voorbericht, voor deeze Vertaahiiig geplaatst , zegt by ten deezen opzichte ; „ Men kan
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4ii1 niet •weérhouden , deeze fchoone Landflreeken ftreng
te be ordeelen, wanneer men bedenkt wat ze geweest zyn ,
en ivat ze konden zyn. Bene algemeene lusteloosheid heeft
'or de plaats vervangen van eene nyvere werkzaamheid ;
de wulpsheid heerscht 'er in plaatze van die wakkerheid;
welke zoo veele heldhaftige bedryven voortbragt. Men
ziet 'er eene gewillige flaverny , in (lede van die opgetogen zucht voor de Vryheid, welke eeuwen lang de harten
ontvlamde der bewooneren van dit Land , door de natuur
en het lot even zeer begunfl;igd. De voet betreed 'er op
ieder flap eenen Clasfifi;hen grond , welke gefládig den
]-reiziger herinnert , dat hy zich bevind in het Vaderland
van Benen VIRGILIUS , van eersen HORATIUS , van eenen
# EIto , en van de sclero's ; dat C SAR , de grootste
der Stervelingen, 'er het leven ontving; dat, naar een Barchaarsch tydvak van duizend jaaren, de fchoone kunflen 'er
uit hunnen asch herbooren wierden , en dat men , in de
laarboelten van het Nieuwe Jtalie, de altoos vermaarde
i* .Ii n leest van eenen RAPHsëL, van Benen BUONAROTTI,
van Benen ARI.0STA , en van eenen COLUMBUS." Aanerlkelyk is het, dat des Schryvers Tafereel van Engeland,
koor eenige jaaren, en dat van hallen mede, A°. 1791
n het k ngeïsch vertaald zynde , by laatstgemelde Natie
geene goedkeuring heeft kunnen verwerven ; willende de
hete harer oordecikundigen, dat de Engelfche Natie al te
zeer in het eerfile gepreezen, en de Italiaaníche te veel in
het laatfie veracht waren. Berispende neen in, ARCHENoL'rz Loven dien , dat hy, in zyn Taf reel van ]talien,
-;eheel Beene Schilderyen van Gewesten en Landfch tppen
mededeelt , van welken de Natuur in hallen toch zo
v,,le bekoorlyké en verrukkende weet aan te wyzen., Hoe
:iet zy , zonder sMOLLET Of s1IAr.P te raadpleegen ; zon(ter,VOLi 1AN tot getuige te noemen, die nicest LA LANDE
en andere berichten volgde , doch zelf niet reisde; zonder
Â E TI te laaten oordeeien , welke , als geboren. Italiaan ,
met zyne Natie vooringenomen konde zyn, fchoon by die
in andere gevallen hekelde ; zo gelooven wy met den
Heer *- ** , in zyne Voorrede voor de Nederduitfche Veraaiing Van VOLKMANN'S Reisboek door ]talien , als mede
—et Dr. 3ANSI<N , wiens brieven wy onlangs beöordeelden, (*) ; dat in ltalien nog heden zeer veel te leeren is *.
,

waar

*) Zie bier voor, bladz. 94,.
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waar toe een geheele lyst van Geleerden in dat Land, en
aanmerkelyke Inf}ituten van geleerdheid, ten getuige zouden
kunnen ftrekken.
Mogelyk heeft d.e Heer ARCHENIIOLTZ minder fchuld

aan deeze in 't oog lopende partydigheid, dan het`Contrast
dat hy in de Zeden- en Denkwyze deezer twee zo zeer
verfchillende Natien heeft aangetroffen. Een Duitfcher, zyn
Land verlaatende, moet noodzaaklyk, in Italien, zo veel in
Burgerlyke en Godsdienhlige Vryheid verliezen, als hy, in
Engeland, ten opzichte van beiden, kan winnen: en uit dit
oogpunt befchouwd , kan men hem op zyn woord gelooven, dat by de naaken niet anders heeft befchreeven, dan
hy die befchouwde ; natnelyk, in Engeland te gunstig , en
in Italien te ongunftig , nadien de toef}and der Duitfche
Natie reit tusfchen beiden ligt.
Twaalf Hoofdflukken bevatten alles, wat de Schryver in
dit Tafereel van Italien zegt. Na eenige algemeene nanInerkingen, over dat Land en deszelfs bewooners, mede
te hebben , bepaalt hy zich in 't byzonder tot-gedl
henetien, Padua, Milaan , Parma , Plafentia , F^rrare ,
Bologne , Ancona, Loretto, Florence, Pifa , Sienna , Livorno, Genua , Lucca , Oud en Nieuw Rome en Napels.
Zyne berichten van Rome beloopen alleen 171 bladz. , zo
dat die van de overige plaatzen zeer kort zyn ; doch
de onderhoudende flyl munt in allen uit ; wordende alles
door verfcheidene verhaalen en byzonderheden verlevendigd. Wy zullen 'er eenige bewyzen van aanvoeren.
,, Te Padua (zegt de Schryver, bladz. 55,) even als

in eenige andere Steden van Lombardye, heeft een zonderli ug gebruik plaats. Wanneer een Burger buiten that is
zyne fchulden te betaalen , en by in zyne armoede niet
boven de vyf Livres aan waarde bezit , als dan gaat by
den Rechter verflag geeven van den droevigen Raat zyner
Financien, en daar door heveyd hy zich van de vervolging
zyner fchuldëisfcheren. Maar deeze verklaaring is ver
aan eenti kleine plechtigheid , die iets zo onaangenaams-knogt
heeft , dat men zeldzaam zyn toevlucht tot dit gebruik
neemt. De fchuldenaar is verplicht, zich op zyn naakte agterftc neder te zetten op een Steen, ten dien einde voor her
Stadhuis geplaatst, en een uur lang, in deeze vernederde:
gehalte , zich voor het gemeen ten toon te (lellen , onder de
befcherming van eene wacht van Sbirres, of Gercchtsdienaaren. Daar by nu, die deeze vernedering ondergaat, e.veneenv.
R .1
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eens g°fchanclvlekt gerekend wordt, als zy, die in Duitse end gegeesfeld en gebrandmerkt worden , zo volgt , daC
11eeze l.dugt, die in eene zo arme Stad, als Padua, dagelylcs
tèheeut te moeten voorvallen , en geen fchande te moeten
aterlaaten , nochtans zeer zelden vertoond wordt."
\vv herinneren ons , dat ook een foortgelyk gebruik , in
cenige Steden onzes Vaderlands heeft plaats gehad; en ,
ndiea de Scihryver immer door Leyden gereisd ware, zou
;uien hew daar nog den Steen , drie a vier trapjes boven
,'en grond verheven , en met een yzeren Leuning omringd
zvnde, naast den doorgang van het Stadhuis hebben kun n aanwyzen : fchoott de zeldzaamheid van dat gebruik ,
in deeze Eeuw , den Ingezetenen zelve meestal tien oor i.}>rong heelt doen verf eeten, waarom die Steen daar gefield
is geworden, of 'er heden gevonden wordt.
1 yaar men zedert oenigen tyd , ook in ons Vaderland ,
eu vc?oral in Zeeland, de gefchiedenisfen der Redenrykers,
of ./etoryi.ers we ;scut opgehelderd te zien ; zal het niet
yngepast gevonden worden , dat wy hier de befchryving
tededeelen, welke de Deer ARCLIEZVHOLTZ van de tegen n oordige Ítaliaant'clie Redenrykers, of Improvifateurs, geeft
ei,I einde. deeze met de verhaalen, wegens onze verdween n Redenrykers, te kunnen vergelyken.
, .'t 1s gemeenlyk op de plaats van, Termini^ te Rome.,
Jat de. Redenrykets z?men kopmen , om hunne gaven te.
wonen. IBC (preek hier enkel van hun , die van. Stad tot
Stad gaan; want Ur zyn anderen , die alleen redenryken,
fn gezelfchappen , en zonder daar voor eenig loon te trekt;cn. Deeie redenryken gcmeeulyk zingende , en laaten
.ic h verzél en door een Viool : zeer veele Virtuofen heb
iaen dat fpeeltuig tnoodig, ter aanvuuring van hunnen Dich,erlyken Geest.
„ Pe 1`chooijende Redenrykers zyn gedwongen hunne
ko tceinnig te oefenen, het zy al zingende of al fpreel ende, zo als men het goedvind,', naar een gegeevep tekst.
e rykheid' der llichterlyke taai van de Italiaanen , de tal
eden, welke zy zig. veroorloven , dit alles ge -rLkevyh
1y het muf:caal gehoor , 't. welk hen, natuurlyk ei--yoegrl
geta is, vermindert zeer het màeilyke van dit ambagt.
,., Daar de Redenrykers gerneenlyk onkundige lieden
zy^_n, zou men meegen hen ten . uiterfte verlegen te. moe
manken, met een onderwerp . op . te geeven, 't welk-ten
'en minuren oenige belezenheid vordert; dan zy hebben
;

,
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áltoos de onbefchaamdheid liet íftik te ondeineemen, en
hunne wartaal en onkunde te vermommen onder het klaa
tergoud der rynmklanken. Zy haalen uit de Romeinfche
geichiedeuis bytia alle hunne onderwerpen, om dat zy die
tamelyk wel kennen. Alle de groote gebeurtenis('en, alg
de togt van HANNIBAL in Italie, de dood van c2EsAtt,
enz. zyn Stukken. die zy voor de vuist beredenryken , zo.
dra men lien de keus van 't onderwerp laat ; zo dat een
Vreemdeling , die voor 't eerst eene dergelyke vertooning bywoont, zich over hen verwondert, en zelfs ver-.
rukt flaat, als maar hunne wyze van opzeggen tamelyk

goed zy.

ik heb eene vertooning van dat foort bygewoond
van een Venetiaan, het welk in flaat was ,den fl;erkften
indruk te maakes. Verheel u een plein in Rome , omriugd van vervallen overblyffels , welke u op de treffende wyze voor den geest brengen , de gedachtenis dier
helden, die eertyds binnen die Stad woonden. Verbeet
ti vervolgens een geval of onderwerp ; Het affcheid van
Regulus van zyn Huisgezin en Vaderland; eene vloeijende en welfpreekende wyze van opzeggen , ter plaatze
zelve daar deeze heldhaftige daad, twee duizend Jaares
geleden, voorviel. De Redenryker, die één der bekwaam.,
tie en kundigfle was , wist zich volmaakt wel van alle
olnítandigheden te bedienen : by hield de oogen droevig
gevestigd op de puinen, die hein omringden; doch altoos,
uit een kloekmoedig gelaat: vervolgens nam by affcheid
van zyne bloedverve anten en vrienden , van 't Romein
Tempels, van cie Altaaren, van de-fcheVolk,vand
Goden , van 't Vaderland , en , eindelyk de oogen naar
liet Capitool wendende , nam by insgelyks affGheid van
hetzelve. Dit ganfche tooneel , het welk volmaakt wel
werd uitgevoerd , om dat onze man NIETA,STASIO van
buiten kende, was zeer gefchikt om aandoening te ver
geest te behaagen. Daar deeze Vene--wekn,d
tiaan my toefcheen opgetogen te zyn met de oude Roineinen, gaf ik hem, op zekeren dag, de volgende vraag
ten onderwerp op:, 1Zerdien4 het oude of het nieuwe Rome
den voorrang? 't Was vry natuurlyk te verwagten , dat by
zich voor 't nieuwe zou verklaaren ; en warrats ? Om.
dat nieuw Rome 't geluk hadt ST. PETRUS te bezitten,
en van Christenen bewoond te worden; terwyl (Ie oude
k enieinen, niet tegenítaande hunne fchoone dagden , hun tie
R5
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en heerlykheid en grootheid, niet meer dan Heidenen ge
waren.
-west
,,Ik heb dikwyls deeze Poort van tooneelen in alle hoeken van Italie bygewoond, en ik heb over 't geheel ge.
vonden, dat deeze Redenrykers even onkundig als kleenverftandig waren. Welk een onderfcheid tusfchen die lieden en die wysgeerige Redenaars , die men in Engeland
aantreft, en die , zonder de mint e voorbereiding, aldaar
in de Clubs of Koffyhuizen , over allerlei onderwerpen
redenkavelen. Tot 'zulk eene heerlyke gaaf wordt een
denkende kop vereischt, wiens brein verrykt is met het
fraaije der letteren, en wiens tong begaafd is met eene
natuurlyke welfpreekenheid."
Meermaalen geeft de Schryver licht aan de Gefchiede•
nisfe door het mededeelen van zommige byzonderheden
en berichten. Dus wordt de vergiftiging van GANGANELLI, omttandig, door hem, in het tiende Hoofdttuk,
befchreeven ; wordende de bereiding van het vergif, met
het welk die vergiftiging zoude gefchied zyn , in het
twaalfde Hoofdituk , bladz. 339, dus door hem medegedeeld.
t Is enkel te Napels dat men het geheim bezit om het
Aqua Tefana, dat beruchte vergif, te bereiden; en tot geluk voor de menschheid zyn 'er zelfs maar weinige lieden
te Napels, die dat geheim kennen. Men heeft 'er de geftreng[le Plakaten tegen uitgegeeven , niet alleen om het
uitventen, maar zelfs het bereiden, daarvan te beletten. Indien het kwaad daar door niet geheel vernietigd is , valt
het niet moeilyk 'er gebruik van te maaken. Dit verderflyk vergif is gelukkig in Duitschland nog niet bekend.
Het is ten uiterfle gevaarlyk, dewyl men 'er niet tegen op
zyn hoede kan zyn, noch hetzelve voorkomen, of de uitwerkingen tegengaan. Ik heb gelegenheid gehad om 'er de
inmengzeis van te leeren kennen , maar zulks is flechts
het geringfle gedeelte van dit zonderling Arcanum. Die
inmengzels zyn het Opium en de Spaanfche Vliegen. 't Is
iets byzonders dat hetzelve zo helder en klaar is als zuiver
water; en men kan 'er zich niet voor wagten , dewyl 'er
geen fmaak aan is. Dit helfche gif valt op de edele deelen
aan, baart geen kolyk noch finerten; maar het maakt zoo
niagteloos en veroorzaakt eene teering daar de kunst niets
tegen vermag, en welke u onvermydelyk wegfleept. Een
bewys , dat 'er oneindig veel kunst en behendigheid toe
ver.
1
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'Vereischt wordt om het zamen te ftellen of te bereiden ,
is, dat de Chineezen, met die beide inmengzels, welker
uitwerking zoo verfchrikiyk is, een vogt maaken, zoo ge•
íchikt om liet zesde zintuig te verflerken."
De Onflervelyke Reiziger, in twee Boeken van IGNAZ ItAR.
slCI;I

, Ry zsgraaf , Prins -Bus/chop van Ermeland , Rid-

der van' den Witten Adelaar. Uit het Poolsch. Te Utrecht
by B. Wild en J. Altheer, I I.

't Ir

s eene zeer oude Waarneeming , dat de Gefchiedenis
ons een, Inwoonder van alle Landen , en een Tydge.
noot van alle Eeuwen, maakt. De Schryver van het
Stukje, onder den vreemden Tytel, De Onjtervelyke Rei.
xi r, heeft deeze fuelling in zyu Perfoon zoeken te bewaar
Geboorte af , tot den tyd waar-htdenvayzr
liet overige van zyn Gefchrift ontbreekt.
Hy geeft tot deeze verciering voor, af te ftammen vain
tut het Land der. Lugnagianer, waar elk weet, dat on.
llerllyke Menfchen gevonden worden, welker Geflacht Stru.
telbrugs genoemd wordt , van welke de beroemde GULLJWER (*), een getuige der onbedriegelyke waarheid, aldus
fchryft. „ Vaak gebeurt het, dat een Kind met een rond
rood teken op bet voorhoofd geboóren wordt, welk teken
een o lflerflyk Mensch aanduidt. In den . beginne is het
zelve bykans onmerkbaar, maar wordt „van tyd tot tyd,
grobter. ï Van liet twaalfde tot het vyf-en-twintigfee Jaar
Beeft hetielve ten groene verve ----- daar naa wordt het
bleeker —r-- in het vyf-ei.,veertig(te Jnar'pik zwart , en
verandert'cnaa dien tyd niet meer. Meníchen van dit foort
Zeeven tot hun dertigas Jaar in gelykIleid met alle anderen;
doch van edit tydperk huns leevens, af, ontwaaren zy eene
ongewoonlyke benaauwdheid, die altoos toeneemt, en bereiken zy hun tachtigt'ce Jaar, dan ondervinden zy alle de
gebreken van deezen ouderdom; de zekere overtuiging van
altons zullen leeven vermeerdert hunne te onvredenheid,
brengt hun tot wanhoop , en maakt dat zy zich zelven en
anderen verveelen."
Niet
(*) Dit moet GULLl1°FR zyn. Zie The 1Vorks of Dr. JONAVol. It, Containigg Cap. LEMULL GULLIWEIt'S Trant
vrls.
TIJ;N SWIFT.
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Niet volkomen, '!naar grootendeels, beantwoordde onze
Schryver aan deeze tekening; dan by zyn eerste veroudeVing met die kwellingen gepaard, overviel hem een ílaap,
c n uit denzelven ontwaakende, vondt by een boom, die een
baizem uitleverde, welks gebruik hem, van een tachtigjaarigen Grysaart, in een frisfen Jongeling van vyftien Jaaren,
herfchiep , vry van het gemelde Hoofdteken. Van deezen Balzem maakte hy een grooten voorraad te krygen, in
de koop om , door deszelfs gebruik weder oud wordende ,
op dezelfde wyze te verjongen. In deeze hoop vondt hy
zich niet bedroogen , gelyk de veelvuldige verjongingen ,
meestal, tusfchen de zeventig en tachtig Jaaren uitwyzen;
doch vd elke niet altoos even gelukkig beichreeven worden,
en zomtyds zeer. ftuits inkomen.
Naa zyn eerfle Verjonging, ten tyde van ALEXANDER.
l)EN GROTEN voorgevallen , komt hy in Griekenland,
waar hy met de Vorflen verkeert, met de Wysgeeren omgaat. — By eene nadere Verjonging leeft by met HAMIL CAR en dient onder IIANNIEAL. - Keert naa een Ver.
jonging lea Griekenland weder, en leeft 'er , het Ilofleeven
moede , als 13.urger. Heeft te Ephefen de zonderlingfte
ontmoetingen. En voorts verkeering met de grootfre Wysgeeren, -- Te Rome ging by met de voornaamfte Mannen om; kenfchetst de Keizers en Dichters en Wysgeeren.
^ Wordt na eenige Verjongingen Koopman te 14'Iarfeille,
reist na Gallie, na Lost-Indie, woont in China. Naa dit
land verlaaten te hebben, is een groote.gaaping in het Hand.
fchrift; dan hy komt, naa nog eene Verjonging in Poolen.
Trekt weder na Rome, en komt op nieuw in Poolen. Legt
een bezoek te Confiantinople af, en oud wordende en we.
der verjongende , bevindt hy zich weder te Rome, toen
OTTO Di GROOTE, Keizer uit de Linie der Saxen af(iam.
mende, na Italie trok; met deezen kwam hy in Duitsch•
land, waar hy zyne laatst gemelde Verjonging onderging
in 't jaar negenhonderd en tachtig, en onder BOLESLAUS
leefde. „Naa den dood van 130LESLAUS cIROElt4, dus luidt
de laatfile Afdeeling van het tweede Boek ," werd de
Throon beklommen, door zyneu Zoon MIESZKO Of MIE'
CISLAUS , die een zo roemryken en voortreflyken Vader
niet waard was. De Koningin van RyxA regeerde en behuurde alles, en wilde my ook tot haaren wil buigen..
Daar ik aan het Hof van zo groote en roemryke Mannen
gewend was te verkeeren, verliet ik dit Hof, en , naa
dat ik by Sendomir my over den Weichfel hadt laaten zet-

ten a
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tets, begaf ik my na Krakau, toen
Het overige ontbreekt."
b
Dit is het voornaam beloop van de Tochten deezes
keizigers , op welken hem , in verfcheide Chara Iers,
Atnpten, Beroeping en Leevenswyzen, veel vreemds bejegent; en hy zyn oordeel velt over voorkomende Zaalren
en Perfoonen, waarin by de Gefchiedfchryvers, by gele
gispt, of de getrouwheid hunper opgaven pryst.-genhid,
Schoon zyne bedenkingen over 't algemeen gegrond zyn,
ontmoet men niet weinig zeer los te neder gefteld, en
alles met veel vreemdigheids doorweeven. Het vreemdtle
van allen is, dat by uit Rome, ten tyde van DOMITIANUS ,
vertrokken zynde, zich eerst flit hieldt te Bononia, daar
de Wàereld van zyne ongewoone gefteldheid een blyvend
aandenken of veel meer een Raadzel willende nalaaten,
maakte hy op zich zelven, onder den naam van 4elia, hes
volgende Graffchrift r
4

D.

M.

AEL1A LAELIA CRISPÏS

Nec vir — nec muller — nec Androgin^a
,Nee puella — nec juvenis, nec anus,
Nec casa, nec meretrix, nec pudica,
Sed omnia.
Sublata
Neque fame, neque ferro, neque veneno ,
Sed omnibus,
Nec coelo -T nec aquis, nec terris
Sed ubique facet
LUCIUS AGATHO PRISCIUS ,

Nec maritus, nec amator, nec necesfarius,

Neque moriens, neque gaudens, neque fens,
Banc
Nec molem — nec Pyramidem, nec fepulchrum.,
Sed
Omnia feit F3 nyfcit, cui Jul pofuerit,
„ Wat ik gedagt eh voorzegt heb , is vervuld , dat
iaaamlyk de Nakomelingfchap nooit de waare inhoud of
oplosfing van deeze Infcriptie zou vinden." In de daad
een Graffchrift op een Onflerflyke is een firydigheid zo
groot als lhet geheele Graffchrift duister en onontknoopbaar
raa izelagtig.
Het Poolsch , waar uit dit Werkje vertaald is , 't geen
ivy niet verflaan, }doet veel `Terwandfchap met het .hoogrluifsc.?^
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duitsch hebben , of de Vertaaler. een. Duitfcher veezen;
want het Nederduitfche Kleed, het zelve aangetrokken, is
vol Hoogduitfche vlekken.
Samenfpraken der Dooden , naar het Grieksch van LUC -i us. In het Nederdu=•tsch overgezet, en met Aanmerkisgen uitgegeeven, door t. V F. Eer fte Stukje. Te 1Jtrecht
by W. van Yzerworst, 1791. In gr. 8vo.

D

e Heer , die zich onder de Letteren B. V. F., om
!J redenen, verbergt, „ fchoon by de eer zal hebben,
dien in 't vervolg aan 't Publicq mede te deelen , indien
hy daar toe , door de goedkeuring zyner Nederlanderen,
zal worden in [laat geleld; die, vindt dit Stukje debiet,
wordt het met genoegen ontvangen, niet flegts bet
volg der Samenfpraaken van LUCIANUS (van welk by een
Tiental mededeelt,) en andere Latynfclie en Griefche 'V er
zal vertaalen; maar ook een Nederduitsch Woorden.-ken
boek uit te geeven , in den fniaak , waarin liet Griekfche
van VAN LENNIP is opgeíleld (*)."
In deeze Vertaaling fielt de Heer B. V. F; zich, gelyk hy te kennen geeft, een drieërlei oogmerk voor.
Hy wil den Nederlander, der Griekfche "Tale onkundig,
te hulp. komen met hem eene Vertaaling te fchenken. —
Ten anderen, den Vaderlander zyne eigene taal grondig
en van naby leeren kennen, en hem telFens opleiden ter
beoefening van de Griekfche Taal, uit hoofde van de menigvuldi g_e overeenkomst tusfchen die beide Taaien..—.
En eindelyk den Christen leeren , hoe zelf die Schriften,
welke liet gefchiktst fchynen te zyn om den Godsdienst
en goede Zeden uit de harten te verbannen, door eeg
verftandig gebruik daar aan moeten bevorderlyk zyn.
Wat de Vertaaling betreft, „ hy heeft zich verpligt
„ gevonden hier en daar, waar de zin het medebrengt,
„ een weinig meer af te wyken, dan men op de Sciioo„ len toelaat, evenwel zo , gelyk hy betuigt, dat liet
„ Griekfche denkbeeld. altyd in de overzetting klaarlyk
„ doorstraalt." In de daad eene Vertaaling , waarin
dit ontbrak, zou, op zeer vreemden grond , den naaai
van

ver-

(*) Zie over dit Werk dllgetn. tjde,i. Letteroef. 1791. iiie
St, bl. 177.
)
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vara Vertaaling mogen draagen; en eer Omfchryvkig mogen heeten. Hy berispt, in 't voorbygaan den Latynfchen
Vertaaler niet zelden: op de zyne zou desgelyks niet
weinig te. zeggen vallen.
Zyn Taalkundig doel , waaromtrent hy herinnert zich
aIe kortheid en eenvoudigheid fteeds voorgefteld te hebben, op dat zelfs de geringfte verflanden die met vrugt
mogen gebruiken, zoekt hy te bereiken door Aanmerkingen, de Taal raakende, by elke Samenfpraak te voegen.
Waarlyk veele zyn voor de geringJte verflanden gefchikt.
Als een Taaldwinger wil hy mtusfcheri niet inkomen.
„ Niemand," zegt hy, „ agte zich gedwongen het door
„ my geflelde toe te Hemmen , indien by anders grond
„ heeft om van my te verfchillen." Dit zal niet zelden
gebeuren ; bovenal wat de woordafleidingen betreft. Wat
dunkt den Leezer van zyne eerfle Aanmerking. „Ik fchryf
„ Samenfpraak , niet (gelyk doorgaans) Zamenfpraak. —
„ De reden , die ik daar voor heb, kan ik niet aflaaten den
„ Leezer mede te deden, en aan het oordeel van kundi„ gen te onderwerpen — ze is deeze. Ik begryp dat het
woordje Tammen van Griekfchen oorfprong zy — en is
„ het wel te verre getrokken als ik zeggen durf, (lat het
„ 't G$iekfche woordje áµa is? — Dat woordje betekend by
„ de Grieken 't zelfde dat by onsfamen te kengen geeft, het
„ is niet vreemd dat de fpiritus afper verandert wordt in e,
en dan heeft meta aaµa, vervolgens farcen — en die met
„ my weet dat 'er oneindig veele Griekfche woorden , door
„ zulk eene kleene s verandering, naar den aart onzer taal,
„ Nederduitfche zyn geworden, zal deeze aanmerking zeker
„ niet ontkennen of verwerpen."
Even bondig is zyne Aanmerking over het woord Sterren, ,,zo," zegt hy, ,,moet men eigenlyk fchryve n , niet
„ Starren, de letter l en r beftaan elkander zo na, dat grien
„ dezelve meermaals verwisfeld vind — deeze Aanmerking
„ heeft haare nuttigheid in het onderzoeken van den oor„ fprong der woorden; zy leert ons dat Ster afgeleid wor„ de van fellen , dat het overeenkomt met het Latynfche
„ Stella, en dat heide Ster en Stella afkomen van 79ATecv
„ (waar voor men ook Sép'p`ery zeide) en betekenen iets
„ dat gefield, geplaatst of vercierd, wordt — past dit niet
„ volkomen op de Sterren ? die luisterryke lichten aan den
„ hemel geplaatst?
„ Kent men , „ vraagt hy," over het algemeen het on„ derfclheici geel dat 'er is tusfchen Vleesch en T'leisch?

,, Yleirch
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„ hleisch is toebereid , eetbaar Vleesch — maar 1/ketch

„ hebben leevende fchepzels." — VONDEL heeft dit onderfcheid niet gekend, en wy leeren het thans, -anders zou hy
in zyn Byfchrift op Sprokkelmaand niet geíchreeven hebben t

Thant veertig dagen Tisch, valt lastig voor het Vleisch,
Des Vertaalers en Aanmerking -Schryvers derde oogmerk, zoekt hy op eene wyze te bereiken , die wy zeer
twyfelen of doel zal treffen. De Samenfpraak N. VI[. tus,
jchen MENIPPUS en MERCURIUS over fchoone Mannen en
Vrouwen handelende , doet den Schryver deeze Aaamerking maaken. „ In deeze Samenfpraak hebben wy eend
„ fchets die onwraakbaar ílaaft het geen Wy leezen iii den
„ CIII Psalm het vyftiende en volgende vers, de dagen i er
„ Menfchen zyn als het gras, gelyk een bloem des veldƒ bloeit
„ hy, als de wind daar over gegaan is, bloeit by niet meer,
en zyne plaats kent hem niet meer ; men vergelyke deli
„ go en 39 Psalm. Ja, de fclioonlieid is een bloem die
„èrft, oven tyd of leed haar blaadjes krullen.
„ Gaat , inenfchen ! die van de fchoonheid uw God
,, maakt! gaat na de Kerkhoven! — Ziet daar de fchoon„ heden, die elk Voor zes of zeven jaren nog bewonder
,

$, de! Tragt daar Indruk te krygen van 't geen u te wach„ ten ílaat ! Wie leeft 'er die den dood niet ondergaan
„ zal ? --- Christen! uwe fchoonheid is dat gy blank
„ zyt in heiligheid, rood door het bloed van Christus! --j'
„ Deeze 'fchoonheid is welgevallig in de oogen van den
,, Eeuwigen — wordt bewonderd door de Engels --^
„ en laat u eene gedagtenis boven Helena , en boven al
wat fchoon kon bieten aan deeze kant van hat graf!
„ Grooten der aarde ! nog maar weinige jaren , en gy
„ zyt niet meer. — En zal om u de aarde vatí zo veel
,, bloed flroomen ? leest hier in dit gefprek het geen men van
u zal zeggen: Zyn om dien Koning , om die horflin1
,, zo veele gefneuveld ? Is 'er om hun zo groote verwoesting
,, aangerecht? — God drukke het u nog in tyds op liet
, hart."
MERCURIUS voor MENIPPUS liet Veergeld aan CIiAROt+I

iiiet willende betaalera , N. IX. doet den Schryver dèeze
Toepasling maakera , „ Christen ! het geen MERCURITTS
weigerde voor MENIPPUS te doen, heeft CHRISTUS gCdaas voor u die geloofd — houd het dan daar voor
dat op grond diet genocgdoenirg van CIlfittsros in wjje'
;

r.
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„ plaats , de hemel by uw flerven voor u om niet geo.
„ pend is!'
Hoe dusdanige Aanmerkingen op een Schryver , van wien
de Heer B. V. F. verklaart, „ in de daad, geen der prul„ fchriften van waanwyze Weetnieten in Duitschiand en
Engeland, tegen den Godsdienst van fefus uitgegeeven
„ wordende, is zo zeer in {laat den Christen, verkeert h
„ niet ornzigtig, uit zyne vastheid te ílooten als dat werk
„ van Lucianus , 't geen wy thans onzen Landgeuooten
aanbieden," kunnen frekken om den Christen in zyne
vastheid te doen ftaande blyven , bekennen wy geheel
niet te zien : veeleer kunnen fpotters 'er ílofte tot nieuwe fpotternyen uit ontleenen. Alle Spotters met het
Christendom , hoe zeer wy dat flegt flag van menfclien
wraaken , zyn tog , gelyk onze Schryver in zyne Voor
wil, „ geen getrouwe overfchryvers van die eerlte,-redn
,, behalven dat zy hier en daar iets bylappen , dat te
„ gek is , dan dat het op rekening der Oude kan gezet
„ worden."
Cefchiedverhaal van het verbluf van oden berugten Graaf vArt
CAGLIOSTRO, te Mittau; en deszelfs Schyntoveryen aldaar. Door
Mevrou;ve CHARLOTTE ELISABETH CONSTANTINA VAN DER RECKE'
geb. Gravinne van Medem. Naar de Hoogduitfche Uitgave
van FREDERIK NICOI.AI vertaaldl, door Mr. P. BODDAERT. Met
eene Voorrede van den hertaaler over de Opkomst , Poort.
gang en Bedryven der zogenoemde Toveraars. Te dm/i. by
A. Fokke Simonsz., 1791. Behalven het Voorwerk , 221 bi.

in $vo.

met het denkbeeld, dat men eene aaneenfchakeling
van Bedriegeryen eens Snoodaarts ter leezinge opvat , is
V
reeds een ongunflig voorgevoel. Wy kunnen niet ontkennen,

dat het ons aangreep by den aanvang der leezinge van dit
Werkje, den Aartsbedrieger CAGLIOSTRO betreffende. Het is onder het doorleezen ons bygebleeven, en verfterkt. Dat de
Gravinne zich, ondanks veele tegenbedenkingen , liet overhaalen om het Op/lol van 't jaar 1779 over Cagliofi o's Wonderproeven in Mittau, met de daarby gevoegde Ophelderende planwerkingen , gefchreeven naa het orftdekken van 't bedrog, uit te
geeven, als mede dat de Heer F. iICntAt haar tot deeze getneenmaaking aanzette, is niet te verwonderen, als men in aan•
werking neemt, dat CAGLIOSTRO en zyns gelyken, in het zamen.
mengen van veelvuldige bedriegeryen, de een in flioodheid den
zn.
S
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ander den voorrang betwistende , onder haare Landgenooten,
zo veel opgangs en aanhangs maakten; doch die zelfde rede pleit
niet in die kragt om het onzen Landgenooten vertaald aan te
pryzen , Ichoon onder dezelve Ligt- en Bygeloovigen genoeg
gevonden worden ; biykens den aanvang der Voorreden des
Vertaalers, in welke wy, als cp den tytel zo byzonder aangeduid, een nicer geregeld Verlag van de Opkomst, den Voortgang, en de Bedryven der zogenaamde Toveraars, verwagt hadden.
Wy zullen onze Leezers niet ophouden met de breedvoerig
verhaalde, en vervolgens opgehelderde, Bedriegeryen van den
thans te Rorre gevangen zittende CACLIOSTRO. Alleen willen
wy kortlyk aantekenen, dat de Gebooren Gravinne van Meden:,
blykens haare eigene opgave, een zeer geschikte aanleg hadt,
om de fpeelbal te worden van een Bedrieger als CAGLIOSTRO,
en hoe zy ter ontdekking van haare dwaaze vooringenomenheid kwam. — Haar Vader en diens Broeder hadden, reeds van
hunne vroege jeugd , eerie neiging tot de Scheikunde en verborgene Wysheid, of de Goudmaakkunde. Op de Hooge School
te Jena, kweekten zy die neiging aan door den gemeenza -amen ommegang met zekeren Hofraad SCHMIDT; en begaven zich
vervolgens te Halle in de Vrymetzelaars Orde, welke zy met
de Magie, of wonderwerkende 4lchirnie, geloofden vereenigd
te weezen.
Dertig jaaren waren 'er reeds verloopen, zedert haar Vader
en Oom over deeze gewaande geheimenisfen behendig gedagt ,
geleezen en gearbeid hadden, toen CAf5LIO6TRO by hun ver
waarop by meende te fpeelen, reeds-ichen,tol
bereid vondt ; te meer daar de Opperburggraaaf vr DER xt!WEN , een Vriend haars Vaders , in dien Man den rechten
wegwyzer tot de verkeering met hoogere Geesten , waande te
vinden.
Zy hadt, zedert de eerfle Jaaren van haare kindschheid, over
de dlchiinie, en Magie, over SCHMIDT en MULLET , veel booren fpreeken, en scHwEDENBOaus wonderlyke Gefchiedenisfen
waren het geliefdfle onderwerp haarer gefprekken ; doch dit
maakte in Naare eerfte jeugd op haar geen grooter indruk dan
het Vertellingje van Blaauwbaard: en een Bal of Concert waren voor haar bekoorelyker dan de zamenkomst met Geesten.
Zedert haar zestiende jaar werd zy, door haar Huwelyk ,
uit het gewoel der groote Waereld, in de ilille eenzaamheid
op het Land verplaatst. Toen gevoelde zy, uit gebrek aan
andere bezigheden, een lust tot leezen, zonder plan, orde, of
verkiezing. WIELA Ds eerste Schriften , byzonder zyne Sympatiën,
CRONCGKS Eenzaamheden , VOUNGS Nagtgedagten , LIVATERs
Schriften, waren haare geliefdfe boeken, door welke haare ziel
eene Godsdienitig dweepende gelleldheid kreeg. Vooral vonden LAVAIERS Schriften over de kragt des Gebeds, en zyn Dagkoek, ingang in baar hart. Haar gees., die geduurig meer verhit,
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hit, en alle aardfche dingen onttoogen werd, kwam geduurig
nader tot lichaamlyke verbeeldingen , en gewende ziek aan
Myflike Phantafiën. Nu vielen haar alle gefprekken, die zy
in haar Vaderlyk huis gehoord hadt, weder in , en begonnen
dltemaal een fierke werking op haar te doen; een werking, aan gezet door haaren

Broeder: deeze haar door den dood ontrukt

zynde, werd, door de droefheid over zyn aftterven, haare zugt
tot hooge

verborgenhedenongemeen vermeerderd.

In deeze gemoedsgeíleldheid trof CAGLIOSTzo haar aan. Die
welhaast ingang vondt by haar Vader, Oom , en den gemelder
Opperburggraaf. Zy zogt, met haar Tante en Nigt, deezen
Priester der. geheime.nisfen ook nader te leerera kennen. Hy en
zyne Vrouw wisten, met veel nederigheid, de denkbeelden deezer Vrouwen omtrent hun te vergrooten, en haare verbeelding
aan te vuuren. Zy werden ras niet alleen zyne geldovende Leerlingen; maar bragten hem ook nog meer aanhangers toe. C-GLIOSTao wendde daar op een nieuw middel aan om deeze
Vrouwen in nadere verbintenis te brengen , en te gelyk, met
minder moeite, op haare gemoederen te kunnen werken. Hy
betuigde de Gravinne, dat by van zyn Opperflen gezonden
was , met volmagt , om , als Goot -1 Zeester , eene Loge d' ddoptian, of eene Vrytnetzelaars •Loge , waarin ook Vrouwen
Jtonder toegelaaten worden, te luchten, in welke zy niet haar*
Tante en Nicht als eerfte Medeleden werden aangenomen. Onder de verzekering des Stichters , dat dit geheim gezelfchap
de zodanige , die met een rein hart na waarheid flreefden, en vol
van liefde tot het algemeene belang de kennis zotten te ver
-merdn,tohg
gelukzaligheid zou opvoeren.
Dus vondt zich deeze Graviune in de firikken des Bedriegers verward, en bleef 'er in, zo lang CAGLIOSTSO zich als
een ernftig Zedemeester aan(lelde: fchoon zy by wylen bedrog
vermoedde, wist h? haare vooringenomenheid te beleezen • en
dermaate in te neemen , dat zy op 't punt Rondt om met hem
en ander gezelfchap de reis na Petersburg aan te neemen.
Voor den naauweren kring der ingewyden hieldt by .117agiJc1e
Foorleezingen. Een deezer benam tiaar het vertrouwen op caGLIOST30 , daar dezelve het zedelyk gevoel kwetfre. By 'fprak
van de Liefde, welke tusfchen de Kinderen des Hemels en der
Aarde geheerscht hadt, en gaf te kennen, dat niet alleen c:jars'us, maar ook by zelve, aan zulk eene vereeniging hun aanzyn
te danken hadden. De halve Goden der Grieken waren, ge.
lyk by zeide, mede niets anders dan slechts vrug4en van zo.
danig eene Liefde. Ook gaf by lesfen, hoe dat Bene Vrouw,
die niet wilde minnen, door Magifche middelen zelf tot natuurlyke liefde te brengen ware. Zy nam voor, hem niet weder
te hooren; tsaar moest, op aandrang haarer Vrienden en Vriendinnen, dit anderwerf doen, en het gelukte caa^.JOST1^o bykans
haar weder in 't net te krygen. Nadere ontdekkingen, toen
S a
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van Mittau na Petersburg verreisd was, en bovenal de ots•
derrigtingen van den (lofraad SCIIWANDER, bragten haar te regt,
en tot de volkomene overtuiging dat CAGLIOSTRO een Bedrieger' was, die, .naar den inborst der lieden, met welken by te
doei hadt , de zwakheid en neigingen der menfchen met list
zich wist ten nutte te manken , en zyn rol te fpeelen.
Wie belang frelt om van dit alles overtuigd te worden, zal
niet zonder voldoening dit Gefchiedverhaal leezen ; fchoon
het v.rvaele de welmeenendheid zelve eenen geruimen cyd ten
prooie te zien • van eerloosheid.
#ty

Korte Be/chryving der Zeventien Nederland/the Provinciën, waarin met een opJlag kan gezien worden de Ligging , Grootte,
Grenzen en Rivieren , der Zeventien Provinciën in 't gemeen;
en van ieder met haare verdeeling in 't byzonder bevevens derzelver Steden, Sterktens, en het aanmerkelykfie van
dien. — flak, hoe deeze Provinciën van tyd tot tyd zyn van
een geraakt, en hoe, en by wie , dezelve thans worden bezeten.,
Ten dienfe der Nederlanders byzonder der Lees- ,en
Weetgierige jeugd, uit veele Schryvers in ordre gefchikt, door
JOHLNNES WILLEMSE. Te Jm lerdam by J. B. Kryr, in 8v0.
8 bl.

aaneer men het getal der bladz. van dit Boeksken ver gelykt met de menigte van zaaken, welke, volgens den
W
boven geplaat en tytel , in hetzelve voorkomen , zal men daadelyk opmerken, dat de befchryving van dat alles zeer kort
moet Lyn. Intusfchen is deeze kortheid zeer gefchikt, om
door de jeugd best onthouden te worden; kunnende het zeer
gepast voor een Schoolboekje verftrekken. Men z'ie, by voorti.
de volgende befchryving van Doornik en Mons, of Bet -gen in
Henegouwen.
„ Doornik of Tournay, de Hoofdflad van de Castellany Tourataifis, is zeer wel gelegen op de Schelde die 'er midden door
loopt. Her is een oude, groove, fraai gebouwde, en wel bevestigde, Stad. Gok heeft zy een wel gezenuwde Citadel,
Mons, of Bergen in Henegouwen, de Hoofdpad, op een
kleinen Heuvel, alwaar de Rivieren Fruille en Halve te zamen
komen. 't Is een groote wel bewoonde en ryke Koop
zo door natuur als kunst-ftad,en zilykVstng,
zeer fcerk: met goede Wallen en drie dubbelde Gragten voor-t

zien,
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Feest- en Lydens Ce/chiedenis voor deYeztgd, door j. SCHAAP, Pre.
Bikant te Rotterdam. Te Rofterdans by A. Botha!, z792. In
8vo., 28 bladz.
et Weleerwaardig Ministerie te Rotterdam, eene Commisfie
van vier Predikanten benoemd hebbende , ten einde eene
H
nieuwe uitgave van de orde der Feest- en Lydenstexten , in de

Rotterdamfche Gemeente gebruikelyk , te bezorgen ; werdt de
Wel Eerw. scuaRP afzouderlyk gecommitteerd, om, boven eiken
Text, derzelver inhoud in vierregelige Versjens , te omvatten.
Dit is gefchied,.en dat Textboekje is, overeenkomflig dat befluit, in de waereld gekomen ; intusfchen heeft uien begreepen ,
dat het , tot nut der Jeugd , in de Schoolen en Huisgezinnen
zoude kunnen dienen, indien die Versjes ook afzonderlyk gedrukt .,wierden., . om door de Kinderen van buiten geleerd te
worden ; zynde aan deeze laatfie onderflelling , dan ook de afgifte van dit nuttig Boekje te wyten.
Wy gelooven met zyn Wel Eerw., dat de Jeugd veel nut uit
het leeren deezer Stukjes kan hebben; wy pryzen dezelve met
alle ruimte daar toe aan , en deelen , ter Proeve, twee voorbeelden
uit de Lydensgefchiedenis daarom mede.
i. Christus voorzegt zynen dood. De Joodfche Raad vergadert
tegen hem.
De Heiland zelf voorzegt den moedwil van de Jooden ,
Alweetend kent by alles, en fpelt het onbevreesd,
Cajaphas heeft alreeds den grooten Raad ontbooden,
Men ademt moord, maar fchroomt de Natie op het Féesr.

n. Opgezogte getuigen verdraaijen se/us woorden; doch by
zwygt flille.
Men zocht den.fchyn van recht, men vindt die valsch getuigen,
Men geeft aan Jefus woord een averechtfchen zin;
Doch onfchuld antwoordt niet. — Waar men het recht wil buigen,
Daar heeft flilzwygenheid de beste reden in.

Kleine Dichterlyke ,Handfchriften, Derde en Wierde Schakering.
Te AntJlerdam by P. J. Uijlenbroek , 1790 en 1791. In gr.
$vo. elk. 136 hladz.
ven als de twee voorgaande Stukken , bevatten deeze
Schakeeringen een aantal Gedichten , op onderfcheidene
E
onderwerpen , door verfchillende Dichters en Dichteresfen ver
dus geheel onderfcheiden in waarde met elkander.-vardig,en
S3
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In het derde (ukje, munt boven anderen uit: de Zeevaart, Prys.
vers, uit het Deensch, door J. G. DOORNIK. Israël juichende over
Babels Val, door M. P. ELTER, geboren WOESTHOVEN. Voor Maria , door P. MOENS , en eenige losfe ftukjes van w. BILDERDYK
en P. J. UIJLENBROEK. En in het Vierde, Safo aan Faon , door
W. BILDERDYK , en de Lof van den Vaderland Landbouw,
door gis. VAN OVERSTRAATEN , enz. De volgende gedachten in
een Zomerfchen avond, door J. DE CLERCQ Hz. , zyn denkelyk
voor heden geene ongepaste proeve:

De gouden Zon, aan 't eind van haren loop gekomen,
Verfpreid een' zagten glans,
En bied haar laatst vaarwel aan bergtop, hooge boomen,
En fleilen torentrans.
De alvoedende Natuur verkwikt de groene dreven,
Door 't vuur der Zon gefchroeid;
Haar tee/re zorg geeft aan elk kruidje, op nieuw, het leven,
Daar zy 't met daauw befproeit.
De Landman keert van 't geld, de Herder flalt zyn Schapen.
Hoe lieflyk is de rust
Voor hen, die nooit den tyd vernielen of vergapen!
Dan kweekt zy kracht en lust.
De hitte van den dag, allengs van ons geweken,
Spreid nu een' milden gloed;
De flilte van het veld, by 't ruisfchen van de beken
Baart kalmte in 't vroom gemoed.
Getrofen door al 't fchoon voel ik myn' zangtoon ryzen,
Om , met een diep ontzag,
8 Schepper van 't Heellil! uw liefde en zorg te pryzen,
Vernieuwd van dag tot dag.
Het bloemenryk vertoont uw gunst in duizend kleuren;
Zy' praalt in lagchend ooft;
De zwangre halsra geeft graan; het kruid een' fchat van geuren.
Door warmte en vocht gefloofd.
Zyn uwe Werken groot, hoe groot moet by dan wezen,
Die wenkte, en alles wierd ?
Uw goedheid zy alom niet dankbaarheid geprezen,
En eeuwiglyk gevierd!
Zaïre, Treur feel ; door j. VERVEER. Te Dordreckt by de Leeuw
en Krap, 1790. In gr. 8vo., II4 blltdz.
Corn, of de Zegepraal der Liefde op het Bygeloof,, Tooneelfpel;
door J. VERVEER. Te Dordrecht by de Leeuw en Krap ,
1790. In gr. 8vo. 140 bladz.
et eerfte deezer Stukken is eene vrye naarvolging van het
. alom beroemde Treurfpel Zaïre, van DE VOLTAIRE. De
Heer A. VAN DER JAGT , dikinaals met den Dichter NEKVEER in
ge.
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gezelfchap verkeerende, gaf, in ledige oogenblikken , aan zynen
Vriend , de betekenis van de woorden des Fraufchen Dichters
op ; uit welke deeze berymde Zaïre ontftaan is , die zich met
genoegen laat leezen , fchoon eenige byvoegzelen in het oor
niet te vinden zyn. Het tweede Stuk is , als Too.-fpronglyke
neelfpel befehouwd, oorfpronglyk; zynde deszelfs daad getrokken uit MARMONTEL'S Incas, of de Verwoesting van het ryk van
Peru; komende hoofdzaaklyk hierop neder. CORA is een jong,
fchoon en deugdzaam meisje, voor[gefprooten uit het geflachte
der Incas , in het Koningryk van Quito; zy is, op begeerte van
haarera Vader , en met toelaating haarer Moeder , doch tegen
haar eigen keuze, aan de Zon , als de meest bekende Godheid
van dat Volk, toegewyd : en de Wet van dat Land gebied , dat
zulk eene Maagd, wanneer zy eenige liefde , behalven aan de
Zon, laat blyken, levend in het graf moet gedolven worden ,
en haar geheel geflachte , met deszelfs wooxing en goederen,
ten prooije der vlamme gegeeven.
Ongelukkig ziet CORA, by gelegenheid eener offerande aan de
Zon , den Spaanfchen Bevelhebber, DON ALONZO DE MOLINA ,
op welke zy daadelyk, zo wel als hy op haar, verlieft; hebben•
de hy zich aan het hoofd der Indiaanen gefield , om zyne
Goud- en Bloeddorilige Landsgenooten te bellryden. De gele.
genheid, dat beide elkander fpreeken , wordt door een zwaar
Onweder geboren , waar na , de driften al te zeer den teugel
gevierd zynde , de Zonnemaagd niet geheel zuiver ten tooneele
verfchynt : wordende eindelyk nog door ALONZO van de Afgo•
difche offering gered, en aan hem ten Vrouwe gegeeven.
De verzen , zo wel als de fchikking van dit Stuk, verdienen in
veele opzichten lof. Men zie, by voorbeeld ,
ALONZO,

met een Dolk in de hand, den Iloogepriester,
die Cora vast heeft, te i•ug ffootende.

Laat af;
Laat af, of deeze Dolk zal een ontmenschten firaffen,
En , op eene andere wyze, uw Goden wraak verfchaffen.
DE HOOGRPRIESTER.

Durft gy een' Dienaar Gods, die, naar liet wys beitel
Der Almacht, hier haar wet .....
ALONZO.

ja, Dienaars van de Hel;
Befchermers van haar Wet, uit addren voortgefprooten;
Bedriegers — huichelaars — harbaarfche vloekgenooten
Dier hydraes, die, in fchyn van God ten dienst te ulaan,
Den Spanjaard, hier, de hand aan 't fchuldloos bloed doet flaan;
Daar Dienaars, die, alom, door all' de waereldftreken,
Het vuur van twist en haat, in 's Hemels name, onttbeken,
Ea
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En meest de bronnen zyn van 't grievende ongeval,
Dat hier den flerfling drukt, en eeuwig drukken zal,
Zoo lang die Huichelaars hun fnoode rollen fpeelen,
En, in hun Slangenhart, het zaad der driestheid teeles.
Tegen Corn, met wiep by naar den troon gaat..
Myn dierbre Cora! koom — koom nadren wy den troon. •.•
Tegen Ataliba.
Beminnelyke Vorst!
Gewyde Zonnezoon!
COKA.

Alonzo! ach! wat zal! ....
ALONZO.

Thans kan ik u ontdekken,
Wie deeze lieve Maagd wist in 't verderf te trekken;
Wie haar gefchonden heeft.
ATALtBA.

Dank zy het eeuwig licht!

Is dit Gedrocht bekend?
.Zeg my, wie is 't?

ALONZO.

Ik ben 't !
ATALIBA.

G God!
ALONZO.

Ja, ik alleen ben de oorzaak van haar lyden ,
En eischt uw Godheid bloed, dan moet gy 't myne wyden!
Foor Kinderen, tot Nut en hermaak. Te Leyden by D. du Mortier
en Zoon, 1790. In 8vo. 88 bladz.
en aantal van KXI byzondere Stukjes, alle tot nut en vermaak
E
der Kinderen opgesteld, maakt den inhoud van dit Boeksken
uit. Zy zyn: Leeslesje. Het ouderminnend Kind. Broederliefde. Y; .ugd
der Ouderen. Zusterliefde. Toets der waare Ouderliefde. Tedergevoeligheid prysfelyk , dweepery verachtelyk en fchadelyk. Het Spooken.
,7antje en Pietje. Lof der kriendfchap. Beknopte befchryving van
Europa. Aan een jong bevallig Meisje. De goede Moeder aan haare
Dogter. dan een deugdzaam ;jongeling. Het goede Kind op den eer
dag van 't jaar. De bedroogen Pagter. De ongehoorzaamheid-Jlen
van den Koning Fharao gefiraft. De goede vondst. Het misbruik van
den l yn. Het 0nirreder. Befpiegeling na een Onweder. — De meeste

zyn in proza , andere zyn door Plaatjes opgehelderd ; alle voldoen aan het oogmerk meer of min , om de Jeugd hoe langs
hoe meer, in de Schooien, zo wel deugdzaam als kundig te doen
worden, en verdienen dus aanmoediging.
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De Bybel vertaald, omfchreven, en door Aanmerkingen op.
gehelderd. Vyfde Deel. Te Utrecht en te 4nijterdam by
G. T. van Paddenburg en Zoon, en J. Allan, 1791. in
gr. octavo, 646 bladz.

I

n dit Deel, behelzende het derde en 'vierde Boek der
Koningen 3 de " twee Boeken det Chronyken, benevens
de Boeken van Esra, Nehemia en Esther, vinden de By.
belöefenaers op nieuw t'over reden, om den aanhoudenden arbeid van den Eerwaerden VAN VLOTEN met veel
vergenoeging ná te gaen: als dièneude , in velerleie op.
zichteá , ter ophelderinge der bovengemelde Boeken.
Taelkuudigen treffen hiervan in zyne vertaling, en daer.
toe behoorende opmerkingen, verfcheiden f'caleu aen; en
zyne uitbreiding van den text is feeds by uitlek gefchikt,
om den Lezer in 't algemeen den nadruk veler voorftel;
lingen treffend onder 't oog te brengen. _.._. Ëigenaertig
en gepast, ter ophelderinge van het Bybelfche verhael,
is, by voorbeeld , 's Mans uitbreiding van 't voorgeval
NAaMAN, IV Kon. V: ii—i9, na dat Profeet-lenmt
ELISA hem , door GEHASI, had laten aenzeggcn , dat hy
zich zevenmael in den 7ordaèn moest baden; dat hy dan
weder gezond vleesch bekomen, en de melaetschJleid vol•
komen zou uitflaen.
ii. Op dit berigt, (dus vervolgt de uitbreiding,)
is de gran chap in de oogen an den moedigen man te
leezen. Hij beveelt térftond weg te rijden, en zegt tot
die geenen , die bij hem zaten : ik had gansch antiere
gedagten van die zaak ik twijfelde niet, of hij zou naij
terftond met veel achting te getnoet gekonmen zijn, net
eerbied voor zijnen eigen Koning, met veele plegti heden
zijnen JEHOVAH God bidden oen mijne geneezing , zijdl
hand over de voornaamfte zweeren ílrijken , en zo de
rnelaatschheid weeten te verfpreiden. 12. Behóefde ik
daarom die reis te doen, om zulk een middel te beproeven? zou ik mij in dell Jordaan doppen? ontCpringt niet
dik
LSTT. 1792. 11Q. 7.
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de Chryforrhoas uit Libanons heuvelen, zo wel als de
Yordaan , en zuiverder; loopt niet een van zijne vermaarde takken , de Abana , door de Stad , als ik mij in 't
vorstlijk Damascus baaden wil ? en wil ik het op het
land doen , befproeit dan niet een andere tak , de Pharpar, de kostelijke hoven van de Voorílad ? zouden die
niet al zo wel voldoen aan het gewigtig oogmerk ? Hierop
gebied hij andermaal en met veel drift , dat men heen
zou rijden , en dus keeren zij om , om weer te rug te
trekken (*). 13. Zijn gevolg is bedugt over dien ongelukkigen uitslag, doch eenigen, die hun Heer als eenen Vader beminden, en oprechtheids genoeg bezaten, om hem
zijne verkeerdheden befcheiden onder 't oog te brengen,
fpreeken hem met bedaardheid aan. Weldoener, zeggen
zij. , dien wij als een' Vader eerbiedigen , gun ons eert
àanmerking te maaken. Gij wist immers te voren, dat
gij niet naar een' Arts gingt,,maar tot iemand, die u op
een wonderdaadige wijs zou redden , blijf dan op den
Yordaan, als middel, niet ftaan. Zoo hij u eene zaak
van meer moeite en omflag voorgehouden had, zoud gij
ze niet gedaan hebben ? hoe veel te meer moet gij nu
naar hem hooren, daar hij flegts het baaden van u eischt,
om van de ziekte in den grond, geneezen te worden.
14. Hierdoor ,laat NAMAN zich overhaalen , trekt naar
den oever van den 7ordaan , en dompelt 'er zich tot zeven.
maal toe in , flipt de bevelen van den Profeet van JEHOVAx volgende , en al rasch befpeurde men die aanmerkelijke verandering , dat zijn vleesch gezond werd , ja
zo frisch en kleurig , als var. een jeugdig mensch, zo
volkoomen rein werd hij (t). Ig. Met zijne geneezing kreeg
hij ook andere -gevoelens. Dankbaar komt hij met zijn
ganfchen Roet weer te rug naar den Profeet, om in per.
fóon zijne erkentenis te betuigen, Hij acht het nu geene
vernedering, hem in zijne wooning op te zoeken. Zelfs
is hij door dit wonderwerk geneezen van zijn afgoderij,
en het eerie , waar bij tot ELISA van fpreekt , is dit:
hoe hij nu ten vollen overreed is, dat 'er geen andere
waa(S) „ vr. 12. Deze Rivieren befchrijft ocoo uitvoerig; do
ongemeene fraaiheid van den ftreek , door deze Rivieren be.
fproeit, LUDEHC. "
(t) „ vs. 14. Sc 1LUUNC de Lepra bevestigt het geen hier van
het vleesch des melaatfchen gezegd word."
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waare God en hEER van den hemel en de aarde is, dan,
die , welke in Israël als Befcherm-God gediend werd.
Die dat vermag, zegt hij, dat Hij mij gedaan heeft, is
zeker de groote Schepper van alles. Ik erken u voor
zijn dienaar, 't is mij genoeg, eens niet u te moogen
fpreeken, mag ik nu dat genoegen, die eer hebben, dat
gij Benig gefchenk van mij aanneemt. i6. De Propheet weigert dit. De dienaars van JEHOVAH, zegt hij, worden met
geen gefelaenken onderhouden , en toen NAMAN 'er op
aandrong, betuigde hij hem met een eed, dat hij het niet
zou aanneemen , waardoor alle aandrang vrugteloos was.
17. Nu raaken zij verder in gefprek over den Godsdienst.
Hij betuigt , dat het zijn behendig voorneemen was,
JEHOVAH te dienen, en dat hij, daar het eerste hem afgeilaagen was, nu een ander verzoek had, hierin beftaande , dat de Propheet hem een vragt aarde mogt bezorgen uit het land, en wel zo veel als een paar Muilen
trekken konden, zich daarvan willende bedienen op een
altaar, daar hij van nu af voorneemens was geen andere
Godheid in zijn land te offeren, dan JEHOVAH. i8. Maar,
waardste mall! vervolgt NA5ZWAN , eene zaak drukt mij,
die ik hoop, dat mij niet tot een misdaad zal gerekend
worden, door JEHOVAH, den God, aan wiens dienst ik
mij nu alleen en volkomen toewye : ik zal namelijk in
mijn amptsbedienhig wel eens verplicht zijn den Koning
te vergezellen in den tempel van Rimmon, den hoofd -God
van de Sieriers, om daar knielende zijnen Godsdienst te
verrigten. Hij is dan gewoon op mij te leunen, en dus
zal ik in de noodzaakelijkheid zijn, om mee te knielen,
doch .ik betuig ernflig voor JEHOVAH, dat deeze neerbuiging niet gefchied uit eerbied voor die Godheid, maar
alleen eene plegtigheid is, verbonden aan mijn ampt. Ik
hoop dan , dat- JEHOVAH mij zulks niet als een ver
zal toerekenen , want dan zou ik in-latingvhem
mijne bediening niet kunnen blijven. iq. Indien dit alle zo is, betuigt hem de Profeet, dan kunt gij gerust
naar uw land gaan, zonder op die zwaarigheden verder
te peinzen, en hierop vertrekt hij."

` ^,
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De Psalmen uit het Hebreeuwsch vertaald door H. MUNTINGHE, 7h. Dr. Hoogl. der Godgel. en Kerkel. Gefcha
en w4cademie-Prediker aan de Provinciale GelderfChe Hoge
School te Harderwyk. Twede Stuk. Te Leyden by A. en
J. Honkoop, 1791. In gr. octavo.

M

et dit tweede Stuk- brengt de Hoogleeraer IUNTlNrHE zynen aengevangen arbeid tot op den honderden Psalm ; achtervolgende zyne vertaling, en korte aeninerkingen over de Psalmen, op denzelfden voet, als die
in het voorgaende Stuk ingericht zyn. Het geen wy derhalven ter dier gelegenheid des, aengaende gezegd hebben (*) , flaet ook ten volle op de verdere uitvoering van
dit Stuk, en de Lezers zullen alleszins , by het doorbladeren, te over reden vinden, om des Hoogleeraers poogingen , ter ophelderinge van het Boek der Psalmen,
dankbaer te erkennen. Tot een nieuw fiael hiervan
derftrekke zyne vertolking van Ps. LXXIII: 23 -26, eii
zyne aenmerking over dit treffende gedeelte van dat Lied.
Zyne overzetting van het zelve luidt aldus:
Nu houd ik mij geftaag bij u;
Gij hebt mijn rechte hand gevat;
24. Gij zult naar uwen raad mij leiden,
En mij in 't eind ten hoogsten eertop voeren.
25. Wat zond' ik in den hemel naast u fchatten?
Niets lust mij nevens u op aard.
26. Mijn hart en vleesch bezweek!
God is de rotsfleen van mijn hart,
Mijn deel in eeuwigheid."

„ 23.

Over deze tael des Dichters deelt de Hoogleeraer de
volgende aenmerkingen mede.
„ vs. 23 en 24. De zin is ; wat heb ik nu voor oorZake nijdig te zijn over het gering en korttlondig geluk
der bozen; wat is toch aI dit geluk, tegen de zaligheid,
die mij de Godvrucht verfchaft? immers, met welke rampen ik ook in dit leven te worttelen hebbe; ik ben toch
geftadig bij God, die is mij altijd nabij, en houdt zijn
opzicht over mij, ja, by heeft mijne rechte hand gevat,
als
(•) Zie boven kil. 241, cutsgadets kl. 325.

OVER M PSAC^;jITx. nii5

als mijn leidsman ; die mij op gene wegen zal brengen, die niet tot mijn heil uitlopen ; die mij, zo lang
ik leve , leiden en beftieren zal naar zijnen altijd wijzen en goeden raad, en mijn einde geen frnaad, verachting en rampzaligheid zal doen zijn, gelijk het eind der
bozen, maar integendeel, zaligheid en eer, daar hij mij,
lioe men mij ook nu verfmaden mag, in het eind toch
ten hoogoen eertop voeren zal.
Het eind van Afaf
wordt hier duidelijk overgeteld tegen het eind der bozen,
vs. 17, en de eer, tot welke God hem opvoeren zonde,
tegen de verfmading, met welke de bozen door God behandeld zouden worden, vs. so. Bij hen volgde de fmaad
op de eer , maar bij den Dichter zou integendeel de eer
op den fmaad volgen; dezen waren dus rampzalig te midden van hunnen voorfpoed, maar hij was zalig te midden
van zijnen rampfpoed.
„ vr. 25. Ik ben in het eerfte lid van dit vers eene
andere lezing gevolgd, welke alle de oude overzetters,
uitgenomen den Chaldeeuwfchen uitbreider,, gevolgd zijn,
wijl mij die met de parallelie beter fchijnt te troken. De
zin is eenvouwig: in het gansch geheeläl is niets, dat
ik zo hoog achte als u. Hemel en aarde moet men
hier niet elk afzonderlijk nemen; zij beduiden te famen,
volgens het taalgebruik der Hebreeuwen, niets anders dan
bet geheeld.
„ vs. 26. In onze Nederlandfche overzetting wordt dit vs.
vertaald: bezwijkt ntijn vleesch en hart, zo is God de rotsJteen mijns harten , en mijn deel in eeuwigheid. VEN AIn
heeft tegen deze uitlegging, naar mijn inzien, te rechte
ingebracht, dat de Dichter onvoeglijk zou zeggen, dat God
de rotstteen van zijn hart was, indien hij tevens vooronderilelde, dat zijn hart zo wel als zijn vleesch bezwijken konde: hij zet het zelf daarom dus over; mijn vleesck
moge bezwijken; maar wat mijn hart betreft, God is de rotsfieen , enz. dan ook die opvatting fchijnt mij minder te
Eiroken , met , het taalgebruik der Hebreeuwen , welke
vleesch en hart , of lichaam en ziel plegen te famen te
voegen , om 's menfchen ganfchen perfoon uit te drukken. Ps. XVI: 9. en elders. --- Om dan mijne eigene
gedachten , welken ik aan de beöordeeling van kundigen
onderwerpe, te zeggen, merke ik op, dat 'er in het oor
tijd ílaat , mijn hart en-fpronglijkdev
vleesch bezweek of was bezweeken ; en dies komt het mij een
voor , dit vers in dezen zin op te vatten: mijn-vouwigst
vleesch
T
—
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vleesch en hart was bezweeken door de onrust , met wel.
ke ik mij kwelde over den voorfpoed der bozen; maar
nu is God de rotsfteen van mijn hart ; mijn hart ftelt

zich thands in hem gerust ; het ftaat door het vertrouwen op hem onwankelbaar, als op eenen rotsfteen , vast ,
tegen alle fchokking van twijfeling en onrust ; en hij is
mijn deel in eeuwigheid, hij is het, die mij van alles ver
wat ik nodig hebbe, om niet te bezwijken, om-zorgt,
altijd gelukkig te zijn: eigentlijk wordt dit woord gebruikt
van een toegemeten deel van fpijs en drank. Zo slaat
ook in de parallelie alles fchoon op elkanderen : mijn hart
bezweek, --- maar God is de rotsfteen van mijn hart:
mijn vleesch bezweek, —, maar God is zelf mijn /pijl
en drank in eeuwigheid, die daardoor ook mijn vleeseb
voor bezwijken zal bewaren, waartoe toch fpijs en drank
bijzonder gefchikt is. --- Hoe zeer de fpreekwijs mijn
deel geheel in den Hebreeuwfchen ftijl zij , heb ik dezelve hier nogthands niet wel kunnen veranderen , zo il4
vertalen , en niet verklaren of omfchrijven, wilde,"
Verhandelingen , raakende den Natuurlyken en GeUpenbaar-..
den Godsdienst , uitgegeeven door TEYLER'S Godgeleerd
Genootfchap. XIde Deel. Te Haarlens by J. Enfchedé en Zoonen en J. van Walré , 1791. In gr. 4to624 bl.

n het korte Voorberigt , naar gewoonte, voor den bung
del der Teyleriaanfche herhandelingen geplaatst , vin.
den wy ter fnede opgemerkt.; „ In eerre Eeuw, die
„ op redelyk vry denken , met zo veel gronds , roem
draagt, als zy, met regt, wegens losbandigheid in dee„ zen gelaakt wordt; in een Proteftantsch Land; in een
„ Genootfchap , 't welk ten Zinfpreudte voert , WAAR£
GODSDIENST-KENNIS BLOEIT DOOR VRYHEID, zou eene
„ fchraale of middelbaare inóogíling van Antwoorden op
de Vraag, hoe zal men den Grondregel der Proteftanten,
,, dat ieder Christen , zyns verf ands mag tig , geregtigd
„ en naar vermogen verpligt is, in zaaken van den
„ Godsdienst, voor zichzelven te oordeelen, best verklaaren,
en deszelfs aanneemelykheid bondigst bewyzen ? een zeer
vreemd verfchynzel opgeleverd, en wy ons in onze ver,
,, wagting, by het ophangen vans dezelve, tot het behaa9, lea
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,ten van den jaarlykfchen Eerprys, ten uiterílen bedroo„ gen gevonden hebben."
Een meer dan gewoon getal Antwoorden kwam dee.
zen Heerei ter hand op een Vraagtuk , het weezen van
het Proteftantendom en de rechtfehape Godsdienstveyheid,
20 zeer van naby betreffende. Onder dien overvloed verdiende, by verre en buiten tegenfpraak, huns oordeels,
(en wie de Vyf-Bier uitgegeevene Verhandelingen gelee zen heeft, zal dit oordeel billyken,) de Verhandeling
van den Eerw. P Lus VAN HEMERT , toen zich tekenende voorheen Predikant te Wyk by Duurftede , thans
Jloogleeraar in de Wysbegeerte en voorbereidende Weetenfchappen by de RemonJtranten te.4mfterdam, den voorrang,
en werd aan zyn Hoog Eerw. naa het openen van het
Billet , zyn naam inhoudende, den Gouden Eerprys toegeweezen.
Vier Verhandelingen keurde men verdienften t' over te
hebben om met de bekroonde te voorfchyn te treeden;
om de Opite_llers ter naamsontdekking uit te lokken, en
van allen Eerprys niet verflooken te laaten , loofden de
Direfteuren een Zilveren Eerprys uit aan elk der Schryveren, indien zy zich, binnen een gezetten tyd, ontdek.
ten. Zy, die zich waarlyk hunnen arbeid niet behoefden te
fehaamen , of te fchroomen met den Overwinnaar openlyk
voor den dag te treeden, ontdekten zich wel dra, en bleek het,
dat men deeze Stukken, „waar in," gelyk in 't Voorberigt,
met regt vermeld wordt, „ bondige redeneertrant , kragt
van voortelling , diepdenkenheid en juist oordeel, niet
„ zullen nalaaten den Leezer in het oog te loopen en te
„ treffen," te danken hadt aan de Eerwaardige Heeren
JACOB KUIPER, Leeraar der Doopsgezinden te Deventer.
die meermaalen by dit Genootfchap een Zilveren Eerprys
wegdroeg; WILTETUS BERNARUUS JELGERSMA, A. L. M.
Ph. Dr. en Predikant te Weiduin in Friesland; WILLEM
DE VOS, Leeraar der Doopsgezinden te Amfterdam, en P&TRUS WEILAND, Leeraar der Remonftranten te Rotterdam.
Schoon de zamenvoeging deezer Vyf Verhandelingen
een dik Boekdeel, over dezelfde ftoffe, oplevert, en ze alle
in de groote hoofdzaak overeenkomen , is 'er nogthans
eene verfcheidenheid van denkwyze en voordragt, groot ge
om 't zelve, zonder verveeling, of klagte over een--noeg
zelvigheid, te doorleezen. Wy hebben , onder 't zelve,
de kragt en 't gevoel van VAN HEMERT , de bondigheid van KUIPER, de zwier Van JEL6t+RSMA, de diepdenT4
,

269

VERHANDELINGEN

denkenheid van DE vos, en de losfere hand van WEILAND.,.
bewonderd.
net zal voor onze Letteroefeningen genoeg zyn, wanneer wy den inhoud der bekroonde Verhandelinge van
VAN HEMERT mededeelen ; die, gelyk hy by den aan
betuigt, „ den Regel der Protefianten in alle des--vang
zelfs ruimte genomen, en zich derhalven niet flegts be.
paald heeft by de Vryheid en de Verpligting tot Onderzoek
en Beoordeeling van de byzondere Leerhukken des Ge
maar tevens zyn gevoelen gezegd, omtrent de Vry.-lofs;
heid en den Pligt om zyne begrippen aan anderen mede
te deelen. Hy ontkent niet, dat de Hervormers het eer
inzonderheid bedoeld hebben; doch houdt het laatfte_-fle
voor een natuurlyk gevolg van het eer(Ie, en meent, dat
da Vryheid , welker Grondflagen door de Hervormers ge^
Jegd zyn , zonder het laatfile onmogelyk bellaan kan.,
Ook hebben, denkt hy, de Hervormers, door hun eigen
voorbeeld, ons best geleerd , hoe zy den bedoelden Re-.
gel wilden opgevat hebben , daar zy niet alleen vrylyk
dagten, maar ook fpraken en fchreeven, over zaaken vare
den Godsdienst. Van hier dat zy, die over dit Onder,
werp gehandeld hebben, en welker naamen in deze Ver.,
handeling meermaalen genoemd worden, den Grondregel,
met hem, in dezelfde ruimte opvatten." Eene ruimte s
nmgthans, welke alle zyne Mededingers aan dien Grond,
regel niet in die uitgetlrektheid geeven als zyn Hoog.
Eerw. die zich bevlytigt om voor I. den ProteJtantfchera
Grondregel duidelyk te verklaaren. II. De Aanneemlykheid van denzelven, uit onbetwistbaare beginzelen te bewy.
zen. III. De vo-ornaam€ie tegenwerpingen uit den weg
te ruimen.
Om den Grondregel te verklaaren, bewyst de Heer AN
HEMERT, vooraf, zo uit den Aart als uit de Gefchiedenis der Hervorminge , de gegrondheid der verondertleltinge in de Vraag begreepen, met de klaarst fpreekendfte
Getuigenisfen geftaafd. De nadere verklaaring loopt hier
op uit, dat, over 't algemeen, 'sMenfchen Regt zo wel
als zyne T/erpUgting , ten deezen opzigte, juist geëvenre,
digd is aan de maate van zyn oordeel en vatbaarheid; dat
de Protejianten wel de Heilige Schrift in 't algemeen,
en byzonder de Leer van JESUS en diens Apostelen, voor
den eenigen Regel van Geloof en Betragting houden; doch
dat zulks niet van de bloote Letter, maar van den redelyken ,
zin der Heilige Bladeren, moet verflaan worden; dat zy
ai_
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alles wat met het Euangelie of de Rede flrydig is, verwerpen, en zich niet laaten opdringen noch anderen opdringen, 't welk JESUS en diens Apostelen onbeflist ge.
laaten, of niet duidlyk vetklaard, hebben; en eindelyk,
dat zy een ieder niet ilegts een vry onderzoek en oordeel
in den Godsdienst toeflaan ; maar ook het volfte Regt
vergunnen, tot het verbreiden zyner aangenomene gevoelens, dezelve openlyk te belyden, en met befcheidenheid
te verdeedigen.
In het tweede Hoofdfruk, firekkende ten betooge van de
Aanneemlykheid deezes Grondregels, bewyst zyn Hoog
Eerw., dat dezelve volkomen waar is en op onwederleglyke beginzelen rust, en toont dit eerst ten aanziene van
's Menfchen Regt, en vervolgens ten aanziene van zyne
Verpligting. Dit Regt leidt by af uit de vólflrekte
Gelykheid der Menfchen, uit hunne aangeboore neiging
tot onderzoek, en de bevordering van zyn hoogfte Be"
langen en Gelukzaligheid uit de ongerymdheid van het
beweeren eener tegenovergeflelde bevatting, 't welk hem
gelegenheid fchenkt om tegen de Roomschgezinden de voor
Onfeilbaarheid der Kerke te wederleggen , met-gewnd
bygevoegde aantooning , dat de Menfchen , in geenen
deele kunnen aangemerkt worden hun aangebooren Regt,
van vry Onderzoek en Oordeel, te hebben afgeflaan. 's Menfchen Verpligting om dit Regt uit te oefenen en
te handhaaven, doet by bykans op dezelfde gronden lieunen ; beantwoordt eenige tegenbedenkingen , en klemt
voorts zyn gevoelen aan met zich te beroepen op den aart
en de natuur van den Godsdienst, op de Leer van JESUS
en diens Apostelen op dit fluk, en op den waaren geest
van het Protetantendom. Waar op by eene uitweiding
laat volgen , over 's Menfchen Pligt , om, onder zekere
aangeweezene bepaalingen , zyne aangenomene GodsdienRige Begrippen openlyk te belyden, en anderen mede te
deden. ---= In eene tweede Afdeeling wyst de Schryver
aan , hoe zeer zich deeze Grondregel aanpryst , zo van
wegen de bevordering van 's Menl'chen Geluk in 't byzonder, als van dat der geheele Maatfchappye; ten flot
aantoonende het verband waarin Godsdienftige en Burgerlyke Vryheid met elkander Haan. „Laat my, dus
eindigt dit Hoofdiluk, hier nog byvoegen, dat Godsdienítige Vryheid den Mensch Benen rechtmaatigen afkeer int
voor-boezmtvanlrif veny,dzugt
Burgerlyke Vryheid , zonder welke geene Maatfchappv
reclhtT5
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recht gelukkig weezen kan , ten kragtig[l:en aanmoedigt,
Willekeurige Regeeringsformen hebben doorgaans de diepe wortels gefchooten , onder Volken , waar de troon
des gewelds door Godsdienftige ílaaverny,, onkunde en
bygeloof, onderfchraagd werd. Van hier, dat men de Mo»rarchen der waereld niet zelden bezig gezien heeft, om
de Godsdienílige Vryheid tegen te werken, en het aanflikkerend licht te verdonkeren, Het is, meenden zy, hun belang niet, dat de mensch , door eigen nafpooring van den
Godsdienst, zyne waarde, den grond zyner verpligtingen,
den aard, den oorfprong , de Eirekking der wetten , het
regt der natuure , zyn aangebooren veyheid , zyne oor.
fpronglyke gelykheid met anderen leere kennen, en uit zyne sluimering ontwaake, welke door de vastgeftelde Geloofsbelydenisfen des Lands niet weinig dikwils gekoesterd wordt.
Voorzeker, die de waarde zyner Godsdienftige Vryheid gevoelt, en zyns Regts daarop bewust is , zal nimmer verkiezen, in het Burgerlyke, een Slaaf te zyn. Waar Godsdienflige Vryheid , in alle die uitgeftrektheid , welke het Na
liet Christendom eifchen, op den troon zit, kan-turegn
bet niet anders , of daar heerfchen tevens manlyke , en
edele en Vaderlandfche gevoelens ; daar kent en bevordert
ieder, naar vermogen, het algemeenebest, offert daar aan
volgaarn zyn perfoonlyk voordeel en vermaak op , handelt
naar vaste , wel doordachte, grondbeginzels, gehoorzaamt
wyze en billyke wetten, en neemt deel in alles wat 'er gebeurt, en het welzyn der Maatfchappy'aangaat, De Gods.
dienst van JESUS geeft het denkbeeld van regelmaatige onder
werping aan de hand , boezemt den pligt in van ondergefchiktlseid aan de wettige Overheid, en beteugelt den geest van los
oproer; maar, aan den anderen kant, is die-bandighe
Godsdienst ten 'eenemaal afkeerig van alle onderdrukking
en dwinglandy, en wil niet dat Menfchen , die het beeld
der Godheid draagen , dat Christenen die door het bloed
van luaus verlost zyn , als faxven voor de voeten van
NNlenfchen, hoe hoog ook derzelver rangen wezen mogen,
immer kruipen zullen, of hun meer, dan Gode, gehoor
-zamyn.GodsieílgBurykVheid
Haan derhalven in eerre naauwe betrekking tot elkanderen;
en de eerie kan zonder de andere niet heflaan. Oordeelt
,men nu de Burgerlyke Vryheid van het groot(le gewigt
voor het waar Geluk der Maatfchappye , was zv dan ook
edelmoedig genoeg, om toe te ftemmen , dat Godsdienftige
Vry.
,
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Vryheid , die de Burgerlyke ter Gezellinne heeft , de welvaart der Maatfchappy bevordert."
De Heer VAN HEMERT gaat, in het III en laatfte Hoofd
Te--fiuk,overtplsngaiedrvomft
genbedenkingen; als de voorgewende onmogelykheid van
eigen Onderzoek voor den Gemeenen Man , de be.
weerde noodloosheid van eenig nieuw en aanhoudend Onderzoek, na dat de Leer door de eerde Hervormeren gezuiverd is ; het vermeende aanleidelyke van zulk een Onderzoek, om de Menfchen tot twyfelingen en dwaalingen
te doen vervallen ; de rust der Kerke te verlcooren , en
vreemde begrippen van allerlei flag onder den Man te
brengen ; als mede om de Eenigheid des Geloofs te verminderen , het getal der Aanhangen te vermeerderen ; en
zodanige Gevoelens in te voeren , welke aan de rust des
Burgert acts ftoorenis , en aan de belangen van Deugd en
waare Godsvrugt, fchade toebrengen.
Wy hebben reeds vermeld, hoe de bekroonde Schryvec
van zyne Mededingeren het meest verfchilt in de uitgeítrektheid , welke by geeft aan den Grondregel , ten aan
-zienvahtopbr,fanevdig,
't geen iemand voor waarheid houdt. Een en andere plaats
hier toe betrekkelyk, zullen wy, ten voorbeelde van zyne
denk- en fchryfwyze, bybrengen, uit de groote verfcheidenbeid van ftoffe, die ons ter overneeminge aanlokt, by het
doorleezen eener Verhandelinge, die volledigheid en kragt
van overreeding paart , het redelyk Christendom handhaaft ,
en de be[Iryders der Christlyke Vryheid ,. met gedugte en
overwinnende wapenen, te keer gaat ; en veelen der Protellanten , over de onbeftaanbaarheid van hunnen Handel
met deezen Grondregel , moet doen bloozen.
„ Weinig ," zegt hy, „ zou de Vryheid van zelfs te
onderzoeken, (met het geen daaraan onmiddelyk verknogt
is,) den Christen baaten, ter uitbreidinge van het Koningryk der Kennisfe en der Waarheid , zo het hem tevens niet
vry ftondt, om 't geen by voor Waarheid houdt, en meent
met het gezonde Verfland, en de Leere van JESUS, te rymen , op eene voegzaame wyze , te verbreiden , opeulyk
te belyden , en tegen de bedenkingen der geenen , die anders gevoelen , op eene befcheidene wyze te verdeedigen.
De Proteflanten geeven , volgens hunne grondbeginzelen ,
aan alle Christenen hoe zeer zy van elkander in gevoelens
verfchillen ,, hiertoe het volkomenfte regt s op deeze. wyze
gingen de Hervormers voor. Zy zeiden, fchreeven, verdec,
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deedigden hunne gedachten openlyk. Zy wederlegden de
geenen , die van hun verfchilden , zy vergenoegden zich
niet hunne denkbeelden , omtrent den Godsdienst, te befchaaven , en met de Waarheid , welke in CHRISTUS is ,
nader overeen te brengen ; maar rekenden zich te gelyk
verpligt , om hunne medebroeders te verlichten , derzelver
bygeloof te verdryven, en, ter bevorderinge van de waar
hunne ontdekkingen aan het licht te brengen. Heb -heid,
Hervormers regt gehad om dit te doen , zyn zy-bend
daarom onzen lof en onze hoogagting waardig, om dat zy
niet laagzielig genoeg waren, om anders te denken en anders
te leeren, en eene leer te belyden , welke zy niet geloofden , maar voor fchadelyk hielden , pryzen wy hunne opregtheid en edelmoedigheid, welken door beloften en gefchenken, zo min te koop, als door bedreigingen en ftraffen, te onderdrukken waren; verheffen wy hunne Menschliefde , waar door zy hun licht voor de menfchen wilden
laaten fchynen, boven het verwaten character van die oude
Wyzen, die voor zich zelven alleen wilden wys zyn, en
het Volk in zyne drieste domheid lieten ; ja , deszelfs on.kunde en bygeloof, door hunne Itaatlyke deelneemingen
aan de Godsdienflige beuzelaryen van hun Land, f yfden :
dan moet ook yder Christen nog heden ten dage , dit
zelfde regt bezitten, in dezelfde uitge[Irektheid. Niemand
immers kan beweeren , dat de Hervormers eenigzins meer
regts hier toe hadden , dan andere menfchen ; dewyl het
zeker is , dat zy even feilbaare Menfchen als de overige
geweest zyn, en dat de gronden, waarop hun regt fleunde , ten aanzien van alle anderen , op dezelfde wyze gelden. Indien, derhalven , dat regt aan eenig Christen van
laateren tyde konde ontzegd worden , dan zou liet zelve
mede, ten aanzien der Hervormeren, verdwynen, en, men
zou het geheele werk der Hervorminge als wederregtlyk
befchouwen , zich haasten moeten , om , hoe eer zo beter ,
weder te keeren tot eene Kerk, tot welker gronddellingen
behoort, dit regt ten eeneniaal te loochenen."
Elders laat by zich dus hooren: „ Waarom zou ik dit
TL egt , om myn oordeel , omtrent zaaken van den Godsdenst, wanneer ik het goedvind, aan de waereld mede te
deden, minder bezitten dan omtrent zaaken van liet gemeen e leevei; ? \'V e zal den Mensch het regt betwisten , om , het
geen by heeft uitgedacht , ten beste van het Algemeen bekend te naaken? Zal een ieder niet de poogingen der geenen
goedkeuren , die hunne uitvindingen niet voor zich zelven
hou,
,
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houden, maar ten gemeenen beste ipededeelen ? Waarom
zou men den Mensch dan laaken , die het zelfde doet
met opzigt op zaaken van den Godsdienst , 'welke voor
elk Mensch veel dierbaarder behoort te. weezen , dan de
zaaken deezer Wereld , en cie allernuttigite uitvindingen
-- Waarom moet het met den Godsdienst , als een Wee.
tenfchap befchouwd, in dit opzigt anders dan met andere
Weetenfchappen gefteld zyn i Is dan deeze heerlyke Weetenfchap voor geen verdere befchaaving, verfyning en vol
vatbaar ; daar alle andere , door, den tyd , tot-making,
meerdere volkomenheid gebragt worden? Rampzalig denk
natuur der zaake, de verwantfchap der Godge--beld!D
leerdheid met andere Weetenfchappen, en de ondervinding
zelve , logenftraffen dit vermoeden. Hadden onze Hervormers in deezen waan geftaan , nimmer ware dan, toen al..
thans , de waarheid aan den dag gelegd. Hadden zy aan
hun regt getwyfeld , nimmer zouden wy met hunne ontdekkingen ons voordeel gedaan hebben. Of is nu, na de
Hervorming , de kennis van den Godsdienst zo volmaakt,
als zy worden kan ? Is 'er niets overgebleeven , ' t weiti
nader befchaafd en verbeterd verdient te worden ? He
laas ! welk een ongerymd vermoeden ! Nimmer denk ik
aan de Hervormers, de Zwitzerfche zo wel als de Saxi/cJhe,
of myne geheele ziel zegent die braave , verlichte , edel.
moedige Ma1Ynen. Maar egter waren zy eindige, feilbaars
Menfchen, die onmogelyk al het kaf van het koorn fchei•
den konden. Hier toe was het veld te groot , en hunno
leeftyd te kort. Veele leertukken lieten zy, gelyk zy de.
zelve vonden ; niet, om dat zy overtuigd waren , dat de.
zelven waarlyk in{iemmen met de Natuur , en met het
eorfpronglyk Christendom ; maar, om dat of — derzelver
verbetering te veel aanfloots zou gegeeven , en de goede
zaak der waarheid waarfchynlyk benadeeld hebben ; of —
om dat dezelven de aandacht der Hervormeren niet by.
zonder tot zich trokken , en in geen onmiddelyk verband
ílonden tot die zaaken, welke hun voorkwamen ongerymd
te zyn; of — om dat die Leerftukken niet binnen hunnen Gezigtëinder beflooten waren, en zy dezelve met Beene , door zuivere Wysgeerte en grondige Schriftkennis,
gewapende oogen bezien hadden ; of — om dat zy nog
niet konden befluiten , om zich van alle diep gewortelde
vooröordeelen des getags , van zommige hoog gefchatte
Kerkvaderen, te ontdoen. In de daad, hier geldt last zengen
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gen van

SENECA

(*);

'

er is nog veel werks overig, en 'er

zal altyd nog veel overfchieten. Zy , die eeuwen na ons

komen, zullen nog vel gelegenheid vinden, om iels meer te
zeggen. Zy , die vóór ons geweest zyn, hebben veel gedaan , maar nog thans niet zo , dat alles zoude afgedaan
zyn.
Deeze verpligting vervolgens uit de rede der zaake , ert
de Christlyke Openbaaring, met klem van redenen aangedrongen hebbende, roept hy, te regt, uit. „ Gy, bekrompe=
ne weezeug, die aan myne verpligting twyfelt, om 't gee ri
ik voor waar en nuttig houde, onder myne Medemen[chen
openlyk te verbreiden , gy kent de grol d(lagen niet van
de Stad mynes Gons , noch den geest van het Ryk der
Kennisfe en der Waarheid! En gy, die my onbefeliaamd.
lyk myu regt, zelfs ten deezen aanzien , durft betwisten ,
gy werpt daar door, onweetende, eene blaam op Jesus en
deszelfs Apostelen , naardien zy my niet alleen zyn voor
maar, daarenboven, nog uitdruklyk bevel gegeeveia-gean;
hebben. Hadden de Hervormers gedacht gelyk gy,
hadden zy zelfs niet geoordeeld, zich te moeten bedienen
van he regt om anderen voor te lichten, en het Ryk der
Waarheid voort te planten ; hadden zy de itemme der
Menfchen , der geestlyke en waereldfehe Gezagvoerdercn ,
meer gehoorzaamd dan de flemme van hun eigen ge weeten (t), wy zouden nog zitten in denzelfden nacht van
dwaaling en bygeloof. Maar dank zy der Voorzienigheid!
Zy kenden het Euangelie beter dan gy , en hadden van
PETRUS (4) geleerd , dat een yder de gaaf, gelyk by ze
ontvangen heeft, aan anderen moet toedienen, als een goed
uitdeeler van Gods menigerlei genade."
,,

*) SENECA Epijl.

Lib. VIII. Cap. 7.

(t) Cum Dominus Carnis a Domino Spiritus diverfum hnp ret,

„on efi obedienrlum , zegt

HIERONYMUS, aangehaald door den
voortreflyken GROTIUS, de ,dure belii & pacis , Lib. II. C. e6.
§ 3 , waar men meer dergelyke gezegden van de Oude Chrisce•
nen verzameld vindt.
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Schets van den Christelyken Godsdienst , opgejleld voor eer
Vader des Huisgezins, tot onderwys zyner Kinderen. Ze
Delft by M. Roelofswaert , 1791. Behalven het Voorbe-

richt, 104 bladz. in otlavo.

liet vervaerdigen van dit Gefchrift, heeft de Schryver
zich niet voorgefleld , ene ontwikkeling der Godgeleerde verfchillen , noch ene ontvouwing van de byzondere leerwyze van deze of gene Christelyke Gezindheid ;
maer ene voordragt van die Godsdienstige kundigheden,
welken allen Christenen behooren ingeboezemd te worden.
Met dat oogmerk handelt hy, na ene voorafgaende inleiding , over den grondlag van den Godsdienst, eerst over
Gods aenwezen, deszelfs eigerfchappen en voorzienigheid.
Hieraen verknocht hy ene overweging van den Godsdienst
in 't algemeen , en den natuurlyken Godsdienst in 't by.
zonder ; waerop hy wyders laet volgen , ene befchouwing
van den geopenbaerden Godsdienst , zo dien des Ouden
als des Nieuwen Verbonds. En dit leid hem ter aeuvoeringe der bewyzen, voor de Waerheid en Godlykheid der
Openbaringen van het Nieuwe Verbond , welke die vats
het Oude Verbond veronderlielt en bevestigt. Met de
voorftellinge hiervan de grondflagen gelegd hebbende ,
verledigt hy zich voorts ter opgave der leere van den
Christelyken Godsdienst, om dat te doen, zo als hy
betuigt, „ gelyk dezelve ons klaar en duidelyk in d^:
,, íchriften van het Nieuwe Verbond is nagelaaten; zonder
„ zich op te houden met het uitpluizen van gefchillen
„ of duistere en verborgen zaakes , daar de Godgeleer„ den het niet eens over zijn , die een eenvoudig
„ mensch kwaalyk of niet begrypen kan , en daar hein
ook weinig aan gelegen ligt." Dit bedoelende geeft
hy eerst een kort verlag v;n de Geloofsartykelen der
Apostelen en der eeríie Christenen, en verleent dan voorts
ene beknopte fchets van den algemenen inhoud der Euangelieleere , waer in hy grootlyks volgt den leiddraed van
het zogenaemde Geloofsformulier der Apostelen. Wyders
word dit Stukje beflooten niet ene voorftelling der algemene Zedenleere , in derzelver voornaemfle deelen , ten
aendrange van het geen een Christen te doen en te betrachten heeft.
Naer luid van 't Voorbericht des Uitgevers, is dit Werkje,
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je, omtrent vyftig jaren geleden , in ons Land opgefteld ,
door een wysgerig Christen , voor een verflandig Vader
des huisgezins , tot onderwys zyner kinderen ; welke Autheur en Vader al voor etlyke jaren overleden zyn. 'Er
een affchrift van bekomen hebbende , heeft hy het der
openlyke uitgave wel waerdig geoordeeld; waer mede wy,
op het doorbladeren van 't zelve , ten volle in{lemmen ;
daer het , zo van wegens den inhoud , als van de manier
der uitvoeringe , ter bevorderinge van 't groote heilzame
einde, alle aenpryzing verdient. —. Het kan toch, gelyk
hy fchryft, en wy met hem erkennen, „ voor alle Chris9 ten-huisgezinnen van zeer groot nut zijn,, zoo om een„ voudigen te onderwijzen, als om anderen, door de een„ voudigheid, het belang van den Godsdienst te doen ge,, voelen , en zoodanige indrukfelen van het Christen -ge.
loof te geeven, dat de aanmerkingen (ier ongeloovigen;
„ die meestal tegen de leerftelfels der. Godgeleerdheid zijn
ingericht, of daar uit haaren oorfprong neemen, van geenen invloed of eenige kragt kunnen zijn, en in alle ge
,, vallen 't zelve geloof daar tegen gemakkelijk verdedigd
„ kan worden."
,

Natuur- en scheikundige Waarneemingén , over eenige gd
Onderwerpen der Geneeskunde en Oeconornie in-wigte
ons Vaderland, ingericht ter bevordering en uitbreiding
van Landbouw, Konflen en Fdbryken , en ten meerderen
bloei der Artzenymengkunde, gedaan aan de Hooge Schoot
te Groningen , door PETRUS DRIESSEN , M. D. Medic.
Pharmac. & Therap. Profesfor extr. aldaar. Ijle Stuk.
Te Leyden by A. en J. Honkoop , 1791. In gr. 8vo.
zi6 bladz.
e Hoogleeraar
heeft dit eerlle Stbl.: zyner
Scheikundige Waarneemingen in zes Hoofddeelert
D
verdeeld , waar van het eerpre handelt over het
DRIRSSEN

Engelschzout, het tweede over het Glauberzout , het derde over de
Magnefia Alba , liet vierde over het Zoutzuur , het vyfde
over het Plugtig Loog- en .4mmoniaczout , en eindelyk ,
het laatfle over het Mynfloflyk Loogzout en ontleding van
het Keukenzout.
Daar kunde, beleezenheid en eene onvooringenomene zugt
tot nutte Proeven zich by onzen Autheur vereenigen ,
kan men billyk niet anders, dan iets goeds uit zyne penne
ver-
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verwachten , en dat dit eerfte Stukje hier van de bewyzen oplevert , zal ieder oplettend Leezer, hutten twyfel niet ons moeten toeftemmen ; vooral vinden wy ons
gedrongen , om zyne waare Vaderlandsliefde den verfchuldigden lof te geeven, daar het hoofdbedoelde, by het doen
zyi er proefneemingen , geweest is, om, uit onze eigene
Landsproducten , zodanige en zelfs zuiverder , en meer
aan hun oogmerk voldoende, Geneesmiddelen te bereiden,
dan wy anders genoodzaakt zyn , om van andere Natien te
koopen , waarby hy teffens de verbetering onzer Fabryken
niet uit het oog veriooren heeft.
Om onze Leezers een proef hier van te geeven, verkiezen wy iets uit het laatfle Hoofddeel ; na dat de Geleerdq
Schryver in de LXVIIIe § , de groote voordeelen aangeweezen heeft , welke onze Fabryken , te weeten de Zeep
-ziedryn,Glásba Verwyn,Blk z.
uit'eene in ons eigen Land , en uit deszelfs Voortbrengzels,
vervaardigd Mynliofffelyk Loogzout , zouden kunnen trekken; gaat hy over tot het onderzoeken , welke middelen
daar toe op eerie voordeelige wyze Zouden kunnen beproefd worden , van alle welke by, eti niet regt het gewoon Zeezout als het beste oordeelde , om 'dat hetzelve
het Mynttoffelyk Loogzout tot zyn grondbeginzel heeft.
Hierop volgen in eenige affnydingen , een groot aantal
Proeven door den IIoogleeraar , ei veele andere beroemde
Scheikundigen, gedaan , niet oogmerk om zodanig een Zout;
uit eenige andere voortbrengzelen der Natuur , op eene
min kostbaare wyze te verkrygen , en wel inzonderheid ,,
om op de gevoeglyk(te wyze het Zeezout te decomponet•
i en , als waarin de groate zaak voornaamlyk gelegen is
waarop by in de LXXIXIte §, dus voortgaat:
„ Nu komen wy eindelyk tot de Decompofitie van gewoon
„ Zout , door middel van leevendige Kalk , waar toe ook
„ voornaamlyk de Proeven van den beroemden SCHEELE
„ aanleiding gegeeven hebben, --- Ik durf, verzekeren ,
„ dat de Proef my nog nooit mislukt is , mits ik naauw,, keurig het voorfchrift van SCHEELE volge : men maa,, ke de Kalk , met eene Pekel van Keukenzout,. tot een
„ Deeg , en plaatze het zelve in een vogtigen Kelder ; na
y , verloop van 14 dagen', vindt men de oppervlakte geheel
„overdekt met eene of orercentie van Mineraal ,Loogzout
, dit weg genomen zynde, krygt men, na 14 dagen , we.
» der op nieuw dergelyk uitbloeizel."
LETT. 1792. NO. 7V
i, § I..XX.Xa
,
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„ § LXXX. Wanneer men die bewerking met veel vrugt
„ zal in het werk dellen, dient men te zorgen, dat het
„ deeg niet al te week gemaakt worde ; het moet dro,, gentle hard kunnen worden , anders is de Decompoftie
zeer onvolkomen." Hier worden nog eenige andere ,
daar by noodige, handgreepen aangeweezen, en in de vol
laat de Autheur nog eene andere wyze volgen,-gend§,
waar mede door hens, op een voordeelige wyze , dezelfde
proef volbragt is.
„ Ik vereenigde namentlyk de Kalk met de helft Zand,
by dit mengzel wierd al roerende eene fterke pekel ge„ voegd, tot die confiJtentie, dat ik het konde kneeden,
en, op die wyze, maakte ik 'er klompjes van, die 2. of
„ 3 duimen lang en een halve duim dik waren , welke ik
„ losjes op elkander geftapeld, na dat ze hard waren ge„ worden, in den Kelder bragt ; deeze brokjes zyn nu
„ rondom geincrurteerd met de fchoonfte crystallen van al,, call minerale ; en , hoe vogtig ook deeze Winter (van
„ 1791) zy, blyven dezelve evenwel beftendig ; want
„ het deeg blyft hard , en wel zodanig hard , dat ik het
„ kan afwasfchen , en 'er zo het alcali van fcheiden ,
„ zonder dat ze week worden. De hoeveelheid al„ calf is op die wyze veel grooter, ik kryg namentlyk
„ van 4 oncen Keukenzout, met i pond Kalk, en ; pond
„ Zand, ruim iz once gecrystallifeerd álcáli." Vervolgens word nog eene andere en gemakkelyker wyze opgegeeven , doch die in het Werk zelve behoort nagezien te worden ; en het zal hem , die aan zoortgelyke
ontdekkingen gelegen ligt , niet berouwen van hetzelve
te leezen, alzo by 'er een nuttig gebruik van zal kunnen
maaken.
Nederlandfche Infeêkn , door J. CH. SEPP. Te Amfterdam
by J. C. Sepp, 179I. In quarto.

n twee , naar gewoonte , keurig uitgevoerde Plaaten ,
brengt ons de opmerkzaame sEPP weder twee Rupfen,
niet derzelver veranderingen tot in Vlinders , onder 't oog.
Hy noemt den eenera den Syringe- Vlinder, om dat deszelfs
Rups zig , in 't zoeken van haar voedzel , genoegzaam
tot de Syringe - Boompjes bepaalt ; en de andere Rups
geeft by,, uit hoofde van derzelver eenzaam leeven , den
naanx
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naam van Kluizenaar. Van beider veranderingen geeft hy,

in de nevensgaande befchryving, een onderfcheidenlyk verfag; des de beoefenaars der InfecRenkunde by aanhoudend
reden hebben , om over 's Mans waarneemingen, en-heid
derzelver gemeetimaaking ten hoogste voldaan te zyn. ---Het gewag, dat hy maakt van een ongeval zyner Rupfe ,
de Kluizenaar geheeten , en zyne redding van die Drenkeling , verdient in deezen nog wel eene byzondere melding ; te meer daar dezelve eenigzins tot opbeuring en
onderrigting, in foortgelyke omstandigheden, kan (hekken.
Na een berigt gegeeven te hebben van den gunffigen uit•
flag der viermaalige vervellinge zyner Rupfe, waar op dezelve haare volle grootte verkreeg , vervolgt hy in deezer
voege.
„ Zeer verheugd was ik, dat deze tegenwoordige Rups,
door alle haare vervellingen , zo gelukkig was door geraakt , dewyl meenig eene onder het zelve bezwykt en
fterft, en doordien ik maar deeze eene had, en nimmer te
vooren, in alle die jaaren, in dewelken ik mij op de Infec.
tenliefhebbery toegelegd heb be, ooit eene is voor 't gezicht
gekomen , zo moest mij deeze derhalven des te aangenaamer zijn , en ik hoopte nu ook , dat zij eerlang in eene
Pop veranderen , en ik 'er den verwacht wordenden Vlinder uit bekomen zoude. Maar hoe zeer verfchrok ik niet
op zeekeren morgen, toen ik , naar dezelve ziende, zag ,
dat zij in het Vlesje met Water , waarin ik het Eeken
Takje [haar Voedzel] [iaan had , ingekroopen en verdronken was. Nu , dacht ik , is alle mijne hoop te leur ge.
íl:eld , de gedaane moeite van oppasfing , afteekening en
waarneeming is alles vergeefsch , mogelijk verkrijge ik in
mijnen leeftijd nimmer eene dergelijke Rups wederom ,
welker verdere huishouding en Vlinder mij door eigen ondervinding bekend word. Ik nam echter mijnets Drenkeling terftond uit het Water, leide denzelven op drie of
vierdubbeld Vloei-Papier , op dat het zich daaraan en in
bevindende Water zo veel te fchielijker mogt wegraaken ,
insgelijks nam ik eene Stoof, waarin ik een weinig Vuur
zette , en leide mijne verdronken Rups , met liet VloeiPapier , op deze matig verwarmende plaats. Toen dezelve nu genoegzaam droog geworden was, befpeurde ik tot
mijne groote verwondering en blijdfchap teffens , dat 'er
Benige teekens van leeven als wederom inkwamen, de.
Hairtjes op dezelve begonnen te trillen , zonder dat het
Lichaam zelfs zich nog het mince verroerde, vervolgends
V be•
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begonnen ook de Knopjes, waarop deeze Hairen geplaatst
zijn , zich te beweegen , en in het Vel der Rups kwam
eenige trekking ; eindelijk begon het Lichaam volkomene
ftuiptrekkende beweegingen te verkrijgen , en het Dier
kwam , van tijd tot tijd , al meer en meer in het leeven
te rug. Toen mijne Rups zo verre was , dat zij , om zo
te fpreeken, op haare Pooten wederom (laan kon , begon
zy in eens ongemeen fchielijk en verwilderd te loopen ,
zo als zij nimmer te vooren gedaan had, 't welk mij toefcheen eerre nog onnatuurlijke en door angst ontitaane
drift te weezen. Doch ook dit bedaarde , en ik liet haar
wederom aan een takje met Eeke Bladen kruipen, waaraan
zij zich dan ook nu ter rust begaf, en de uitkomst heeft
ten vollen doen zien , dat haar het verdrinken in het Water geen letzel veroorzaakt heeft , doordien zij in eenes
volmaakten Mannetjes Vlinder veranderd is."
Be/chouwing der Alaatfchappy en Zeden , in Poolen , Rusland, Zweeden, Denemarken, enz. Doorvlogten met Voor
betreffende. Door-valenigutfkdCharêes
WILLIAM COXE , A. M. F. R. S. Lid van 's Konings Col•
legie te Cambridge , Kapellaan des Hertogs van Marlborough, Medelid van de Koninglyke Oeconomifche Societeit
te Petersburg , als mede van de Koninglyke Academie te
.Koppenhagen, IXde Deel. Te ,4m]lerdam by J. Yntema,
1791. Behalven den Inhoud der beide laatjte Deelen, I58
bl. In gr. 8vo.

n het clot onzer Aankondiginge des VIIIf en Deels (*) ,
gaven wy op , dat, volgens het berigt des Vertaalers,
nog één Stukje van gelyke grootte , alles zou behelzen
wat de Heer coxe aan zyne voorgaande Reizen hadt toe
te voegen; de aflevering van dit IXde Deel , welke wy ,
net genoegen , zo fpoedig op het voorgaande zien volgen , flaaft deeze toezegging. Het geplaatst berigt , wegens het VIIIfte Deel ter aangehaalde plaatze , ontheft ons
van alle verdere vermelding wegens den oorfprong deezes
Werks , ten vervolge dienende van een, eenigen tyd geleden uitgekomen, Werk, onder denzelfden Tytel.
De oplettende en naauwkeurige cox $ zet zyne Reis
door de binnenfile gedeelten van Noorwegen voort, en geeft

I
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ons de beste kundfchappen van dien , door vreemdelingen
fchaars bezogten, oord , en de moeilykheid der reize in
Zweeden bezoekt hy vervolgens, en levert
denzelven.
ons verfheide, voorheen door hem onopgemerkte, byzon.
derheden , ílaaft of het reeds op eene voorige reis opgemerkte , of brengt het verkeerd geftelde te recht. Even
't zelfde doet hy ten opzigte van Rusland , Courland ,
,Poolen. Wat hy van Pru isfen geeft is zeer kort.
Twee uitvoerige Leevensberigten treffen wy in dit Deel
aan , het een van den beroemden Scheikundigen CAREL.
WILLIAM SCHEELE ; het ander van Graaf ERNST JOHAN
BIRON , den Gunileling van de Alleenheerfcheresfe aller
Rus fen, ANNA , die zo veele en zo groote leevenslotwisfelingen onderging, en de gunst en ongenade des Hofs beur
(maakte. — Eene Brief betreft de keurlyke Proeven-telings
van Dr. GUTI;RIE , op liet bevriezen van Kwikzilver genomen.
Over niet weinige onderwerpen van aangelegenheid, hadt
de Heer cox, op zyne eerfte Reize door het meerendeel
der nu weder bezogte Gewesten , geene hem voldoende
berigten kunnen opzamelen, welke hem nu in handen kwamen. Een geheele Brief, ílukken van dien aart betreffen
zullen wy om den belangryken inhoud , met ter zyde-de,
Helling van alle andere zeer mededeelenswaardige byzon.
derheden, hier plaats geeven.
„ 't Was ," lchryft hy, in den XXV[len Brief, „ niet
dan met fchroom en wantrouwen, dat ik, op myne voor
waagde , om u een algemeen-gandeRis,po
denkbeeld te geeven van de Volkrykheid des Rusf%hen
Ryks , zonder in Raat te zyn , om my eenige zekere bewysftukken te verfchaffen , ten grondflage van een zo ingewikkeld onderwerp (*).
,, Thans heb ik een Tafel gekreegen van de Boeren on.
der het Hoofdgeld (taande, in den Jaare MDCCLXXXII,
en vind my daardoor in Raat gefield, om u, met meergeluk
vertrouwen , eene naauwkeuriger opgave te doen, van de-kig
Inwoonderen des Rusfifclun Gebieds ; en vind my geregtvaardigd, dat ik, in myn vroeger berigt, derzelver weezenJyk getal niet vergroot, maar veeleer verkleind heb.
„ Noodig is het, vooraf aan te werken, dat, door eene
onlangs gemaakte fchikking, de Boeren van Lyfland en de
U
(*) Zie coxE, VI D. bl. i3o,
—
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Ukraine , als mede van de.Landfchappen van Ziceeden ,
verkreegen , thans het E loofdgeld betaalen ;. 't welk gele
om derzelver getal , met eene groote maate-genhidft
van zekerheid , te bepaalen.
„ Het geheele getal der Boeren , die het Hoofdgeld betaalen, beloopt
12,757,184
„ Door dit getal te verdubbelen voor de Vrouwen, krygen wy voor Mannen en Vrouwen in
den Boerenfland , door geheel het Rusfifche
Ryk.
259514,369
Hier by moeten gevoegd worden de Edelen
200,000
De Geestlyken en hunne Gezinnen
. iso,000
De Kooplieden en hunne Gezinnen
250,000
De Inboorelingen van Crimsch Tartar yen en Kuban 8o,000
De zwervende Horden in Siberie.
600,oco
En de geheele Bevolking van Rusla nd zal
naar deeze Berekening, beloopen
26,764,360
Een getal, hoe groot ook (*), geenzins geëvenredigd
aan de uitgeffrektheid des Ryks.
„ Zints ik u eene algemeene Opgave deed van de InkomZen des Rusfifchen Ryks (t) , hebben 'er verfcheide ver
heffen van het Hoofd -inderg(la pnihet
'er eenige' vermeerderingen gekomen , in-geld,nzy
andere takken van de openbaare Inkomftep , welke ik noodig vind u te vermelden , en breeder te ontvouwen , om
een netter begrip te vormen van den Staat der Geldmiddelen in Rusland.
Hier moet ik herinneren, dat ik , op myne voorgaande
Reizen , het Rusfsch Geld tot Engelsch Geld maakende ,
de gemiddelde waarde van een Roebel op 4 S. flelde , en
gevolglyk vyf Roebels tot één Pond Sterling bragt, 't welk ,
in t Jaar MDCCLXXVI, de gemiddelde waarde was. Toen
Czaar rrTER DE GROOTS de Maat hervormde , Relde by
zich voor , de Roebel in waarde gelyk te maaken aan
een Ryksdaaler , of omtrent 4 S. 6 d. , welke waarde de
Roebel met weinig verandering , van toevallige omflandib
heden afhangende, bleef behouden tot het begin van den
Turkfchen Oorlog , in den Jaare MDCCLXX. Zints dien
yd, heeft de verandering der Munt, de innerlyke waarde
zo
-

,

(•) De Heer coxe hadt de Volkrykheid voorheen berekend
op a2,8385io.
(t) Zie VI D. bi. 133.
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zo veel verminderd , dat de Roebel in Engelich Geld niet
meer waardig is, dan 3 S. 6 d. De meerderheid van den
Invoer boven den Uitvoer, de menigte van overmaakingen,
noodig tot het betaalen van de Krygsbenden tegen de
Turken en de groote hoeveelheid van Papieren Geld in
de wandeling gebragt, hebben nog meer toegebragt om de
waarde van den Roebel, in verwisfeling met vreemde Landen, te doen daalen (*).
„ Maar, dewyl deeze vermindering moet toegefchreeven
worden aan omftandigheden van geen beltendigen duur, is
het te denken , dat , by het eindigen van den Oorlog , de
noembaare waarde, gelyk, in de meeste gevallen, welhaast
de innerlyke waarde van den Roebel zal overtreffen : wy
mogen derhalven de gemiddelde waarde ílellen , op 3 S.
4 d. of zes in een Pond Sterling.
„ In myn voorig berigt van den Jaare MDCCLXXVI, berekende ik de Inkomllen van Rusland , in tyd van Vrede,
op 6,144,96E Ponden Sterlings, of, daar ik toen vyf Roebels voor één Pond Sterling rekende , op 3 0 ,724, 8 4 0
Roebels.
„ Zints dien tyd, zyn de Inkomílen zeer veel vermeerderd in de volgende byzonderheden.
„ Voor eerst in het Hoofdgeld, 't zelve werd niet gehe.
ven in de Ukraine, en de Landfchappen op Zweeden veroverd, naamlyk Lyfland, Eithenia, Ingermanland en Carelia , nu begreepen in de Landvoogdyen van Petersburg ,
Reval, Riga en Wyburg ; doch, in denJaare MDCCLXXXII,
uitgel rekt over deeze gedeelten des Rusfifchen Ryks , en
de andere Belastingen onder de Boeren afgefchaft.
„ Deeze verandering , heeft de openbaare Inkomflen zeer
vermeerderd , en het Hoofdgeld brengt veel meer op dan
voorheen; niet alleen uit deeze omílandigheden, maar ook
door de vergrooting van het getal der Boeren , zints den
overfiag van den Jaare MDCCLXIV. En , dewyl eenige
Boeren geleld zyn op meer dan twee Roebels , en andere
op minder dan één Roebel , mogen wy misfchien het
gemiddelde Hoofdgeld bepaalen , op één en een vierden
Roebel. Volgens deeze Berekening levert het Hoofdgeld
,

2

(*) Meer dan eens is, in het jaar 1789, de Roebel gedaald op
S. 4i d., en de waarde, in 't Jaar 1790 , is naauwlyks iets

seer dan 2 S. 6 d.
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geld t5,435, 000 Roebels op , 't welk ten naasten by he
dubbeld is van de voorgaande opbrenging.

„ Ten tweeden, zyn de Tollen zeer veel verhoogd: naar,
deuraal men die van Narva, Riga en Archangel, op den„
zelfden voet gebragt heeft , als die van Petersburg, en 'er
bykomende Belastingen gelegd zyit , op de inkomende en
uitgaande Goederen.
„ Uit deeze en andere vermeerderingen durven wy het
waagen , de volgende opgave te doen van de Inkomílen
des RusJifthen Rylcs, in tyd van Vrede:
Roebels.
15,435,000
't Hoofdgeld,•,.
5,g0o,00a
Tollen
2,000,000
zont
Goud en Zilver uit de Mynen , de Voordeelen
3,395,910
der Munt, en de Belasting op Yzer
to,000,000
Sterke Dranken
Kerklanden
e,00o,000,
Van de Verknopingen van Landen, Huizen ,
Gezegeld Papier, van Moolens, Paarden, Winkels en andere on^ipgenoemde Belastinge n 4 ,00 0 ,opo.
Roebels 41,330,910

Dit maakt den Roebel , gerekend op 3 S. 4 d. 6,938,435
Ponden Sterling.
„ Doch, daar wy den haat der Inkomílen• dus vermeerderd vinden , moet ik niet vergeeten daarby aan te tekenen , de vermeerdering der Uitgave, zedert het Jaar
MDCCLXXVI , door het inllellen van nieuwe Landvoogdyen, en het oprigten van openbaare Schoolen. Onkosten,
die niet minder berekend kunnen worden , dan op 5,000,000
Roebels, of omtrent 3co,000 Ponden Sterlings.
„ Myne. opgave van de Rurfifche Krygsmagt was, in myn
verflag op myne voorgaande Reize (*) , nog gebrekkiger
dan die der Volkrykheid en Inkomften , en thans heb
ik , met zeer veel moeite , eene naauwkeurige Lyst bekoenen van de geregelde Krygsmagt , in tyd van Vrede.
(*) Zie VI D. bl. r16.
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io,000 (*)
Gardes- te Paard en te Voet
69,465
'Geregelde Ruitery
Geregeld Voetvolk en Artillery
235,134
Bataillons in Bezetting, door elkander 500 . 49,000 (t)
Artillery in Bezetting5,500
In 't geheel 369,099
De ongeregelde Krygsbenden worden niet geteld (4).
„ Zo tairyk vertoont zich de ftaat der Rusfifche Legeranagt op 't papier ; doch het getal der wezenlyk dienstdoende fchiet zeer verre te kort by deeze Optelling, opgemaakt uit eene breedvoerige, alle verdeelingen naauwkeurig vermeldende , Naamlyst. En fchoon het, uit
aanmerking van het aantal der verafleggende Bezettingen ,
de uitgeftrektheid des Gebieds , en bezwaarlykheid om
des nette kundichap te bekomen, het voor eenen Reiziger onmogelyk maake , den juisten Raat der Legermagt
op te geeven, is het nogthans waarfchynlyk , dat de wegenlyke lirygsmagt in Vredestyd • naauwlyks meer dan
tnoo,000 Man bedraagt , en het is opmerkenswaardig ,
dat , niettegenílaande de geheele berekende fom van
g69,c99 Man, de Rurfen zelden meer dan ioo,000 Man
Ie velde_ kunnen brengen."
Een Naafchrift , Poolen betreffende, belluit het Werk;
in 't zelve, betuigt de Heer COXE, „ fchoon het vreemd
is van myn Plan, in aanmerking te neemen eenige veran.
deririg in Poolen voorgevallen, zints myn vertrek in 1\)ey
des Jaars MDCCLXXXV , kan ik uogthans niet naalaaten,

(*) Men flelt deeze Gardes op o,coo Man , doch derzelver
getal beloopt daadlyk thans niet sneer dan 3,000 , en zal het
mrsfchien nimmer doen.
(t) Er zyn 98 Bataillons in Bezetting , beftaande uit nieuw
aangeworven Volk en Invaliden , die op deeze plaatzen dienst
doen , en niet te veld trekken ; alleen worden 'er vier van
Petersburg en twee van Riga daar toe gebruikt. De Attil.
Iery heeft elf Bataillons in Bezetting.
(.) De ligte Troepen beflaan Uit 12 Regimenten geregelde
Cofakken, ieder van 942 Man , en maaken 11,304 in 't geheel
uit. De ongeregelde zyn verdeeld in Regimenten van 500
ieder. De Donfche en de Uralfche Cofakken, als mede de Kalmukfche, kunnen niet bepaald worden opgegeeven : en myne
aanmerking oer dezelven , voorheen gemaakt , (zie de laatst
gangehaalde plaats ,) blyft gelden.
V'S
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ten, by wyze van Naafchrijt, hier kortlyk op te tekenen,
dat de Keizerin van Rusland, in de jaaren MDCCLXXXIX
en MDCCXC, haaren invloed in dit Ryk geheel verloo
Krygsmagt te rug getrokken, en haaren Gezant-ren,hat
opiintbooden, heeft; en dat de Poolen eenige poogingerr
gedaan hebben, om hun Krygsmagt te vergrooten , hun
Krygstugt te verbeteren, en zich meer te doen gelden in
-

Europa.

„ De Steedsduurende Raad is vernietigd , in de Re•
geeringsvorm zyn verfcheide veranderingen ingevoerd ,
#trekkende om Poolen van den Rusfifchen overheerfchen•
den invloed te ontheffen ; en het op zich zelven te doen
ílaan, indien het mogelyk is, een Ryk, 't welk Regee
ten hoofdkenmerk heeft, dat voorregt te be--ringloshed
zorgen.
„ Maar, zo lang de Kroon verkieslyk blyft; zo lang
de Adel alleen liet Regt heeft om Landen te bezitten; en
zo lang de Boeren Slaayen zyn, moeten alle verandering en in de Regeeringsgefleltenisfe enkel in naam beftaan,
en deeze met de daad dezelfde blyven. De Koning is
dan íleeds een fpeelpop in de handen van zyn magtig(len
Nabuur, en de Edelen, by welken de Oppermagt huisvest, blyven onrustig en onbedwingbaar , zo zy niet in
%hrik gehouden worden, door eene buitenlaudíche Mogenheid.
„ In de daad , Poolen heeft geene veerkragt van zich
zelven; maar volgt de aandrift der omringende Nabuur
verandering der Staatkunde in het-Mogenhd.Dr
Noorden, heeft de Koning van Pruisfen , in verbintenis
niet Groot-Brittanje en Holland, den invloed gekreegen,
voorheen bezeeten door CATHARINA Dc II, en by beftuurt
de Republiek bykans op dezelfde onbepaalde wyze. Maar
het lot van. Poolen, gelyk dat van deszelfs Leenman , den
Hertog van Cour land, moet in 't einde afhangen van den
nitf ag des tegenwoordigen Oorlogs, ontItooken tusfchen
Rusland aan de eene, en de Zweeden ep Turken aan de
andere zyde , als mede van de eindelyke ftrekking der
Onderhandelingen, of tot het vergrooten, of tot het verkleinen, van het Gewigt van Rusland in de Schaal van
het Noorden."
Wel te regt merkt de Vertaaler, met een kort woord,
op dit Naafchrift , aan. „ Zo oordeelde de Heer coxE ,
in den Jaare 179o, toen by het derde Deel zyner Tra iel, waar uit wy deeze Brieven hebben opgemaakt, in 't
licht
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licit gaf. De in Poolen voorgevallen Ryksomwenteling in
't volgend Jaar levert een nieuw voorbeeld op van het
inisfen der Staatkundige gisfingen, welker losheid by bewyst door het aanvoeren der taaie van FREDERIK DEN III
uit diens Nagelaten berken, IVde D. bl. 370, 371."

Het Vaderland , met geheel nieuw geteekende en gekleurde
Kaarten van iedere Provincie , de Generaliteitslanden en
de geheele Republiek , en zeer gewigtige Vaderlandfche
Afbeeldingen. Te Amfterdam by J. Altart, 1791. In gr.
Svo. 690 bladz.

T

weefoorten van Reizigers en Befchryvers van Landen zyn 'er, welke zeer flerk met elkander in handelwyze verfchillen. De eerfte ióort beftaat in dezulken,
welken alles durven onderneemen , alles willen lyden ,
indien hunne nieuwsgierigheid maar voldaan, en der Waereld hunne echte Waarneemingen medegedeeld kunnen
worden. De andere foort maaken dezulken uit, welken
in hunne kamer , aan den warmen haard gezeten , met
de pyp in den mond, den wyn op tafel, en met het oog
in de boeken , de geheele Waereld doorreizen : de byzondere Waarneemingen , van de wezenlyke Reizigers,
met elkanderen vergelyken ; en fomtyds die togten ook
wel eens zouden willen doen, indien 'er geen gevaar by
was, en huis en tafel hen overal volgde, of vooruit trok.
De eerfte foort , onder welken de COOKS, de LESSEPS, de
VAILLANTS, enz. behooren, zyn eigenlyk de waare Reizigers, die, by elke on gelegenheid die hen ontmoet, ook
telkens hunne Leezers doen gevoelen in welk gevaar zy
geweest zyn; by welk gevoel onze hairen niet zelden te
Berge ryzen. De tweede foort , onder welke de Abt
DE LA PORTE, en ook de Schryver van dit Werk, behoort, frellen hunne Leezers maar zelden bloot aan die
íidderingen, die de eerfte hen op den hals jaagen. Geene
van de bergen aftuimelende Wagens , ._.. geene gevaarlyke togten over Sneeuw en Ys: — geene Roovers op den weg, en geene Waarden in de Herbergen,
zullen foortgelyke Reizigers ontrusten, noch hunne beurzen ledig maaken. Zy zullen door flegte wegen, koude,
of andere ongemakken der wezenlyke Reizigers , overvallen noch opgehouden worden: en dus kunnen zy altyd

ass
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tyd een zelfde geestgefteldheid in hunne Werken ver.
toonen.
Wanneer men op het nut ziet, dan zyn beide foorten
van Reizigers zekerlyk in Raat om hetzelve te bewerken. De laattle , met de nieuwfte Reizigers , of derzelver Schriften, raadlevende, kunnen de berichten van vee]en, op eene naauwkeurige, geregelde en beknopte, wyze,
(amen voegen, en ordenlyk voordraagen. Maar de eerfee
zyn altoos de bronnen, uit welken de laatlle moeten putten; en dus ítaan de laatsten gelyk met zommige Schil
Dichters , die de natuur alleen uit de fchilderyen-dersn
en boeken kennen, welken zy dagelyksch copieeren. Daar
nu de natuur, of dc gedaante der zaaken, op deeze Wae.
3eld, telkens verandering ondergaat, en wel voorgil in
de byzondere Steden en Plaatzen van een Land, dat aan
zo veele fchikkingen onderheevig is : zo blykt duidelyk
dat men niet te naauwkeurig kan zyn, om de laatlle en
beste berichten, tot de befchryving van het Vaderland, te
bezigen. Laat ons zien, in hoe verre de Schryver deezes
Werks hier aan voldaan heeft.
Indien het aanwyzen van Steden en Plaatzen, als op
een Postwagen zittende , de geheele gefleldheid des
Vaderlands kan leeren kennen , zo ten opzichte van het
merkwaardige in de Steden, als op het platte Land, als met
betrekking tot de Regeerings vorm, Burger- en Kerk- Staat,
Zeden, Gewoonten, Handel, kloortbrengzelr, Fabryken en
sneer aangelegenheden van elke Stad en Provintie ; ( het
zyn woorden uit het Voorbericht,) dan zal de Leezer
zich voldaan moeten houden , met het Plan door den
Schryver verkozen. Dit Plan wordt, bl. 2, in deszelfs
geheelen omvang kortelyk dus voorgedraagen. De Schry
zynen Zoon: „ Wel nu, myn Zoon!-verzgtda,n
breng hier de Landkaart, ik zal, in onze verbeelding,
met u een reisjen doen , en 'er u wat by vertellen."
Dit reisjen echter komt op eenige avonden t'huis
blyven uit, en de Schryver vertelt in dezelve zo beknopt,
dat uien 'er cá 5 bladz. mede heeft kunnen vullen. Wy
zoemen dit beknopt, en niemand zal zich over die uitdrukking, in vergelyking met het getal der bladz. , ver
wanneer men weet, dat de zeven herenigde-wonder,
.Provintiën in dat vertelzel befchreven worden : en hetzelve bovendien met vry wat oude verileeten rympjes,
eenige,lappen uit BREnero, en verfcheidene f'prookjes, very
vuld is. Men zie, by voorb. bl. 141, dit haaltje:
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Hier legt in 't graft
Een held manhaft,
Moy Lambert, Heindrikszoon,
Die in zyn tyd,
Tot Spanjaarts /py t,
Haar trots heeft t hoofd geboóns
Maart zy'entien,
In 't .7 aar zestien
Rondera en twintig vyf,

Gerust eerbaar,
Ende daar naar
In 't graf Belegt het lyf.

En dit Stukje heet echter door den Schryver nog verkort
te zyn, en wordt door een ander Graffchri.ft van GERARD
BRAND op KORTENAAR , zonder eenige noodzaaklykheid,
gevolgd.
De in verbeelding ontworpen Reize neemt, waarfchyn.
lyk te Telzen, of in de Beverwyk, een aanvang; want
Vader en Zoon zakken (op de Kaart namelyk) het T af
naar Amflerdam ; en vaaren voorby den Dam van het
Spaarne en dien der Zane. Ook zyn 'er oortrend zo bl.
alleen tnet de befchryving van de Beverwyk gevuld, terwy! de befchryving van Amflerdam, Naarden , Muiden,
Weesp, met de Dorpen in Am/telland en liet Gooilund,
te zamen niet meer dan 70 bi. beflaan: ten blyke dat
het vertellen , op de plaatfe waar men de voorwerpen
ziet, het best wil vlotten; zynde de befchryving van de
Beverwyk in dit boek wezenlyk de beste die 'er in is,
en die 'er denkelyk ooit van gemaakt is. In 't voorbf
gaan, moeten wy aanmerken, dat men het maakera van
zogenaamde Leydfche Kaas, naby de Beverwyk, zeer goed
kan keuren; doch dat men die met het Leydfche Wapen
merkt , is zeker niet te pryzen: als wordende daardoor
iets voor een Leydsch produét uitgevent, dat het wezen
niet is.
-lyk
Als men de befchryving van de Beverwyk uitzonderd,
ir de fchetzing der meeste plaatzen zeer gebrekkelyk, en
kan dus nimmer dat nut te wege brengen, dat men in
zulk een Werk , wenscht te vinden. Nu eens weidt de
Schryver te veel in kleinigheden en Historierjes van den
ouden tyd uit, die genoeg bekend, of niet belangryk ge noeg, zyn. Dus zegt hy, by voorb. b1. 6. dat in i489
een arbe;dsman, —. voor 5 a 6 duiten, een geheelen dag uit
wet.
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werken ging. Bl. 33. dat men, by de Waag op de Patermarkt te Amfteraam, het Klokkefpel van den Munt
kan hoorgin. Op andere plaatzen is hy te kunflig,-toren
en onderfielt meer wetenfchap in zyne Leezers , dan hy
zelv wezenlyk kan hebben. Dus eischt hy, bi. 4. de
platte Grondtekening van dmierdam, en ziet daarin hoe
veel Schepen van onderfcheiden maakzel , van alle oorden der aarde , fommigen over Pampus geligt , voor de
Stad zyn komen liggen. Dit is wezenlyk noch fcherpzichtiger dm LYNCEUS zyn! Dan wear vertoont hy een
Kykkast, in welken men regts en links gewezen wordt,
om de Voorwerpen te zien ; zo als , by voorb. te Amf erdam bl. 34. „ Wat is 'er niet al te bekomen op den
„ Nieuwendyk, omtrent den Dam, en in de Kalverftraat,
„ en aan de oude zyde in de Warmoesjiraat , in en om„ trent de Nes en Hoog/trast ! ' t Rakin, Damrak en den
„ Haarlemmerdyk kan men daar by voegen." Zo ook te
Leyden , enkel by het doorwandelen der Stad van de
Witte of Haagfche Poort af, tot aan de Marepoort toe, bl.
225. „ Wy zouden de Haardemmer/graat inziende . ook
„ de Walfche of Franfche Kerk ontdekken; ook de Morsch„ of Galgpoort , de Beestenmarkt , het eenige geregelde Plein
„ deezer groote Stad, driekant; de uitmuntende Rynsburg„ fche Poort, by welke men het welgèlegen Pesthuis out„ moet, de Lakenhal, de Marekerk, en eindelyk de Lan„ gegragt en Marepoort zien." — Op andere plaatzen
komen beuzelingen voor , welke geheel geen belang hebben voor iemand die zyn Vaderland uit dit Boek wil
leeren kennen. Men zie, onder anderen bl. 36, daar
verfcheiden Boeken opgenoemd worden, die de Zoon, zo
wel in 't Hollandsch als in 't Latyn , kan leezen: en die
geheel geen verband met de hoofdzaak hebben.
Byzonder is het , dat de Schryver, op veele plaatzen,
zelf gevoeld heeft, dat by zich te ver , in zyne vertelzels, van het waare oogpunt verwyderde; zonder dat hy
zulks daarom heeft nagelaaten. Hy zegt zelv' bl. 55, aan
zynen Zoon, en dus ook aan zyne Leezers: „ Wat hebt
„ gy aan zo veele optellingen?" BI. go wordt gemeld:
dat ze in verbeelding een reisje tot nut en vermaak
„ doen, niet om zich met Regeering of Regeeringzaaken
te bemoeijen." (Het Hoorbericht , als mede de aart
van zulk een Werk, toont toch anders!) En bl. 79 houd
by zich een geruimen tyd op, met COSTERUS verhaal over
het recht van Woerden, Muiden, Naarden en Weerp, ors
Ge-
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Gedeputeerden in de Vergaderingen van Holland te zenden. Is dit recht dan geene zaak van Regeering ? Dan , de
Schryver is , in veele opzichten , maar zelden zich zetven gelyk: nu vertelt by veel , dan weinig , naar maate
hem zulks in het hoofd komt. De Regeering van Dordrecht
wordt door hem oml}andig, die van Geertruidenberg in 't
geheel niet, befchreven. En wanneer men iets byzonders
denkt te verneemep , dan is de Wagen reeds voor de
deur, en dan is het: voort daar mede!
Wy zeiden, dat zulk een Befchryver, of Kamer-reiziger,
altoos de beste en nieuwfile berichten moest raadpleegen,
ten einde zyne Leezers den waaren that der zaaken te kunnen voorftellen. Dan wy vinden die vereischten , in dit
boek , geheel niet opgevolgd. Om maar van Amfterdain
te fpreeken , van welke Stad de Schryver zo veel in de
platte grond kon de ontdekken, en over welke wy voornamenlyk kunnen oordeelen; zo blykt ten vollen, dat de Autheur, op verre na, de laatfte berichten van die Stad niet
gevolgd, noch die Stad zelve in eenige jaaren opzettelylc
befchouwd heeft; dat anders zulk een groot werk niet is,
wanneer men het Y wil afzakken, en voorby den Darn van
het Spaarne , en dien der Zane , vaaren. Hierom zegt hy,
kl. iy. „ 'Er is een Kerk der Bisfchoplyke Engelfchen,
,, op de Oudezyds Achterburgwal, omtrent de Barndefleeg."
,.-- Intusfchen zo is deeze Kerk reeds verfcheidene jaa•
ren in het Staalhof, op den Groenen Burgwal. BI. 26.
„ in de korte KoningsdwarsJtraat is eene Kerk van Arme„ nifche Christenen." — Dit is mede een misfiag , want
de Armenifche, of zogenaamde Perfiaanfche, Kerk was, erf
is nog, op Dwarsboomfloot. Het Willige Rasphuis, bl. 32.
befchreven , is, federt eenige jaaren, in een Kweekfchool
voor de Zeevaart hervormd ; eii het Spinhuis, of oud St.
Urfulen'looster, bl. 3.1 te vinden, wordt, federt het Nieuwe Werkhuis voltooid is, niet meer tot tuchtiging gebruikt;
maar ftrekt, zints Al. 1787 , ten verblyfplaatfe voor een
gedeelte van liet Guarnifoen deezer Stede. Alle fchikkingen van welken de Schryver niets fchynt te weeten, doch
dien hy, om het oogmerk van zyn boek te bereiken, nood
moest. Daar zulke misílagen reeds-zakelywtn
ten opzichte van 14mfberdam plaats hebben , durven wy
de vryheid niet neemen om hem in de andere Steden , eit
nog minder in de andere Provintiën, te volgen.
Uit het gegeeven bericht heeft men reeds kunnen opmerken, dat dit Boek in gefprekkeu tusfchen eea Vader eu zynen
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nen Zoon verdeeld is. Vraagen en Antwoorden hebben
daar by, op de gewóone wyze, plaats: doch 'er komen dik+
meals meer fnaakfche invallen, dan vraagen, in voor. ' Dus
verwondert zich de Zoon, dat de Jooden Kerk te Rotterdam juist naast het Oost -Indifche Huis flaat,.bl. 133, en
7 bl. verder onderftelt by niet minder fatyriek , dat een
Dolhuis daar zeker niet te misfen is. Soortgelyke trekken vervrolyken een Werk ; doch neemen 'er de misílagen
niet van weg.
Niets vindt men in dit Boek zo mtauwkeurig befchreven,
als de Toorens der byzondere Steden en Dorpen: zekers
lyk, op dat men , des nachts verdwaald geraakt zynde i
des morgens altoos aan dezelve kan zien waar men is.
Dus is de Tooren van Alphen kenbaar aan een fpitsjen op
haar langwerpig kruisdak. Die van Weesp eindigt in een
Appel , en Workum heeft een zwaaren (lompen Tooren.
Dit Werk verdient dus, om een en andere reden, eerder
Bene naauwkeurige befchryving der Vaderlandfche Toorensi
dan eene naauwkeurige befchryving van het Vaderland te
heeten.
Behalven de Kaarten der byzondere Provintiën, zyn ook
de afbeeldzels , van de Eergraven van DI. RUITER , DE
GROOT en BOEKHAVE; der Standbeelden van ERASMUS en
KOSTER ; der Begraafplaatze van CAPELLE ; en die van
Benige Dragten, in ons Vaderland in gebruik, in dit Werk
te vinden.
Godengefprekken, gehouden boven het Veld van Mars, en
gevonden in de Nationale Vergadering. te Parys: naar
het Hoogduitsch van \IELANO. Te Utrecht by U. T.
van Paddenburg, en te Rotterdam by J. Meyer, 1792.
104 bl. in gr. 8vo.
e groote dag voor Frankr-ik , de dag van de vast
helling der Con[titutie, is door veele Gefchiedboe=
kers, van meer en min aanziens , befchreeven; door veele Staatkundigen beoordeeld , hemelhoog gepreezen, of
heldiep gelaakt. --- Dit alles is menfchen werk. Hier
komt ons deeze Dag, deeze groote Gebeurtenis, te voorera,
als befchouwd en beoordeeld door de Goden; doch Goden
die zeer menschlyk fpreeken; Goden die op eene vreemde
wyze by den anderen komen ; Goden van ouden tyd ,
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en die zeer onlangs de Vergoding moeten ondergaan
hebben.
Immers in het eerfte Godengefprek komt ons JUPITER
met zyn lieve JuNO voor; deeze laatf'e als groottte Befchermeres der Throonen, de eerste als meer der Volkszyde
toegedaan , en gereed om zich te onderwerpen aan het
Ryk van NE,MESCS thans gekomen , overeenkomílig met
een overoud, door Goden en Menfchen lang vergeeten,
Orakel, dat THEMIS gaf, toen zy nog in bezit van den
Delpt ifclien grond was, 't welk JUPITER zich in deeze da
weder herinnerde. „ Wanneer," dus luidt het Ora--gen
kel, „ na eene lange omwenteling van eeuwen , 'er een
„ Ryk op de Aarde zyn zal, waarin de tyrannye der Ko„ ningen , de Hoogmoed der Grooten , en de Onderdruk„ king des Volks , met de befchaaving van alle de be„ kwaamheden der Menschheid éénen tred houden , en
„ beide eindelyk hun hoogífie toppunt zo naby komen,
,, dat in een oogenblik de oogen van alle Onderdrukten
„ zich openen, en alle armen ter wraake zich opheffen;
,, dan zal de onverbiddelyke maar Heeds regtvaardige
,; NEMESIS met haar diamanten toom in de eene, en beur
„ fcherp meetende maat in de andere, hand , op den
throon van den OLYMPUS nederdaalen, om de trotfchen
„ te vernederen , de onderdrukten te verheffen , en een
„ geftreng Regt van wedervergelding aan ieder booswicht,
„ die de Regten der Menschheid met voeten tradt, en, in
„ de bedwelming zyns Hoogmoeds, geene andere \Vetten
„ wilde kennen, dan de uitfpattende begeerte zyner harts„ togten en lusten , den teugel te vieren ; te vrede met
„ onder haar te regeeren zal dan JUPITER zelve verder
„ niets zyn dan de uitvoerer der Wetten , welke zy den
„ Volken des Aardbodems zal geeven ; een gouden tyd,
„ als die van SATURNUS, zal zich dan over de ontelbaare
„ Geílachten van betere Menfchen verbreiden ; algemeene
„ harmonie zal een enkel Huisgezin uit hun allen maa.
ken, en de Sterflykheid alleen zal het onderfcheid tus, fchen het geluk van de Bewooners der Aarde, en van
„ den OLYMPUS, zyn." JUNG is geenzins zo bereidvaardig
om te gelooven aan deezen zoeten Dichtersdrogm , en haar
gedrag daarvolgens te regelen, als haar Echtgenoot ,
Die in het tweede Godengefprek zich bezig houdt met
ST. LOUIS, welke de zaak met elkander redelyk wel kunnen vinden. Doch JUPITER HoReius , Beftuurder en
Handhaaver van alle de Eeden der Stervelingen, en ju.
L ITT. 1792. N0. 7.
PI•
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Beheerfcher van de lugt en dampkring,
komen hier tusfchen beiden ; de een dringende om de
Beëediging voortgang te doen hebben by fchoon weér,
terwyl de ander het onvermydelyke van den zwaaren regenvlaag op dien Dag flaande houdt, ondanks welke de
Beëediging voortgaat , door de Goden uit een der doorzigtige Wolken befchouwd.
Ondertusfchen houdt JUPITER , OLYMPUS , MERCUUR g
NUMA POMPILIUS , ST. LOUIS , HENDRIK de 1V, een belangryk gefprek, waar by zich in 't einde LODEWYK de
XIV voegt. HENDRIK de IV oordeelt dat men te verre
gegaan is , 't geen JUPITER oplost. NIMA houdt het
aangevangen werk voor een zeer hachlyk lfuk, en vindt
'er niet weinig in te berispen. LODEWYK de XIV is in
geen goede luim, maakt een flegt figuur onder de Goden, en moet agter blyven, terwyl HENDRIK de IV, nevens NUMA, met JUPITER náá den Olympus vertrekt.
Het vierde Godengefprek valt voor tusfchen JUNO, srMIRAMES, ASPASIA, LIVIA, en ELIZABETH an Engeland.
JUNO vangt het zelve, als een Godin tot wier Departement de Koningen en de Adel altyd behoord hebben , in deezer voege aan. „ Gy weet reeds, myne
Vriendinnen! waarom ik u tot deeze geheime byeenkomst
heb laaten noodigen. De Monarchien, welker Befchermfler
ik ben, zyn van gevaaren omgeeven , die met ieder dag
zorglyker worden. Zy zyn in Naare grondvesten gefchud,
en eenige van haar dreigen in te Horten, wanneer 'er geen
middelen gevonden worden, om ze nog in tyds te onderítutten. Het erg&e is, dat myn Gemaal, die over het
geheel, fints een geruimen tyd , zeer veranderde , kortling een groote Moralist geworden zy --_ de democratifche aanmaatigingen íchynt te begunftigen , en mynera
yver voor de goede zaak, ten minften in de keuze (Ier
middelen, .paaien helt, die ik niet durf waagen te overfchreeden. In deeze om(Iandigheden heb ik het noodig
geagt , met de wyshe en ervaarenfle onder de Bewoone.
resfen van den Olympus te raadpleegen. — Vier zulke
Raadgeeffters doen my een byftand verwagten, die myne
poogingen -noodwendig met de gelukkigile uitkomst moet
bekroonen. Zeg my derhalven uwe gedagten zonder agterhouding, welke middelen en wegen zouden 'er kunnen
ingeflaagen worden om den ganfchen val der nog flaande
Monarchien te verhoeden , het verlooren vertrouwen der
Volken te herwinnen, en de fchokken , gelyk die, van
welPITER PLUVIUS,
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welke wy ooggetuigen geweest zyn, in het toekomende onmogelyk te maaken.
SEMIRAMIS yvert ten flerkfte voor 't Koninglyk Gezag,
en geeft als het beste middel op , de Volksverlichting te
fluiten. Waaromtrent zy een magtige tegenfpraak van
ASPASIA ontmoet, die de geest der Volks, daar dezelve
verlicht is , veelvuldige , van het Staatsbefluur afwen
bezigheid wil verschaft hebben. Zy is van gevoe--den,
lett, „ dat men de Regenten behoorde te waarfchuwen,
dat zy zich niet door kortzigtige raadgeeveren mogten
laaten verleiden, om de groote Omwenteling, die begonnen heeft in 't menschlyk verfland plaats te grypen, te
zullen tegengaan ; in plaats dat het oneindig roemryker
en zekerer voor hun zyn zou, met de rede in goede
verstandhouding te leeven , haar heuren eigen weg te laaten gaan, en over het geheel gerustlyk aan te zien, dat
ieder denkt zo als by gevoelt, fpreekt zo als hy denkt,
gelooft het geen hy wenscht, en doet wat hy niet laaten
kan. Zoudt gy by deeze vriendlyke waarfchouwing
nog ::eenen goeden raad willen gevoegd hebben , deeze
zou de myne zyn: dat men die geenen , die geen reden
hebben om te vertrouwen , dat zy bekwaam zyn om de
Jaarboeken huns tyds met pryswaardige daaden te vullen;
dat zy niet te min nog altyd iets roemwaardigs doen
konden wanneer zy maakten, dat de gefchiedenis
niets, in 't geheel niets, van hun te verhaalen hadt."
LIVIA ftelt de Regeering van AUGUSTUS ten voorbeeld
der Vorílen, en wil dat alle Vorífen , hoe groot of klein
hunne werkkring zyn moge , deeze ten modél neemen.
Ik weet wel," befluit zy, ,,hoe veel ik daar mede van
deeze Heeren vordere; maar myn oogmerk is ook niets minder dan myn hof daar door te maaken. Wie het waagen
wil te regeeren, zonder zich der Talenten, die daartoe
vereischt worden, 'bewust te zyn; die eenigen arbeid en
moeite fchuwt, welke daar mede verbonden is, en niet
het volftrektlyk voorneemen heeft, om zich door alle mogelyke verdienflen, en het geluk zyns Volks , den eerften
post in den Staat waardig te vertoonen; voor dien heb
ik geenen anderen raad, dan dat hy zich van een last,
dien hy niet draagen kan of wil, hoe eer Hoe liever tragt
te ontslaan. Zelfs een erflyke Kroon is geufurpeerd, wanneer ze niet verdiend wordt." Op het zeggen van
LIVIA merkt JUNO aan, dat zy ook zo ftreng is, als ASPA
vorderingen omtrent de Koningen. Dan-SIA,inhare
LIX2
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geeft haar ten antwoord: vergeef my, Godin 1
ik vorder niet meer van hun, dan de jongens van myn
tyd in Rome van hunne Speelkoningen, die het 't best maa ken, riepen ze, zal Koning zyn!
Eindelyk treedt de beroemde ELIZABETH van Engeland
te voorfchyn, en door J1No na het beste redmiddel gevraagd , geeft zy te verftaan. „ De reden waarom zo
veele kranken niet kunnen geneezen, is niet zo zeer in
het gebrek aan werkzaame heelmiddelen, als wel daar in
gelegen , dat de lyder zich de kure niet wil onderwerpen, of dat by de middelen niet in de regte orde gebruikt. Dit zal misfchien , zo ik vrees, ook het geval
by veele der Koningen zyn, welke gy, groote l,'efchermeres der troonen ! uit hunne verlegenheid zoudt willen
geholpen hebben. Naar mytie gedagten is 'er in de daad
een onfeilbaar middel, waar door alles, tusfchen de Vol.
ken en hunne Regenten, in behoorelyk evenwigt kan gefield worden: maar daar het even zo engel als onfeilbaar
is, en van de zyde van uwe Clienten een offer vordert,
waartoe welligt niemand van hun veywillig zal befluiten;
moet ik vooraf bekennen, dat ik niet veel meer betrouwen
in het uitwerkzel van onze beraadflaaging fielle , dan AsPASIA, en byna verzekerd ben, dat de noodwendigheid alleen deeze verblinden e&ndelyk tot die flappen zal moeten dwingen, tot welke zy, om ze uit eigen beweeging
te doen, zo ik vrees, noch billyk noch wys genoeg
zyn." Naa eenige aanmerkingen over de onbe(laanbaarheid der Dwinglandy, onder welk een bekleedzel ook
vermomd , met de Volksverlichting voorgeteld te hebben, betuigt ELIZABETH: „ Onbetwistbaar zeide SEMIRAMIS eene groote waarheid, toen zy beweerde, dat het
kwaad, tegen 't welke wy de werkzaamtle middelen zouden beraamen, door Palliativen niet verholpen kon worden. Maar wat zyn alle die begogelingen dei Yolks, in
welke zy en de doorlugte LIVIA het groot geheim der
koest van regeeren fchynt te Rellen -- het zoete ver
van Váderlyke en Kiuderlyke betrekking tusfchen-dichtzel
Regeerers en Onderdanen — of die listige KunJten, om
een Volk in den zoeten droom van Vryheid te wiegen,
--- anders dan Palliativen, dan eene Poort van tover
waar door het kwaad , voor een korten tyd ,-mideln,
bezwooren en in fluimering gebragt wordt, terwyl het inwendig Reeds verder voortvreet, en, by de Ininfte gelegenheid, niet verdubbeld geweld weder uubreeken moet ?"
Zy
LIVIA
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Zy fielt de Politieke Coquetterie , met welke zy zelve
voorheen , om de goedkeuring en liefde haarer grillige
Natie, vrydde, en daar in niet ongelukkig íl.aagde, in dee•
ze dagen van verlichting met de andere Palliatieven gelyk.
— JuNO wordt ongeduldig om het middel zo eenig, cu
alvermogend, te verneemen. Niet dan fchoorvoetende komt
ELIZABETH tot de opgave van 't zelve; naa betuigd te
hebben hoe zy geloofde de regeerende Heeren, van den
eertien der Koningen , tot den Burgemeester van het
klein[Ie aller Abderiten- nesten in de wereld, veel te goed
te kennen, om te verwagten, dat zy door de enkele beweeggronden der reden hewoogen zouden worden, om 'er
de hand toe te bieden , en dat de yzeren noodwendigheid
hun daartoe zal moeten dwingen.
Het middel fielt zy in deezer voege voor : „ Het is
Reeds algemeen erkend , dat de volftrektfte Monarch Pligten , en zelfs het dienstbaarfte van alle Dolken Regten, heeft:
maar waar in deeze Regten en Pligten eigenlyk befi:aan,
hoe verre zy zich uitftrekken , binnen welke grenzen zy
beflooten zyn, welke inrichtingen 'er moeten gemaakt wor.
den om het Volk het volle genot zyner Regten te ver
, en de Regenten tot vervulling hunner Pligten-fchaen
aan te houden; daar over heeft men zich Reeds met ver
zwakke voortellen beholpen; daar over is zelfs-warden
opzettelyk met voordagt alle mogelyke duisterheid ver
geworden. Eindelyk heeft, in deeze dagen, het-fpreid
noodlot eener groote Natie, die zich, haare Ifaatsgefleldheid uitgezonderd, in alle andere opzichten, voor
de eerre in de Waereld kon houden, maar die door lang
mishandelingen van allerlei aart in 't verderf ge--durige
fort, en, tot de uiterfte wanhoop gebragt , zich liever aan
alle eienden der Anarchie verkoos bloot te fellen , dan de
vergruizende drukking van liet Monarchale en IriJtacratifche Despotismus langer te willen verdraagen -- einde
zeg ik, heeft het leerryke en vreeslyke lot dier Na--lyk,
tie -allen overigen de oogen geopend ; en de overtuiging
is thans algemeen , dat niets dan eene Conftitutie, waar
in de regten van alle klasfee der Burgeren klaar en bepaald
uitgedrukt , en door behoorelyke voorzorgen tegen alle wil
inbreuken verzekerd zyn , alle andere Staaten-lekurig
voor dergelyke tooneelen zeker kan fl:ellen. En dit, Godin! is de tegenwoordige gelfeldheid der zaaken. De beguichelingen , waar mede men tot hier toe anderen en
zich zelven bedroog , kan men, alleen in een nevel fpee-
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jen, welke de rede eindelyk verIlrooid heeft, en geweldige
middelen , behalven dat zy even zo onbillyk als haatlyk
zyn , helpen wel voor een oogenblik , maar verhaasten
flechts de vreeslyke ontknooping , welke men daar door
wil voorkomen. Oogfchynlyk is 'er dus niets over, dan
dat men, hoe eer hoe liever, besluit om te doen het geen
reeds voor langen tyd halt moeten gedaan worden. Eene
Conflitutie van weinig artykelen , op de algemeene reden
en de natuur der Burgerlyke Maatfchappy gegrond , is
het onfeilbaare, gemaklyke en Benige, middel, om alle heelbaare kwaalen der Burger- Maatkitappy te geneezen , de
hoogst mogelyke harmonie tusichen de Regenten en Onderdaanen te herlellen, en de welvaard der Staaten op een
onbeweeglyken grondfag te vestigen."
Het oordeel der Gocinne JUNO is , dat zy op midde.
len moeten bedagt zyn om de Hoeders der Volken te
overtuigen, dat zy voor hunne eigene zekerheid, en rust,
zo wel als voor hun roem, niets beters kunnen doen dan
sL1ZABETH's voorilel zonder verzuim aan te neemeu. Om
hun. daartoe te beweeggin , valt haar in, sr.Ts na den God
der Droomen te zenden ; ten einde deeze in de Vort en
Droomen verwekke , welker . uitwerkzelen zy niet zullen
kunnen wederf aan. In afwagting wat deeze Uroomen, in
een tyd des Ongeloofs, zullen uitwerken, fcheiden de Godinnen, en de Godengef^rel,ken, van welke wy een berigt
gegeeven hebben , genoegzaam om elk ter leezinge uit te
lokken, nemen een einde.
Aandacht-boek voor Prouwen. Door F. G. MARESOLL. Uit liet
Hoogduitsek, Ijle D. ede Stuk. In 's Graveitheage by I. van
Cleef, 1791. In gr. octavo, 28o bladz.
p de overweeging der voornaatnfie deugden, en waarfchou.
wing voor de meest freer fchende gebreken des vrouwlyken
O
geflachts, in 't eerde Stuk voorgedraagen, volgen in dit twee-

de Stuk, zeer gepast, oefeningen over eenige voornaame hinderpaalen , en middelen ter bevordering van de Vrouwlyke
Deugd. De Heer MARESOLL Relt ons dezelven voor als aandagtige befpiegelingen eener verflandige en ernflige Vrouwe, die
deeze hinderpaalen overweegt, en te gelyk nagaat, hoe ze de
middelen daar tegen best in 't werk zal (lellen. Naare
befchouwing gaat in deezen over de volgende onderwerpen:
de Vleiery, de Veinskunst, het onderfcheid tusfchen de ongebreidelde neiging tot betweeten , en de waare
leer.
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leerzaamheid van het vrouwlyk geflacht, --- de kundigheden,
die voor het vrouwlyk geflacht • on6ntbeerlyk zyn, de
gelleldheid van den goeden (maak , en deszelfs invloed op de
deugd, de vrouwlyke neiging tot dweepery, de
oorzaaken, waarom het vrouwlyk geflacht zo gering van zyne
betiemming denkt, de natuurlyke , voor de deugd by
uitftek gunftige gefchiktheden van her vrouwlyk geflacht , --den invloed der natuurvreugden op het vrouwlyk geflacht, —
in hoe verre het voor 't vrouwlyk geflacht geoorloofd zy, zig
naar de Mode te fchikken, de tydverfpilling, de gierigheid en zuinigheid, en eindelyk, de vrouwlyke gezelligheid. — — Over ieder deezer onderwerpen levert de Heer
MARESOLL eene reeks van leerryke en pligtmaatige bedenkingen, die wel inzonderheid tot het vrouwlyk gedacht betreklyk
gemaakt worden, maar ook in veele opzigten het manlyk ge
te flade komen. Van dien aart zyn onder anderen 's Mans-flacht
opmerkingen , wegens het onderfcheid tusfchen gierigheid en
zuinigheid , en derzelver gevolgen ; waaruit wy een byzonderen trek , ten aanzien van het huishoudlyke , zullen overneemen.
„ De gierigheid fchuwt alle kosten, ook die, welken het
•geluk en de welvoeglijkheid der huisgenooten vereischt; de
zuinigheid laat ons zoo gewillig voor het best van ons Huis•
gezin zorgen , als zij ons van pracht en dartelheid te rug houdt.
Hoe treurig ziet het 'er niet uit in een huis, in het welk de
gierigheid heerscht! Welke laage, onedele denkwijze beheerscht
daar allen, die door deze ondeugd befmet zijn , of ook die
daar onder lijden moeten! Hoe greetig zoeken deze dikwijls
fehadeloos te hellen , wanneer hun de gelegenheid daartoe zich
aanbiedt! Waar de huismoeder aan de gierigheid overgegeven
is, daar ftraalen morugheid en wanorde allerwege in het huishouden door ; daar vergunt deze aan niemand den tijd, die tot
bewaaring van orde en zindelijkheid gevorderd wordt. Waar
de huismoeder aan de gierigheid overgegeven is, daar wordt
de opvoeding op alle wijzen veronachtzaamd; daar fchijnt haar
alles ook het flechtile, dat de minne kosten veroorzaakt ,
goed genoeg te zijn; daar moeten de kinderen niet, het geen
nuttig en onontbeerlijk, maar alleen dat voordeelig is, leeren.
In zoodanig huis gaan de voortrelijkile aanflagen en vatbaar.
heden eener jonge ziel verloren , en blijven onbefchaafd en
onontwikkeld. In zoodanig huis leert niemand zich ligt boven
liet alledaagfche en gewoone verheffen. Hier, waar de geest
verslikt, het verband enkel met laage handelwerken bezig gehouden , en de gantfche denkwijze tot zelfbelang en eigen
geleid wordt , hier heerfchen reeds alle die onedele-bat
menschhaatende gezindheden in de harten der kinderen , die,
met den voortgang der jaaren , in werklijke grove gierigheid
eintX4
,
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ontaarden. Ja , wat goeds zou zelfs het beste onderwijs in
een huis flichten, daar het voorbeld der flechtdenkende moe.
der, die zich geene ongeóorlofde middelen, om rijk te worden,
lchaamt , alles wederlegt en ontzenuwt , wat Rede en Godsdienst aanprijzen? Hoe is die gene in flaat, om anderen te
befchaaven , die zelve onbefchaafd en aan de gierigheid over-

gegeven is? De zuinige integendeel kent geene belang.
rijke zorgen, dan om nuttig te worden. Zij arbeidt voor de
baaren. Zij legt op , om dat te kunnen zijn en te kunnen
doen, wat zij behoort te zijn en te doen. Zij haat alle overvloedige pracht en dartelheid. Zij verkwist niet, waar zij met
een goed geweeten befpaaren kan. Zij fchuwt alle onnodige
kosten, die enkel glin(Ieren, maar geen nut doen kunnen. Zij
onthoudt zich voorzichtig van alle plaatzen en perfoonen ,
waar en onder welken zij tot onnodige verkwisting verleid
kan worden. Maar in haar huisgezin vertoont zich geen fpoor
van gebrek en kaarige behoeftigheid. Zo geene pracht het
oog verblindt, dan wordt dit toch overal door het voorkomen
van zindelijkheid en orde vergoed. Schoon de zuinige moeder
Naare kinderen niet tot lediggang en vert^ijfdheid opvoedt,
echter laat zij denzelven niets ontbreken , wat tot eene goede
befchaaving van hart en verfland vereischt wordt. Tot dit
oogmerk heeft zij gefpaard en opgelegd. Misfchien zou zij
dikwijls grooter kosten gemaakt, en meer uitfpanningen bijgewoond hebben , indien zij geen acht geflagen hadt op de opvoeding haarer kinderen. In zoodanig huis bieden genot
en maatigheid , overvloed en bepaaling, elkanderen de hand.
In zoodanig huis wisfelen arbeid en rust, vlijt en verkwikking,
op de redelijkfle en doeimaatigfle wijze onderling af,"
B;iefwiSfeéiitg tlrsfehen t caJellde-y'iendela, door J.

Al. MILLER.

ftfaar de tweede verbeterde Hoogduitfche uitgave. Eerfle Deel.
Te Utrecht en 4ru/ler'darn by G. T. van Paddenburg en
Zoon e; M. Schalekamp, í79t. L; octavo, -so bladz.

ene zeer leerzaame Briefwisfeling voor Studenten, en jonge
Predikanten , die hun onder het oog brengt wat zy te
vermyden , en waarop zy zig bovenal toe te leggen hebben.
De lesfen, hun medegedeeld, komen voor, als gegeeven, by
liet verhaalen van deeze en geene voorvallen; en de Heer MILLER fcbikt zyne f'chryfwyze , op zodanig, eene manier, dat
by 'er ook andere voorvallen , die daartoe juist geene bepaalde
betrekking , maar echter altoos een zedelyk bedoelde hebben ,

Zulk een fchryftrant is recht gefchikt om aan alles
eerie leevendigheid by te zetten, die door de verfcheidenheid
lnvlegte.

den
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den Leezer uitlokt , en hem het leezen der Zedelesfen niet
verveelend maakt, waar door ze te gereeder ingang kunnen
vinden. Voor 't overige is cie ganfche inhoud deezer
Briefwisfelinge van dien aart, dat, schoon dezelve, gelyk we
boven aanduidden, byzonder betrekkelyk zy, tot Studenten en
jonge Predikanten, ze nogthans, tevens, een uitgebreider nut
bebbe; zo dat ook Menfchen van állerleien (land 'er met vrugt
gebruik van kunnen maaken. Tot een voorbeeld hiervan diene
ide volgende hartlyke waarfchouwing, tegen het aanhouden en
involgen van verleidend kwaad gezelfchap , dat zo menig
een ten val gebragt heeft Gevaar hier van liep de Student DURNER, en

dit noopte

den

jongen Predikant FRIEDEBERG,

zynen Academie - Vriend , wiens welzyn hy ernflig ter harte
bleef neemen, deswegens te fchryven. DÖRNER naamlyk had
hem, in een voorigen Brief, gemeld, hoe het gezelfchap van
twee zyner Medeftudenten , JAGER en BRUNNEMANN , hem by
Uitflek geviel; des by zig wonderlyk met hun vermaakte. Ondertusfchen was het liegt zedelyk chara&er dier genoemde
Perfoonen aan FRIEDEBERG overbekend ; en niet minder was
Bens bewust dat zyn Vriend DORNER zeer ligt te verleiden
ware. In het bezef hiervan kon FRIL^DEBERG zig niet weder!louden van hem hun gevaarlyk character te fchetzen, en hein
te raaden, om daar tegen op zyne hoede te zyn: welken raad
by, na hem de Perfoonen, daar hy zo veel mede op had, te
lebben leeren kennen, in deezer voege voordraagt:
„ Bedenk nu eens, lieve broeder! welk gezelfchap dit sst
om niet te fpreekeu , van de minagting, die gij u daardoor
noodwendig bij alle brave Profesforen en Studenten op den
ïials moet halen. En wat zal 'er dan ook eindelijk eens zelfs
van u worden? Gij kent den invloed, dien het voorbeeld op
iemand heeft, maar kent gij dien niet, zoo zult gij het , tot
uw eigen nadeel , maar al te vroeg ondervinden. fles is niet
mogelijk , als gij dagelijks niets dan kwaad ziet en hoort, dat
uw hart beftendig rein kan blijven, dat gij 'er niet langzamerhand aan zoudt gewennen, en ongemerkt van de voorwerpen,
die rondom u zijn, geen foort van vergift zoudt overhouden.
Dat u van daag in 't oog loopt , en u affchuuweiijk voor
zal morgen voor u reeds minder onnatuurlijk en verag--komt,
tenswaardig zijn. Als gij het meermalen ziet, zult gij 'er zelfs
om lagchen, en 'er ten laatsten zelfs de hand mede aan leenen.
O mijn lieve Vriend! ons hart bedriegt zich in zulke dingen
maar al te gaarne. Als het maar eens tot ligtzinnigheid is
overgehaald , dan heeft de ondeugd reeds velds genoeg gewonnen ; dan worfielt het tegen zich zelven ; noemt zyne
voorige grondregels geílreng; ziet vervolgens de wetten van
eerbaarheid en Godsdienst voor ketenen aan, die een vrij man
moet afwerpen. Eindelijk wordt men in eenen poel van las X5
te
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ter gewikkeld , zonder te weten , hoe men 'er toe gekomen
is ; even als iemand , die bij nagt op een modd,rigen weg
vervalt; hij zit reeds in een moeralt , terwi'T hij nog waant
op het drooge te wezen. ik heb te dikwijls deze gevallen
op de Academie [en zo ook in de Waereld in 't algemeen]
Ieeren kennen , dan dat ik bij uwe omílandigheid onverfchillig
zou blijven kunnen. Gij kent uwen eigen aanleg , tot zinnelijkheid ; meermaalen hebt gij 't mij bekent , dat gij veel met
u zelven te doen hadt, om tegen de wellust te kampen. Alp
gij nu zoo ligt rondom het vuur loopt , hoe zult gij 'er dan
onbefekadigd van blijven? 'T is nu nog tijd, mijn Broe.
der! de kennis is nog nieuw; het gezélfchnp kan nu nog ge.
voegelijk afgebroken worden. J3innen korten tijd zoudt gij u
meer aan hun verbinden. Dag voor dag komen zij u met nieuwe vermaaken aan boord. Uit een foort van valfche eergierigbeid zult gij de voorgeflagene Plaifierpartij niet durven weigeren. Die mee doet, noemt men een eerlijke trouwe karel, die
t'huis blijft, een dweeper en hondsvod. Altoos wil men meer
vertoonen, dan men waarlyk is, en dat loopt zelden goed af.
Daarom, hij aldien onze vriendfchap, uw eigen rust, en
uwe ziel, u lief is, zoo fcheur u nu nog los, eer de band vaster geklonken is. Denk aan uwe pligten omtrent uw Vader
omtrent uwe Moeder, omtrent u zelven, omtrent de Re--land,
ligie en God! Luister tog naar de ftem van uwen vriend, ter.
wijl gij nog maar aan den rand des verderfs (laat, eer gij 'er
geheel inzinkt, als geen vriend u redden kan, als hij u niets zal
]kunnen toebrengen, dan zijn medelijden, 't geen u tog niets
helpen kan. Gij kunt bij mij geene inzigten vermoeden. Ik
Standel zonder eenig eigenbelang, enkel uit die vriendfchap, die
gij, geduurende drie jaaren , genoeg op de proef hebt kunnen
Rellen , en , zoo als ik hoop , zuiver, en onvervalscht, bevonden hebt. Laat u raden , mijn waarde ! en verlos mij
fpoedig uit de ongerustheid , waarin ik mij om uwent wille
bevinde:

lie gevaaren van den Laster , in Bene Driefu'isfeling tusf hen
Misf FANNY SPRINGLER , en haare Vriendin , door E. BEK.
Wed. A . WOLFF . Ijs 'sGravenhaage by I. van Cleef,
;r9[. In gr. Svo. 322 bl.
j^7anneer eene Tuffrouw

WOLFF,

aan wie wy de Vaclerinvd-

W fche Romans , SARA BURGERHART en WILLEM LEEVENn
verchuldigd zyn, haare pen leent om te vertaalen of na te
volgen, mogen wy ons, by voorraad, bykans verzekerd hou den dat zy eene keuze haarex waardig gedaan zal hebben. In
dec-
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weze verzekering vonden wy ons by het leezen deezes Roamans , tot welke zy haar onderwerp aan Mevrouw BECCARE
ontleende, riet bedroogen; doch alzins bewaarheid, 't geen zy
in het Voorberigt aan den Leezer íchryft; de taal haarer Voorgangfler fpreekende..
„ De Verzameling van Brieven , die ik thans in het licht
geef, heeft -geenzins het voordeel van zulke gefchriften, waar
in de verbeelding, naar haar goeddunken, de grilligie voorvallen, allerleie, flerk in 't oog fchitterende omftaudigheden, en
overvliegende deugden , plaatst , daar men dies te meerder over
voldaan is, om dat -men die, niet in het dagelykfche leeven
kunnende uitoefenen, ook, niet verpligt is, dezelven na te vol•
gen; door deeze foort van vindingen en vercierfelen is het dat
onze hedendaagfche diepdgordenkende LWysbegeerte zig het recht
geeft om de Deugd aan te zien voor de Dogter des Hoog
zich alleen bezig houdt in het ryk der harfen--nuoeds,i
fchimmen.
„ De Deugd myner FANNY is voor alle jonge lieden na te
volgen; zy is iets weezenlyks , en men kan die beoefenen in
welken Raat men zich geplaatst einde ; haare ziel is begiftigd
met de aandoenlykfle gefchenken der Natuur, zedig, eenvoudig, gevoelig, oubefinet; zy is geduldig, moedig, onderwor•
pen; de befcheidenheid flaat hier op eene harde proef; men
moet des , als men haar gedrag leest, geroerd worden over de
wys waar op zy zig met zo veele umzigtigheid flaande houdt.
„ Vat men ook zegge van dien ligtzinnigen geest, die thans
heerscht, en de moeite. die veelen neomen om over de Deugd
iets belachlyks te fpreeken, men eerbiedigt haar tog in 't algemeen, vooral, in haare uitwerkzels ; en ik voor my vind
behangen in te gelooven , dat ''er maar zeer weinige menfchen
zyn, hoe verre ook verdoold op de wegen die na geluk leiden, welken, in den grond buns herten, niet liever zouden
wenfchen, een flagtoffer der ondeugd dan de verdrukker der
Deugd te zyn: het rust op dit myn gevoelen, dat ik deeze
Letteren uitgeef : want het onderwerp heeft my verpligt de
Deugd hier onbeloond, en de ondeugd ongeflraft te laatgin ;
evenwel, zo als men in het beoefenen der Deugd eene flille
vertroosting vindt, zo is het ook zeker , dat een fnood ge
drag onvermydelyk razerny en wanhoop moet voordbrengen :
hoe wel heeft J. J. ROUSSEAU gezegd : „ Alle de voordeelen
„ der Ondeugd treffen de oogen van adderen ; maar de Zon,. daar allééi weet hoe véél hem zyne fnoodheén kosten!"
dit is zo duidlyk, en beweezen, dat men 'er niets heeft by te
voegen; de ondervinding laat niemand daar van onzeker.
„ Myn voornaam oogmerk is echter niet zo zeer een beminnelyk Character te laaten werken, dan wel de Gevaas-en van
den Laster aan te toonen ; ik vlei my niet deeze Ondeugd
uit
.
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uit het bedorven hart, 't welk zig daar van by gelegenheid
bedient, uit te roejen; dit ware verwaandheid; ik fchryf voor
u, onbedagtzaamen ! die aan een aartig woord, aan eene vro.
tyke gedachten , den goeden naam van anderen ten prooie
geeft, die een vermetel gefprek na vertelt, zonder te denken
aan de ysfclyke gevolgen, die zulks. kan hebben voor u, die
hoewel goed, en in uwen aart menschlievend, by gebrek van
nadenken, het verachtlyk werktuig in de handen des Lasters
wordt, en, des eene zo laage, als verfoeijelyke, rol fpeelt; leest,
en fiddert over de rampen, die gy kunt veroorzaaken; de kwaadaartigheid' der Ondeugenden zoude dikwyls geheel kragtloos
blyven, indien de hgtzinnigheid en de onbedagtheid die niet behulpzaam varen; indien gy door het leezen van dit Boekjen
een weinig voorzigtiger en redelyker mogt worden, hoe groot
zou myne belooning zyn! Voor het overige geef ik dit Werk•
jen geheel en al over aan het oordeel van ieder die meent
recht te hebben om daarover te vonnisfen ; welke gebreken
inca daar in ook moge aanwyzen, zo is 'er tog geene gelyk.
beid , immers naar myn inzien , tusfchen het geluk van nuttig , en het geringe vermaak van alleenlyk aangenaam., te
fehryven.
„ Het geheele Stukjen is wat in een fomber licht! 't is zo,
maar kan men ooit 'de Gevaaren van den Laster met roozen
rood, veel wit, en blyde dagingen afmaalen ?-kleurn,zacht
dit is zeer zeker , de ondervinding der Wereld zal niets berispen kunnen omtrent het natuurlyke ! zo leeft, zo handelt
men in die Wereld , waarin dit tooneel voorviel! Gaarne had
ik het Stuk anders doen eindigen ; maar dan was het hoofd
verzwakt, en dat alleen om eenige meer goedhartige-ogmerk
dan wel doordenkende jonge Lieden (de eigenaartige Leezers
en Leezeresfen deezer Schriften ,) eenige traanen te fpaaren!
neen; weent, weent eenige oogenblikken over het deerlyk lot
deezer lieve Misf FANNY; maar denkt dat gy dan eene fchatting betaalt die de Deugd dierbaar is , en u in de oogen der
Natuur zelve verheft; doch u geenzins zo ver -fentitnenteelt,
dat gy daar door u tot alles wat bedaarde pligt van u eifchen
kan, doodlyk ommagtig, gevolglyk,onnut voor de Maatfchappy,
en ongelukkig voor u zelven, maakt."
Wy zullen , naa deeze aanduiding des Schryfifers, genoeg.
zaan om den aanleg en flrekking deezes Romans te doen
kennen, geen beloop van den Inhoud opgeeven; maar onzen
Leezer ten dien opzigre onverzaad laaten, op dat by in het
Werkie zelve zyn weetlust voldoe. Bovenal beviel ons dat de
haatiyke Ondeugd, de Laster, het middenpunt van alles uitmaakt,
en erne zo bepaalde ftrekin.g meer zedelyk nuts kan te wege
brengen, dan wanneer de geest, van het eene tot het andere
voorwerp geleid , niet weet wat het hoofdbeeld is in de Ze.
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delthildery,, hem voor oogen gehangen. Mogten de afzigtige
trekken dier helfche Ondeugd veelen affchrikken van op ee.:igerlei wyze deel te neemen in de rust verpestende rolle, welke
zy in zo veelerlei gedaanten fpeelt!
In het Voorberigt treffen wy eenige Gedagten aan over de
Geestig vercieyde Verhaalen , die men als de Miniatuuren der
Romans kan aanmerken. Mejuffrouw WOLFF oordeelde niet
ongepast dezelve mede te deelera ; dewy! men , zo veel haar
bekend is, in onze Vaderlandfche fpraak nog geen Voorfchri:c
Nebbe om een Roman te maaleen. Met genoegen zou.
den wy deeze Gedagten affchryven; doch ons beflek duidt zo
veel plaatsruimte niet. Geheel egter willen wy ons zelven nochh
onzen Leezeren dit genoegen ontzeggen.
„ De Roman, dus vangt zy aan , heeft met zo een geestig
Verhaal dit gelyk , dat beiden vernuftige vercieringen zyn, en
dat de gevallen, die men daar in plaatst, uitgedacht en ook
uitgewerkt moeten worden op eene wys , dat de Leezer belang neemt in de voornaamile PerfooneM , en misnoegd wordt
op elk die hem kwelt en verongelykt ; dat men met verlangen
en ongeduld hoopt, dat alles tog ten besten zal afloopen, en de
braave lieden gelukkig zullen worden : dit moet men zo wet
in zulk een Verhaal als in eenen goeden Roman vereenigd aantreffen; hun onderfcheid beftaat alleen in de verfchillende uitge.
breidheid ; een Verhaal moet zo veele in- en by- komende
voorvallen niet hebben als een Roman.
., Het geen alleen ter tydkortinge gefchreeven wordt, moet
zeer iiaauwkeurig by de waarfchynlykheid bepaald blyven: eene
verciering moet het geloof des Leezers niet op eene al te firenge proef ílellen.
„ Het waare is de grondflag der Historien, het waarfchya•
lyke is voor een Roman en een Vercierd Verhaal genoegzaam:
in dien opzigte heeft de Romanfchryver de handen ruim: hy
is niet bedwongen door de waarheid der zaake; maar op deeze
klip hebben echter zeer veele Schryvers geftooten; men beknibbelt hen niet over de bronnen, waar uit zy een fchitterend
voorval hebben weeten te fcheppe :i ; dit is zeker ; niemand
kan het ontkennen ; maar ten welken pryze hebben zy die
veyheid? de Leezer eischt, dat men hem, in betaalinge, eene
vinding levere, die noch laag, noch gedrongen, is.
„ De Leezer eischt dat niets flap, kruipend en geestloos in
het Werk zelve zy; dat eene eenigzins verhitte inbeelding eene
ziel geeven aan de geheele daad ; dat die ziel de Leezers bewerke en niet verflaauwe, geduurende den geheelen voordgang
van het Werk: een langwylig, droomig, eentoonig verhaal ver
allen.
-velt
,, De Epifodes moeten onderfcheiden zyn , dit ontfluit een
bron van gedurig aangenaame nieuwigheden, maar zy moeten
wel
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wel in verband ftaan , en natuurlyk overeenflemmen met het
onderwerp. Eene Geographifche Kaart der tederheid komt
byster Plecht te pas in een onderwerp genomen uit de Romein
Historie.
-fcrhie
„ Men moet eerre keuze doen omtrent het Volk, dat men
ten tooneela wil voeren; maar als men de keus gedaan heeft,
moet men die ook houden , en het Nationaal C/rnraéter moet
ook even zo zorgvuldig bewaard worden als het eigen byzoRder Character.
„ Het is tamelyk onverfchillig of het onderwerp ernflig,
faatig, dan of het grappig en vrolyk zy; doch de Schryver
moet met• de wadl:zaamfte omzigtigheid agt gecven om zelfs
geene fchemeragtige onbetaamelykheid op den tweeden achter
te plaatzen ;, bier moet Fyne en geoefende finaak oor.-grond
deel lIryken ; en hy zeker zal goedkeuren het geen Godsdienst , Zeden, Deugd , gegrond Oordeel met welgevallen befchouwen.
„ Menfchen , die zich niet door woorden lasten bedriegen ,
en niet in een heilige woede en fluiptrekkingen vallen op den
klank der woorden Roman, comedic, Geestig 1erhaal, hebben
altoos gemeend dat deeze Schriften zeer veel ter bevorderinge
der goede zeden, en de befchaafde zamenleeving, kunnen toebrengen ; maar kan men zich met zo Bene uitkomst llreelen,
als men aan een leezend Ledigganger niets voorhoudt dan een
nestig zamenweefzel van pik donkere, onwaarfchynlyke, elkander geduurig kruisfende, gevallen ongemeene voorvallen
en ontknoopingen, die het hart tot op deszelfs wortel van één
fcheuren? als men niets te verhaalen hebbe , dan Historietjes
uit het Serrail; ontmoetingen van Minnaars in Barbaryen ge
grillige Reizen door inge--vange;misdfchknge;
beelde Gewesten , eindigende zo firydig tegen de rede als te'
gen de waarheid? Het baat niet of de Schryver veele talenten
Rebbe; men is knorrig om dat hy die dus misbruikt, en men heeft
gelyk; zoude men des de omfchryving van een goeden Roman
niet met deeze woorden mogen geeven? Een goede Rotnan is de afbeelding van het menschlyke leeven; het hoofdoog
moet zyn de Ondeurgden te doen vervolgen, en belachlykhe--tnerk
den te herispen."
Mejuffrouw WOLFF laat aan onpartydige Leezers de beflisfng over , in hoe. verre de Vaderlandfche Romans SARA BURGERHART en WILLEM LEEVEND aan deeze bepaaling voldaan heb
hebben by de uitgave deezer Romans het onze-ben.Wy
daar van gezegd: en wenfchen dat zy te Trevoux in Dombes,
waar zy dit Voorberigt den i April 1791 dagtekende , lust zo
wel als tyd einde om haare Landeeenooten nog lang op de vrugten
van haaren geest en pen te onthaalen.
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Grondbeginzelen der Menschkunde. Door M. G. VAN DER VOORT,
Adv. voor de Edele Hoven van Yuflitie in Holland, Lid van
Geleerde Maatfcliappyen, enz. tide D. Te .4nifierdarn by W. van
Vliet, 208 bl. in gr. 8vv.
n dit tweede en Iaatlie Deel word door den Geleerden SchryIderwerpen
ver een aantal, voor de Menschkunde, zeer belangryke on.
, op een duidelyke, en zelfs voor min geoefende ver
verhandeld.
-fiandebvtr,wyz
Het bevat vyftien Afdeelingen , in welken onderzogt word,
de oorfprong der aangenaame en onaan.
wat de Wil zy
over het ligchaamlyk aangegeraame gewaarwordingen
over het gevoel van het fchoone
naame en onaangenaame
—.het zinnelyk en het door de verbeeldingskragc fchoone
het zedelyk fchoone en het zedelyk gevoel
het
de veelerleie werkzaamheid van onzen
verfcandelyk fchoone
Wil
de werkzaamheid der voorwerpen op onze Ziel ,
wanneer dezelve haar aanzetten om iets te willen
de
Hartstochtelyke werkingen van den Wil — de betrekkingen
van Ziel en Lichaam en Temperamenten de oorfprong
der Ziele en voortduuring van ons aanweezen na den dood —
eene opgave der voornaamfle Phyfifche bewyzen voor dezelve
en eindelyk eene opgave van de voornaamfle Moreele be'
wyzen voor het zelfde onderwerp.

Bydraagen, betreklyk Kerk. en Schoonlaat ten Platte Lande van
West friesland, onder de Zinfpreuk POTANDA FERENS INFANTIBUS UBERA MAGNIS. Eerjte Stukje. Te dikinaar by H. Harte.
mink, 1791. In gr. 8vo. 63 bl.
rootlyks twyfelen wy, of de groote Kinderen aan welken deeze
borst gegeeven wordt, dit is de zin der Spreuke, door de
G
Uitgeevers deezjr Bydraagen gekoozen, daar aan zullen begeeren te zuigen; grootlyks twyfelen wy teffens of het zog goed
zy, fchoon het oogmerk waar mede de borst wordt toegereikt
zo wy vertrouwen , welmeenend moge weezen. Het zog
fchynt niet best te vloeijen, en niet horten en fiooten ten tepel
uit te komen : zomtyds is het geronnen , bovenal wanneer de
voedfler vreemde fpyze of drank gebruikt heeft. Om onverbloemd te fpreeken , het Werkje , welks eerfle Stukje wy
voor ous hebben, is, zo veel wy, uit deeze Proeve, zien kunnen, niet zeer gefchikt om -ingang by de Predikanten en School.
meesters in de Kerklyke Grensfcheiding, de Dorpen onder de Clasfen van 4lkmaar, Hoorn, Enkhuizen hier bepaald bedoeld , te
vin.
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vinden. Gaarne willen wy gelooven , dat 'er groete , zeer greo•
te, gebreken, in het Schoolweezen, te aangeweezener plaatzen,
(tand grypen ; doch of deeze fchryfwyze het rechte middel van
verbetering aan de hand geeve, is ons zeer duister. Het heeft
weinig houding; de Nederduitfche Taal is onzuiver , en de Aan.
haalingen in 't Latyn , hier en daar bygebragt, krielen van fouten.
„ De naakte befchouwing der Dorpfchoolen," daar deeze
Bydraagen een begin mede maaleen, levert, in de daad een ongun(lig vertoon op, bovenal indien 'er veele Meesters van den
Stempel als JULFUS JULFUSZEN gevonden worden. Wy dienen te
wagten welke middelen van Verbetering in deeze Bydraagen zullen aangebragt worden. Veel geneezing verwagten wy niet uit de
kennisneeming der Kwaaie; meer van de Antwoorden, die wy
te gemoete zien op de Prysvraage onlangs opgehangen, door, de
Maatfchappy ter Bevordering van den Landbouw te -4mflerdasn.
„ Dewyl het Onderwys, dat aan de Jeugd, op onze Dorpsfchoo„ len, in het leezen , en andere noodzaaklyke Weetenfchappen ,
„ gegeeven wordt, niet algemeen en aanhoudend genoeg, in„ zonderheid door Kinderen van onvermogende Landlieden, kan
„ worden waargenomen, welke tlddelen zou men derhalven, tot
voorkoming van zodanige beletzelen , met de meeste vrugt,
„ kunnen aanwenden? Zou daar toe het naarvolgen eener byzon„ dere wyze van Onderrigting, die onlangs in een nabuurig Ryk
gelukkig tot fland gebragt is, ook hier op de Dorpen en an„ dere gefchikte Plaatzen ten Platten Lande, bevorderlyk kunnen
„ weezen? Zo ja, welke zyn de beste aanmoedigingen tot het
„ in trein brengen van deeze of foortgelyke nuttige Inrigtingen ?"
Men weet dat de Maatfchappy hier doelt op de Zondags
Engeland, zedert weinige jaaren opgerigt, waarvan-fcholeni
dezelve een verhaal heeft uitgegeeven by j. c. SEPP. En
hoe veel de Maatfchappy Tot Nut van 't Algemeen, in 't vak
de Verbetering van Neérlands Scheolweezen, reeds gedaan heeft *
en nog by aanhoudendheid doet , is te overbekend. Aan die
Maatfchappyen zouden de Uitgeevers deezer Bydraagen he werk
wel kunnen overlaaten.

ALGEMEENE
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LETTER- OEFENINGEN.
De Bybel , door beknopte uitbreidingen , en ophelderende
.4anmerkingen, verklaard, door j. VAN NUYS KLINKEN BERG, A. L. M. Th. & Ph. Dr. , enz. enz. Twee -entwintigfle Deel. Te Amfterdam by J. Allart, 1791.
Behalven het Voorwerk, 546 bladz. in gr. octavo.
et dit Deel maekt de Hoogïeeraer een aenvang van
zyne uitbreiding en opheldering der Brieven van
Apostel PAULUS, gaende het zelve over dien aen de Romeinen en den eerílen Brief aen de Corintheren, welker
inhoud onze oordeelkundige Uitlegger met oplettendheid
nagaet, en, volgens zyn inzien, op ene leerzame wyze
voordraagt. Aen 't hoofd van 't zelve is ene uitgewerkte Inleiding over den enen en anderen Brief, ontvouwende de voornaemfte byzonderheden , welken, by manier van Voorbereiding, ten beteren verf'ande dezer Gefchriften flrekken , zo ten aanzien der Gemeenten aen
welken dezelven gezonden zyn , als ten opzichte van 't
oogmerk des Schryvers, zyne gehouden fchryfwyze, enz.
De manier van uitvoering , gelyk aen 't voorgaende ,
naakt deze j3ybelverklaring by aenhoudendheid nuttig ,
en verleent den onderzoeklievenden Lezer steeds opmerkingen die zyne aendacht vestigen. --- Zie hier, (om,
naer gewoonte, ook uit dit Deel nog ene byzonderheid
voor te dragen) des Hoogleeraers gedachten, wegens ene
zogenaemde tweede gevangenis van Paulus te Rome. —
Hy had naemlyk , by den aanvang zyner Inleidinge tot
den Brief aen die van Rome, een beknopt verflag gegeven van des Apostels levensloop, tot op deszelfs gevangenis te Rome, en wedervaren in dezelve, geduurende
de twee eerfee jaren : en hieraen hecht by nu voorts het
volgende voorflel.
„ Dit alles weeten wij met zekerheid, uit de berichten van LUCAS ; maer het verhael van den Euangelist gaat
niet verder. -- Gemeenlijk veronderllelt men , dat de
Apostel, uit die gevangenis, onttlagen zij, en nog ver.
icheidene reifen , ter voortplantinge van het Euangelie,
geY
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gedaen hebbe; zommigen voegen 'er zelvs bij, dat hij in
T%rankrijk Spanje en Engeland geweest zij , en aldaer
den cerften grondflap van het Christendom gelegt hebbe.
Men fpreekt, doorgaeus, van des Apostels tweede gevangenis, en meent, dat de geweldige vervolging der Christenen , door Keizer NERO , hem bewogen hebbe , om
zich , ter beinoediging van de Christenen aldaer, naer
Rome te begeven, daer hij op nieuws in de gevangenis
geraekt zij, en eindelijk de waerheid van het Euangelie,
niet eenen wreden marteldood, verzegelt hebbe.
„ Maer al wat men , van deze verdere reifen , en die
tweede gevangenis beweert heeft, is , onzes achtens, geheel ongegrond. PAULUS , eenmael naer Rome overgebracht , is aldaer gebleven., tot dat hij den marteldood
ondergaen heeft , en LUCAS fpreekt alleenlijk van des
Apostels tweejarig verblijv te Rome , om dat zijn ge
niet verder loopt. Trouwens de be- -fchiedvral
wijzen , welke men , voor het gemeene en heerfchende
gevoelen , van PAULUS tweede gevangenis , bijbrengt
,

zijn geheel onvoldoende.

„ Men beroept zich, op ettelijke plaetzen in de Brie.
ven van PAULUS , bijzonder in den tweeeden aen Tai^ioTHEUS , welke men meent dat niet anders , dan uit de
veronderf'ielling van eene tweede gevangenis, kunnen verklaerd worden. Maer wanneer wij, in onze uitbreidende Verklaring , tot den gemelden Briev zullen gevorderd
zijn, hopen wij nader aen te tonen , dat wij de veronderftelling van eene tweede gevangenis in het geheel niet
nodig hebben. Thans bepalen wij ons kortelijk bij het
volgende. Toen PAULUS, door den Ffoofdman JULIUS,
naer Rome was overgebracht, zegt men, fchreef hij verfcheidene Brieven , terwijl TIMOTHEUS bij hem was ,
Phil. I: i. Col. I: I. Philem. I. Maer toen de tweede
Briev aen TIMOTHEUS werd afgezonden, was hij te Ephefus ; derhalven kan de Apostel dezen Briev niet anders,
dan uit zijne tweede gevangenis, gefchreven hebben. Dan
'er is geen blijk van in de Handelingen der Apostelen, dat
TIMOTHEUS den Apostel vergezelt hebbe, toen hij van
Ccfareen naer Rome gevoerd werd. Wij denken liever,
dat TIMOTHEUS met de Ouderlingen van Ephefus, wanneer PAULUS te Milete affcheid van hen genomen had,
Hand. XX: 17-38, naer die Stad te rug gekeerd zij.
PAULUS, voegt men 'er hij, fchrijvt a Tim. IV: so.

._
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at ERASTUS te Corinthen gebleven was ; maer , indien
deze Briev niet, uit eerie tweede gevangenis , gefchre.
Ven is, dan zou TIMOTrrEUS , die te gelijk met PAULUS
te Corinthen geweest was, zo wel aa hij , geweten hebben, dat ERASTUS aldaer gebleven was. Dan, naer ons
inzien, verwachtte de Apostel, terwijl hij, voor de eer
nael , te Rome gevangen was , den ge--ticengl
welden ERASTUS uit Achajen; doch hij ontving cenigett
tijd later, bericht, dat deze zijn medearbeider te Corinthen,
alwaer hij- het ambt van Rentmeester bekleedde , Rom.
XVI:. 23, gebleven was. Dit meldde de Apostel aen Ti»
av\roTHTE•US, om hem daer door des te meer op te wekken, om bij hem te komen. PAULUS, zegt men
eindelijk, fchrijvt Q Tim. IV: 20, dat hij TROPHEMUS te
Milete krank gelaten had ; maer dit bericht zou geheel
onnodig zijn, indien dit geíchied was, toen de Apostel
affcheid nam, van de Opzieneren der Epheffche Gemeente, waer bij TIMOTHEUS zelve tegenwoordig was, Hand.
XX. Dan, onzes eriiclrtens, heeft de Apostel dezen Txo»
Fnwmus te Ephelen krank gelaten, then hij, naer Rome,
gevoerd werd. Hand. XXVIII: i — is.
„ Voor het overige menen wij genoegzaem te kunnen
bewijzen,. dat de tweede Briev, aen TIMOTHEUS, niet uit
eene tweede gevangenis gefchreven zij. Toen PAULUS
dezen Brief afvaerdigde, had hij LUCAS bij zich, 2 Tim,
IV: ii. Maer LUCAS eindigt zijne gefchiedenis met het
tweede jaer , na dat de Apostel te Ronne was overgebracht, om dat hij, door den dood, verhinderd werd,
zijn gefchiedverhael verder voort te zetten. Gevolgelijk
kan hij, bij PAULUS, in eene veronderftelde tweede gevangenis , niet geweest zijn, maer die Briev moet, binnen die gemelde twee jaren , gefchreven zijn.
Men gróndt zich wijders , op eenige plaetzen in
PAULUS Brieven, uit zijne gevangenis te Rome gefchre•
ven, in welken hij zijn voornemen verklaert, om de Gemeenten, in Allen en Griekenland , nog eens we.ler te
zien,- en zelvs om naer Spanje te reilen, Phil. I: 8. a6,
s7. II: 24. Philem. XXII. Rom. XV: 23 , 24, e8. Dan
de Apostel is , in deze voornemens, gelijk meermalen ,
verhinderd. Toen hij naer Jerufalem reisde , wist hij
reeds, dat hij nimmer weder te Ephefen komen zoude.
Hand. XX, 25.
Men voert nog het getuigenis aen van CLEMENS den
Y$
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Romein (*), dat PAULUS, tot aen de grenfen van het
Westen, gekomen is. Daerdoor verftaet men Spanje.
Maer dit kan zeer wel, op Rome, zien..
„ Eindelijk zullen wij 'er nog bijvoegen, dat 'er geen
één bewijs zij, uit de oudheid, het welk de veronderftelde loslating, omreis, en tweede gevangenis, bevestigen
zoude. De vroegfte Christen- Schrijvers melden 'er niets
van. Het gene 'er EUSEBIUS van heeft, fteunt op een
enkel men zegt (j ).
„ Wij belluiten uit dit alles, dat 'er geen grond altoos zij, om eene tweede gevangenis van den Apostel te
fielleu (4.).
-

(*) Epist. I. ad Corintheos c. 5.
(t) Hist. gccl. L. II. c. 22.

(4) WAGENAER Gefchied. der C. Kerk, p. 3GI. --- NOESSELT
Opusc. ad intrrpr. f. f p. 243.

Nagelaten Leerredenen van G. J. ZOLLIKOFER , Predikant
der Evangelisch. Hervormde Gemeente te Leipzig. In
het Nederduitsch vertaald. Derde Stuk. Te Amfterdam
^y de Erven P. Meyer en G. Warnars, 1791. In gr.
octavo, 271 bladz.

e Hoofdonderwerpen der Leerredenen, in dit Deel
vervat, zyn de volgenden. De triomf des Doods en
des Leevens. i Cor. XV: 5, 55 en 57• Het vernieuwde
lee ven van 31. Ch. eene verzekering en een voorbeeld van
ons toekomend leeven. 2 Tim. II: io. Vreugde over de
Opftanding van 3. Ch. Joan. XX: 19. De troostryke
verzekeringen van Y. Ch. aengaerde het toekomende leeven.
Joan. XIV: 2. De Hemelvaert van Y. Ch. een Plof tot
verheuging. Luk. XXIV: 5o-53. De geest van het Chris.
tendom. Gal. V: 6. De Kinderlyke gezindheid van den
Christen jegens God. Rom. VIII: 15. De geestgejteldheid
van ,. Ch. als het kenmerk der waare Christenen befchouwd.
Rom. VIII: 9. De Christelyke Verdraagzaamheid. Eph.
IV: 3. Eenige grondregels der I/erdraagzaamheid. Eph.
IV: 2. En laatstlyk, een onderzoek naer het gebruik van
de voordeelen der Hervorming. Openb. IIf: ii. In
de behandeling dezer onderwerpen heerscht alomme die
innemende voordragt , welke wy meermaels , als den
Eerwaerden ZOLLIroFER by uitlek eigen , in zyn Ier-
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trant opgemerkt hebben. En 't is ook deze, die hem
byzonder gefchikt maekt , om de hoofdpartyen der Hervormden tot ene gemoedsvereniging te noopen. Ene Aenfpraek, daer toe dienende , is ons te fchoon voorgekomen, om dezelve in dezen niet over te nemen. Ze firekt
ten befluite zyner Leerreden over de Christelyke Verdraagzaemheid, waerin by 't 'er op toelegt om te toonen , dat
dezelve niet {Ieunt op eenigheid of gelykvormigheid van begrippen en gevoelens over Godsdienftige leeringen , en even
zo weinig op de eenvormigheid of gelykheid van gebruiken
en plegtigheden by den Godsdienst, maer op de eenigheid
des geest: of de eensgezindheid. Dit ten klaerffe ontvouwd
en overtuigend aengedrongen hebbende , met aenwyzing
van 't geen men ten dien einde in agt Nebbe te nemen,
doet by zich verder in dezer voege hooren.
„ Laaten wij dan, mijne geliefde Vrienden! den naam
van Christenen, ook in dit opzigt, hoe langs hoe meer
door daadera handhaaven. Laaten wij de eenigheid van
Geest door den band des vreedes íleeds vaster knoopen.
Onze verdraagzaamheid moet te uitgebreider en grooter
zijn, naar maate wij meer in de kennis gevorderd zijn,
en naar maate wij meer het voorrecht der Christelijke
vrijheid genieten. Zij moet inzonderheid ons , die den
naam van Hervormden voeren , fleeds nader tot malkan.
deren brengen, en ons feeds naauwer in den geest met
malkanderen vereenigen , ons die malkanderen reeds zo
na zijn, en enkel maar in bijkomende naaken van
malkanderen verfchillen. Of zegt mij, mijne Vrienden
en Broeders , die de Augsburgfche Geloofs - belijdenis
toegedaan zijt, in welke wezenlijke leeringen van den
Godsdienst en liet Christendom wijken wij toch wel
van malkanderen af? Bidden wij niet denzelfden éénen
waaren God, het zelfde almagtige, alwijze, algoede Wezen, als den Schepper en Regeerer der Waereld , als den
Vader der menfchen, aan? Eeren wij niet denzelfden Je
Christus , als zijnen Zoon en Afgezant , als eenen-fus
onbedriegelijken Leeraar der waarheid , als den Verlosfer
en Heiland der menfchen? Rusten niet op ons allen dezelfde pligten der rechtvaardigheid , der menschlievendbeid, der wijze maatigheid , der Godzaligheid? Streeven
wij niet allen langs denzelfden weg van het geloof in
God en Jefus Christus, van verbetering en deugd , naar
let welbehaagen des Allerhoogften, naar de zaligheid des
Jiemels? Erkennen wij niet allen de leer der Heilige Schrift
voor ene Goddelijke Leer , die den mensch, welke haar
aan.
Y,
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nanneemt en opvolgt Wijs en goed en gelukkig maakt? Schep.
pen wij niet allen uit deeze leer kennis en troost en hoop?
Erkennen en verdedigen wij niet allen de Christelijke vrij
geloof en geweeten. Verblijden-heidn'tfukva
wij ons niet allen , dat wij niet meer door het juk der
dienstbaarheid en des bijgeloofs geprangd worden , waar onder onze Vaders zuchtten? Wat is het dan, dat ons van
malkanderen zou fcheiden ? In vroegere tijden heeft men
over verborgen dingen, over de Goddelijke raadsbefuiten,
getwist, en groote, eerbiedenswaardi+ge, mannen in de beide kerken hebben op kwaalijk begreepen fchriftuurplaatfen gevoelens en leer[lelfels gebouwd, die naar onze tegenwoordige betere inzigten valsch zijn, Men houdt na
op over zaaken te twisten , die niemand verflaat, en bepaalt zich meer tot dat, 't welk algemeen verflaan en ge.
bruikt kan worden. Derhalven, de verfchillende begrippen, die wij van het heilige Avondmaal voeden, zijn
de hoofdzaak, zo 't fchijnt, waardoor wij van malkande.
ren verwijderd blijven. Maar kunnen wij dan niet over
eene zaak van dien aart verfchillend denken, en malkanderen echter als Broeders lief hebben , en ons toch ja
den geest niet malkanderen vereenigen? Wij lieinmen immers zelfs in dit leerftuk, wat de uitwerkfels betreft', met
elkanderen overeen ! Wij moeten immers allen met dezelfde vroome, Christelijke, gemoedsge(Ieldlieid en aandoe
tafel naderen, indien wij 'er als waar.-nigeto'sHr
dige dischgenooten verfclhijnen willen. Wij weeten en betuigen immers allen, dar het op deeze gefteidheid van het
gemoed geheel en al aankomt. Wij vinden immers allen
In deeze heilige plegtigheid denzelfden troost, denzelfden
aandrang en dezelfde verpligting, tot het goede. Het hei.,
lige Avondmaal is voor alle waare Christenen vertroostlijk en heilzaam, en voor alle huichelaaren onnut, die en
deezen mogen ook voor 't overige met deezen of eenigen
anderen naam genoemd worden, en zich de zaak op dee.
ze of eenige andere wijze voornellen. Verfchillende wijzen van bevatten zullen en moeten 'er altoos onder de
menfchen plaats hebben, zo lang ieder mensch zijnen eigenen bijzonderen geest, zijn eigen bijzonder lichaam en
zijn eigen bijzonderen toeftand in de waereld, heeft. Maar
malkanderen lief te hebben , malkanderenj als medeaanbid.
ders van God , als medeverlosten van Jefuus Christus ,
als medeerfgenaamen der toekomende zaligheid, als broe.
ders lief te hebben, zulks kunnen, en behooren wij allen,
en zulks willen wij ook altoos doen, mijne geliefde Vrienden l
,
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den! Wij inzonderheid, die eene betere kennis verwor
ven hebben , en duidelyker weeten, waarop het in deli
Godsdienst en het Christendom hoofdzaakelyk aankomt,
van hoe weinig gewigts de zogenaamde onderfcheiden leuzen der Hervormde Kerken zijn , en hoe berk men mal
dit opzigt nadert, wij , die geen meusch,-kanderi
maar fetus Christus alleen, voor onzen Leeraar en ons
Hoofd, erkennen, die ons niet naar menfchen, maar naar
Christus, noemen, — wij willen, als broeders, malkanderen de hand geeven , en op deeze wijze zullen wij onder ons, en onder alle verlichte welgezinde menfchen, de
innerlijke vereeniging , de vereeniging van liet hart en
den geest, bevorderen , of iclioon ook de uiterlijke kerklijke vereeniging, om ftaatkundige en andere redenen, nog
in lang niet mogelijk mogt zijn. Dit zal de Ilervorwde
Kerk, dit zal de Christenheid, tot eer verftrekken, en ons
den naam en de voorrechten van Christenen , en wel
van Hervormde Christenen , hoe langer hoe waardiger
maaken. Amen."

Brieven, behelzende veele byzonderheden over Zach. XlI: ir.
Waarby gevoegd 2 ym eeiiige andflren over , en betrekkelyk tot onder /clzeiden plaa fen der Heilize Schrift. Door
PHILIPPUS VERMAAT, Predikant te Moorddrecht. Te Gouda by W. Verblaauw, 1791. Be/zalven het Voorwerk,
334 bladz. in gr. bvo.
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Lefhebbers van Bybelfche oordeelkundige navorfchingen zullen , in deze Brieven, nog al etlyke onderwerpen behandeld vinden, op ene wijze, die gefchikt is,
om hunne aendacht uit te lokken , en hen tot een nader
onderzoek op te wekken. Men zal ze met te meer genoegen doorbladeren, nadien de Eerwaerde VEIUTAAT ene
uitgeftrekte belezenheid bezit, van welke hy, zyn eigen
oordeel volgende, zonder zich ectr meesterachtigen toon
aen te matigen , een verftandig gebruik maekt , terwyl
by zyne overwegingen in een gemeenzamer llrievenílyl,
die hem vrvheid verleent, om ook nu en dan over bykomende zaken uit te weiden , leerryk voordraegt. De
drie eerste Brieven gaen over de Godfpraek , Zach.
XII: ii ; ze behelzen eerst enige bedenkingen over den
naera Hadadrimmon ; vervolgens over het geval , waer
op de Prupheet z nfpeeit , en 't ;een Hadadrimmon hier
Yq
be.
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bepaeldlyk betekent, waerop ten laetfe de geestlyke en ei
bedoelde zin van den tekst nagefpoord word. By-gentlyk
deze Brieven, gaende over het hoofdonderwerp, welks ontvouwing de Eerwaerde VERMAAT zich voorgefleld had,
komen wyders nog zeven Brieven , over verfchillende
Stukken , die ter ophelderinge van deze en gene Bybelplaetzen kunnen Eirekken. Zyn Eerwaerde deelt hier
mede zyne opmerkingen over de Ismaëliten in 't gemeen,
en de Hagarenen in 't byzonder; over de Landfchappen ,
door Yoktans Zoonen bevolkt ; waer by ons aengewezen word , dat men 't Ophir der Heilige Schrift alleen in 't Gelukkig Arabie hebbe te zoeken ; over de
noodzaeklykheid van een Tolk , by het gefprek van Koning Salpnao met de Koningin van Scheba ; over liet Eieken , of liever het benadeelen der 1llaane Ps. CXXI: 6;
over de Rephaim , 't zy dan min geagte overledenen of
geflorven Reuzen, die niet hunnen dood liet ontzachlyke
verlooren hebben, waer van gelezen word Spr. XXI: i6.
Verder neemt by, uit Joel III: e, aenleiding tot het nafpooren van 't Dal.7ofaphats, en 't voorfiellen van Gods
geregtshandeling in 't zelve ; by welke gelegenheid by,
in den laettten Brief, zich ook nog uitlaet over 't onderr
zoek waer de Helle zy ; welk niets afdoenend onderzoek
zyn Eerwaerde gepastlyk befluit, met te zeggen: „ Za„ lig is hij , die nooit zal weten waar de Helle , maar
,, wel bevinden zal waar de hemel, zy!" — Om uit
deze verfcheidenheid op een byzonder Artykel een weinig
fiil te Ilaen, zullen wy den Lezer onder 't oog brengen,
wat den onderzoeklievenden VERMAAT doet beweren , dat
bet Qphir der Heilige Schrift alleen in 't Gelukkig Ara.
bie te zoeken zy; zo dat men, met anderen, om geen
tweeden Ophir, in de Indiën, of eenig ander verafgelegen
oord behoeve te denken.
Zyn E^erwaerde vangt den vyfden Brief aen , met ene
vorfching van het Gewest , waerin de Ikinderen van
ktan hun eer[Ie verblyf gevestigd hebben, naer de aen.ening van Mofer, Gen. X; <i6-3o : en leid ons, om
te flellen , dat het geweest zy , het thans zo genaemde
Gelukkig Arabie ; van waer ze zich vervolgens in de
om- en aengrenzende Landen uitgebreid hebben. Dit
toont by voorts nader , door ons agt te doen geven
op de namen der aldaer gemelde dertien Kinderen, en
de voethappen , welken wy van hunne bevolking
,

l
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daer, duidelyk genoeg vinden. Zulks van Zoon tot Zoon
nagaende , komt by tot één van Yoktans Zoonen , met
naame Ophir; en men heeft uit het voorgemelde, wegens
de andere Zoonen , te denken, dat ook deze zich aldaer
nedergeflagen zal hebben; en dat 'er mede enig landfchap
naer zynen naera genoemd zal zyn. Maer intusfchen is
het zeker , dat 'er in Arabie , by de Schryvers , geen
Ophir bekend is ; des men 'er naer raden moete. Daer
echter het Goud van Ophir in de H. Schrift zeer beroemd is (*), heeft men 't naestdenkelyk niet ver van
een Goudryk gewest te zoeken, en dan komt liet deswegeus vermaerde Scheba (j ) , in Arabie gelegen, terilond
in opmerking. „ Ook blijkt het, (zegt zijn Eerwaerde,)
„ duidelijk genoeg, dat men niet verre van dezen oort,
„ volgens de Schrift, in Arabie zoo een goudrijk Ophir,
„ in den oudflen tijd, gekend hebbe. Zo leest mer, al
„ van het Goud van Ophir Job XXII: 24, en XXVIII: i6.
„ Gefield dat gob en zijne Vrienden in Arabie ten tijde
„ van .7acob , of wat laater, hebben geleefd, zoo kon
„ hun geen ander, dan een nabuurig, Ophir bekend zijn;
„ en dus dat zelve, 't welk door dezen zoogenaamden
„ Zoon van 7oktan bevolkt was." En even zo heeft
men i Chron. XX1X: 4. aen 't Goud van Ophir in Arabie te denken; nadien de Scheepvaert op andere Landen
ten tyde van David geen plaets had, maer eerst in de
dagen van Hiram en Salomo in gebruik kwam.
En deze Scheepvaert , onder die Vorften , heeft zommigen aenleiding gegeven , om op een verder afgelegen
Ophir te denken. Men heeft naemlyk uit het verhaei,
dat de Schepen van Salomo zo wel naer Ophir, als naer
Tarfis, gevaren zyn, en in drie jaren maer eens wederom
keerden , bellooten , dat Ophir , even als Tarfts , in de
Oost-Indien , of elders , op een verren aftand, gelegen
moet hebben. Maer als men nagaet dat 'er i Kon. X: an.
wel gezegd word van de Schepen van Tarjis, dat zy zo
veel tyds befteedden; doch dat zulks i Kon. IX: Q6-2S
en X: ii. van de Schepen van Ophir niet gezegd word,
ziet men terilond, dat dit beluit niet doorgaet. --- HeL
kunnen onderfcheiden Schepen geweest zyn ; en , toegejlaen zynde, dat het dezelfde Schepen waren, zo kunne.
ze
-

Job XXII: sq.. Ps. XLV: zo. Jef. XIII: 12, enz.
(t) Ps, LXXII: is. Jef. LX: 6, en i Kon. X: 2.
Y5
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ze, op de heen - of wederreize na of van Tarfir, mede
Ophir in Arabic aengedaen hebben. Wat hiervan
ook zy, 'er is althans in dit verhael niets , dat ons nood.
zaelct , om Ophir op zulketl afftand te {tellen ; terwyl
het voorheen aengevoerde ons bepaelt om het in Arabia
te zoeken.
Men vind, 't is waer, dit Ophir, by andere Schry.
vers, niet uitdruklyk genoemd; doch 't is, gelyk zyn Eer
opmerkt, nogthans by andere Schryvers, in late--waerd
ren tyd , zo men gisfen naag , met enige verandering its
Arabia bekend gebleven. Hier toe beroept by zich op
het Aphar van &RRIANUS, het Saphar van PLINIUS, het
Sapphar van PTOLOMEUS ,. en het Urphe van EUPOLEMUS,
volgens de aenhaling van EUSEBIUS. Ook is het hens
waerfchynlyk, dat Mofes, als by de woonplaets der kinderen van Yoktan befchryvende , Gen. X: 30, zegt: Hun-ne tivooning was van Mefcha af, daar gy gaat na Sephar,
di„ benaming Sephar. (nagenoeg overeenkomende met de
boven bygebragte Saphar of Sapphar,) gebruikt, om dat
dit Landfchap, in zynen tyd, reeds met dezen naem be.
Itend was, fchoon het te vooren eenen anderen had..
Zyn Eerwaerde het aenneemlyke van dit voor;eílelde aengedrongen hebbende, zegt voorts ten befluite.
„ Laat iemand, zonder vooroordeel , de zaak in gefehil befchouwen, en overwegen, zo dunkt mij, daar hij,
ten tijde van obi, van een Ophir vind gewag gemaakt,
en daar naderhand de Schrift van een Ophir fpreekt, het
denkelijk een en het zelve moet zijn, dat Elipltas te vooren bedoelde , en dat ongetwijfeld in Arabia lag, en daar
aan Yob bekend kon zijn; daar hij niet mogelijk in-om
zijn Land van een zoo ver afgelegen Ophir weten, noch
Elipl.as van deszelfs Goud (preken kon ,, toen men nog
rits van zulke verre togten naar andere Landen wist.
En was 'er in Arabia zou een Ophir bekend, zoo koomt
het mij voor, daar de andere Zoonen van .oktan aan
zoo veele plaatfen hun naam den Nakomelingen nalieten,
nok dit Ophir van .7oktans Zoon zijnen naam verkreeg.
En (iaat het zeker, dat Salomo's Ophir, nergens in de
Schrift, op eenen verren aft}and van het Joodfche Land
word gefteld; maar dit alleen van Tar/is waar was; zoo
is 'er dan ook niets in de gefchiedenis dier berugte
fcheepstogt naar Tarfis , dat ons gevoelen van Ophir benadeelen kan. En zijn de Sapphariten van IPTOLO\Tets
nu, volgens de uitfpraalk der Heilige Schrift, Ophiriten
ge.
—
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geworden, zoo vinden wij die in de Nabuurfchap van
Scheba, bij PTOLOMEUS Sabe, daar, volgens het verhaal,

dat wij van de Koninginne van Schela i Kon. X. hebben,
veel Gouds was ; dat duidelijk genoeg leert, dat Ophir
hiervan zeer wel zal zijn voorzien geweest. Ook de gelegenheid van dat Landfchap „ om daaromlhreeks met
Schepen, als die van Salomo, te koomen, begutifligt ons
gevoelen.
„ Ik zal u niet langer ophouden met Ophir, maar veronderfellen dat ik de eerfee ben, die u, op deze wijs, van
deze gedagten kennisfe gaf; en ik vertrouw , dat ik u
van mijn gevoelen overreed heb." — Hier aen hechtte
zyn Eerwaerde , vóór 't afdrukken , nogtans deze volgende aentekening. „ Ik heb nu ook eene Recenfie ge„ zien in de N. Alg. Vaderl. Letteroefeningen IV D. p.
„ 530, waer in men opgeeft uit den Bundel van uitleg„ kundige verhandelingen van n. C. VAN VOORST, dat die
„ Ophir in Arabic plaetst : niaer ik heb tot nog toe dien
„ Bundel noch gezien noch geleczen." -- Wy maekten 'er diestyds llechts met een woord gewag van , om
dat ons bedoelde geen breeder voorstel toeliet: dan, ter
dezer gelegenheid hebben wy daeromtrent non te melden,
dat de Eerwaerde VAN VOORST in 't hoofizaeklyke dezelfde
bewyzen gebruikt, echter zonder in opmerking te nemen,
de latere benamingen by welken het Gewest van Qphir,
vermoedlyk , bekend gebleven is. Ook heeft by wegens
de Sc'iieepvaert van Salomo enigzins een ander inzicht, waer
toe hem LOWTH uberefaias H. Th. f. 58, geleid heeft;
het welk, zyns agtens, voldoende is, om de geopperde
zwarigheid uit den weg te ruimen. „ Alles toch , zegt
hij, behoefde niet van & ne en dezelfde praats te komen.
^..- Men merke dan op , dat vooreerst de Scheepvaart
toen langzaam voortging, dewijl men alleen langs de kusten voer. Waarom kan men ook gene onderfcheidene kusten hebben aangedaan gehad, en op de ene plaats goud,
op de andere elpenbeen enz. hebben gehaald ? Dus zou
men van de Arabifche kust goud kunnen gehaald heuben,
en zelfs na Indiën zijn gevaren , om apen , paauwen of
diergelijken te halen. Nog boude men onder 't oog, dat
'er nergens Raat, dat Ophir, of andere plaatzen, van waar
het goud enz. komen moest , aan Zee lagen. Wie
weet of de Schepen niet wel nu en dan aan de kusten
lang wachten moesten, tot dat men het een of ander verre
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re van binnen 's lands had afgehaald (*)." — Dit denk
wat verfchillend van dat van den Eerwaer--beld,fchon
den VERNIAAT, is 'er evenwel niet gansch ftrydig mede.
En zo werken beide deze Schryvers, zonder van elkander te weten , over 't geheel elkander grootlyks in de
band.
„ (*) Men moet alleen omtrent de Scheepvaart der Arabieren

lezen, H. ROOKE, Reize na de Kust van Gelukkig Arabic in den
VI Br. en vers.; onder anderen las ik 'er, dat zij over een

lengte van 200 Engelfche mijlen (66 uren) So dagen door.
brachten."

Korte Voorfiellen ter Verheerelykinge van God, door c. c.
SALTZA-.IAN. Gevolgd na het Hoogduitsch. Eerfte Deel.
Te AmJteldam , by J. de Jongh, 1791. Behalven de
Voorreden en den Inhoud, ao& bladz. in gr. oEtavo.
ne verzameling van beknopte gemoedlyke welberedeneerde Voorftellingen , die , gelyk het in de korte
Voorreden van den Nederlandfchen Uitgever zeer wel uit
alleszins flrrekken, „ om aan allen eerbied-gedruktwo,
„ voor God , liefde en geloof omtrent jnsus en zijne
leere , verbetering van het verstand en' het hart, hoog„ achting en liefde omtrent zich zelven , en alle men„ fchen, met één woord, alle deugden en pligten, die
„ den Christen pasfen , in te fcherpen en aan te prij ,, zen." Hiertoe bedient zich de brave SALTZMAry
van ene groote verfcheidenheid van onderwerpen , die tot
zes -en-twintig Voorftellen gebragt worden , welke allen
op dat hoofdbedoelde uitloopen. — Tot een ftael der
uitvoeringe diene een en ander voorbeeld , uit zyne bedenkingen over het Onze lader; welk gebed hy ons in
dier voege leert befchouwen, als het- in ons hart de daermede overeenftemmende werkzaemheden vooronderstelt. —
Dus moet hy, ten voorbeelde hier van, die tot God,
verzuchtende, zegt,
„ Uw Wil gefchiede, gelijk in den Hemel, alzo ook op
de aarde! zal hij dit zonder huichelarij doen , ook van
gantfcher harte gelooven , dat Hij , de Alwijze , beter
weet, wat tot ons geluk, dient, dan wij zelven: dat Hij,
de Algoede , volstrekt niets van ons zal vorderen, wat
'Th.
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nadeelig is , even gelijk de volmaaktere geesten, die in
eene nadere verbinding met den Vader van alle geesten
ílaan, met de naauwfte oplettendheid deszelfs wille zoeken te ervaaren, en zo rasch zij dien vernomen hebben,
niet de grootfte bereidwilligheid volbrengen, zo moet hij
ook, bij alles wat hij doet, zoeken te beproeven of het
overeenkomflig den Godlijken wille zij, en dan in deszelfs uitvoering den meesten ijver laaten blijken: hij mag
de Godlijke uitfpraak volllrekt niet door zijne eigene hartstogten laaten verklaaren, en 'er zulk Bene betekenis aan
zoeken te geeven , als niet zijnen hoogmoed , zijnen
wraaklust , zijn hebzucht , zijnen wellust en ijdelheid
overeen[lemt; . integendeel moet hij, met een vast befluit,
en onverdeelde welneenendheid, zeggen: alwijze, algoede GOD! uw wil gefchiede, en mijn wil worde verbroken en vernietigd, zo dra die den uwen wederfpreekt;
mijne fterkfle mijne geliefdl}e neigingen zijn aan U opgeofferd; en wanneer Gij verlangt, dit ik voor mijn eigen best, of voor het welzijn der wereld, zwaare druk
en lijden zal ondergaan; wanneer Gij wilt, dat ik gebrek,
krankte, vervolging, verachting , befpotting zal verdraagen; dat 'ik, ten nutte der wereld, mijn bloed zal vergieten — hier ben ik, mijn Heere en mijn GOD! mijn Vader! niet mijn, maar uw wil gefchiede!
Want tog uw wil alleen is goed,
En llrekt tot heil van uwe kinderen;
Niets kan het zielsgeluk verminderen
Van hem, die uwen wille doet."
Onze Autheur merkt voorts, wegens de volgende bede
„ Ons dagelijks brood geef ons heden !" aan, „dat dezelve by uitílek gemaatigd en onbepaald is : Wij bidden
niet om roem, niet om zinlyke genoegens, niet om rijka
dom noch om begunfliging van groote ontwerpen , maar
alleenlijk, onbepaald, om ons dagelijksch brood, om dat
geen, wat wij tot ons dagelijks geluk noodig hebben.
„ Wanneer deeze bede (dus vervolgt de Schrijver)
ern{lig door ons gemeend is , zo moeten wij ook erkennen en gelooven , dat wij ons aardsch geluk, niet van
onze eigene wijsheid, niet van de bekwaamheid onzer vingeren , noch van de flerkte van onzen arm , noch van
deezen of geenen vriend of weldoener, maar van GOD glleen, verwachten moeten; wij moeten erkennen en geloovezz
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ven, dat geen bepaald tijdlijk goed tot onze waare ge.
lukzaligheid noodig is, en op GOD dat vaste vertrouwen
hebben, dat Hij voor Tederen dag onzes leevens, ons zo
veel van de aardfiche goederen zal toedeelen, als ons noodig
zij : liet is even zo veel, als of wij zeiden: GOD 1 ik bid
u niet om zeker bepaald goed, dewijl ik zelf niet weet,
of het ook voor mijne deugd gevaarlijk kon worden; ik
leg de regeering over mijn lot geheel in uwe handen, en
verwacht van 17, Gij zult mij van de goedéren deezer
wereld altoos zo veel fchenken, als met het geluk mijner
ziele bestaan kan.
Wij bidden Hechts om daaglijks brood,
Want dat alleen weert allen nood."

Oude en tegenwoordige Staat en, Gefchiedenis van alle GodsdienJien , van de Schepping der Waereld tot op den tegen
w. HURD, D. D. uit het Engelsch-avordigenty,
vertaald. Zevende Deel. Te Amjt. by M. de Bruyn,
1791. Behalven de Bladwyzer r 5i bl. in gr. Svo.

Metet de Afgifte
van dit VIIde Deel des ophemelden
lien wy 't zelve , waarvan de Uitgave in
M
den Jaare MDCCLXXXI begon (*) , voltrokken. Wy

hebben niet verzuimd, van tyd tot tyd, wegens de vol
te geeven, en kwijten 'er ons dit -gendDlbrit
-malvn.
In een Werk van zo langen adem, zulk een wydllrek•
kend plan bevattende, dat alle- Eeuwen, alle bekende Landen , doorloopt, alles even juist, naauwkeurig, te verwagten, is meer verwagt dan de uitkomst kan beantwoorden.
Het heeft zyne zwakke plaatz^.n ; veelal te wyten aan ge brek van goede en onpartydige berigten. De Heer Vertaaler
heeft dit een- en ander maal aangeduid ; by den aanvang
van het Berigt , wegens de G'ezinte der Christenen, Kollegianten of Rhynsburgers genaamd, vinden wy vermeld.
„ Het berigt van onzen Schryver is in allen deele niet
„ naauwkeurig: maar ons van den beginne hebbende voor„ gefield, geene aanmerkingen op den Text te fchryven,
„ geeven wy het verhaal van den Meere TURD, zo als
„ het

(*) Zie 4lgem. Vaderl. Letteroef. III. D. ifte Stuk, bl. its.
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,, het is , zonder 's Mans misílagen aan te wyzen , wel„ ke in eenen Vreemdeling, hoewel niet vry te fpreeken,
„ egter eenigzins verfchoonlyl: zyn. De bekende His tori
,, der Kollegianten is in ieders handen."
Meermaalen hebben wy , in den loop deezes Werks ,
gewenscht, dat de Vertaaler, of iemand anders, de moeite
genomen hadt, om blykbaare misthellingen te verbeteren,
nadere befcheiden aan te wyzen, en dus den arbeid van
den Eerw. rietra te verbeteren en te volmaaken. Een Gefchiedkundig Werk van deezen aart is daar alzins vatbaa r voor, en biedt de gelegenheid aan om kundigheden
mede te deelen , die men anders zo voeglyk en met zo
veel voordeels niet onder den man kan brengen. Laatere
en zeer veel lichts verspreidende befcheiden behoeven dan
niet in 't duister gehouden te worden. ÏHoe veel beter
is, by voorbeeld, de Kerklyke Gefchiedenis van den groos
ten MOSHEIM geworden, door de Aantekeningen van den
Eerw. MMACLAINE; in de Enge fiche, en de daar aan nog toegevoegde , in de Nederduitfche , Vertaaling ?
De Aanhangen, in liet tegenwoordig Boekdeel behandeld, zyn de Methodisten, welker Gefchiedenis, Leere,
Eerdienst en Kerklyke Tugt , met een Berigt van hunne
School by Bristol, wordt opgegeeven , met een Aanhangfel, wegens de Bekeering en Dood van THOMAS HUTCHINS. — De Antinomiaanei. — De zogenaamde Kat vinifche Methodisten. -- De Moravifche Broeders of Hernhutters, niet een verflag van hunne voornaamste Leerftellingen, van hunne Zendingen, van hun Kerkbet{ uur , , van
hunne Genootfchappen in de onderícheide Gewesten der
Waereld, en van hun tegenwoordigen íraat. De Muggletoniaanen. De Mylliken. De Pranfche. Propheeten. De vyfde Monarchie -Dry vers, doorgaans
Millenaristen, of Voorfi anders van het Duizendjaarig Ryk,
geheeten. — De Hutchinfoniaanen. — De Q,icietisten. —
De Preadamiten. — De Labadisten. -- De. Kollegianten of
Rhynsburgers. — De Poolfiche Broeders. — De Deïsten. —
De Philadelphiaanen. — De Boheemfchie Broeders ; doorgaans Heidenen of Tovenaars genaamd. — De Roozekruiziaanen. -- De Hedendaag fiche Anti-trinitarisfen.
Onder deeze Lyst van Gezindheden , zo zy alle deezen naam verdienen te draagen, vindt men 'er eenige reeds
geheel vernietigd , eenige waarvan 'er flegts geringe overblyfzels gevonden worden; terwyl andere nog in fland zyn,
en misfchien toeneemen. Wyd verfchillend zyn de begrip-
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grippen door dezelve voorgeftaan, en mag men wegens
veele zeggen , dat ze in dwaasheid en ongerymdheid om den
voorrang twisten, en even zeer met liet gezonde verfzand
als met de waare Leere der Openbaaringe, over hoop leggen. --- Niet weinige kwamen omtrent het midden der voor
Engeland te voorfchyn ; en onder deezen-gandeEuwi
telt de Heer HURD de Muggletoniaanen, van welken wy zyn
Berigt zullen overneemen ; om ook uit dit Deel, gelyk uit de
voórige, een Proeve tp plaatzen.
„ Omtrent het midden der voorgaande Eeuwe, zo vrugtbaar in Godsdienftige Aanhangen , werden veele Ingezetenen van Engeland, inzonderheid onder de laag[1e klasfen,
niet alleen Predikers maar ook Propheeten. Zommigen
waanden toekomende gebeurtenisfen te kunnen voorfpellen, anderen gaven voor dat zy Apostelen waren, uit den
dood opgeflaan; terwyl eene derde foort de onbefchaamdheid hadt van te verzekeren , dat zy eenige waren van
die perfoonen , van welke in het Boek der Openbaaringe
voorfpeld was.
„ Onder deeze bevonden zich zekere LUDOVICUS DIUGGLETON , een Kleermaakersknegt, en WILLIAM REEVES,
een Schoenmaaker , beide te Londen woonagtig. Deeze
twee lieden , elkander in eene Herberg ontmoetende , beraamden een nieuw ontwerp van Godsdienst, met oogmerk
om het gemeene Volk te misleiden.
„ Zy verbeeldden zich , dat de Aanhangfligters, welke
vóór hen geweest waren , hunne eifchen en aanmaatigingen niet verre genoeg hadden uitgebreid : diensvolgens
wendden zy voor , dat zy de twee getuigen waren in het
Boek der Openbaaringe voorfpeld, die, vóór het einde der
Waereld, zouden verfchynen. Zy predikten voor de mis
menigte op Towerhill en andere openbaare plaatzee-leid
naby Londen. Eene groote menigte Volks liep hun naa;
dit gaf zo veel aanfloots aan de Presbyteriaanen en Inde
pendenten dat zy, van den Protthor OLIVIER CROnIWELL,
een bevel verwierven, om hen te doen ftraffen.
„ 't Is bekend, dat CROMW,LL nimmer een vyand van
de Verdraagzaamheid was ; de ftraffe, welke by hen opleidde beftondt derhalven alleen hier in , dat zy door de
voornaamfle firaaten der Stad rondgeleid en gegeesfeld zou
worden. De flegthoofden verdroegen hunne ftrafWe-den
mèt die onbedwonge hardvogtigheid, welke het eigenaartig
kenmerk is van geestdryvery en onkunde.
;, Gelyk vervolging het leeven van den Godsdienst is, dus
-
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badt deeze fraffe, ten gevolge , dat zy nog meer ri:tgvolgers kreegen onder den flegten hoop dan te voorera: Het
vervolgen werd voortaan vrugtloos geoordeeld ; en het
mag niet regt gezegd worden , dat zy een vierde gedeelte
van liet Londenfche graauw duizelhoofdig en uitzinnig
maakten.
„ Zy maakten door den druk gemeen hunne Leerrede
i in vier DeeJen in Quarto, welke ik-neofVrtg
Zelve gezien heb. Wanneer wy in aanmerking nemen
de natuur deezer Opflellen, en de hoedanigheid der menfchen, aan welke zy worden toegefchreeven, hellen wy
over om te gelooven , dat zy , even als weleer MArto•
BIET , een handlanger hadden. Misfchien werden zy
door eenige andere Sectarisfen opgepookt , alleen met
oogmerk om gelegenheid te hebben hunne wraake tegen
deeze lieden te kunnen bosvieren : want tusfchen alle eigenbelang zoekende Predikers heerscht dezelfde vyandfchap, als tusfchen de Katten en de Muizen.
„ Ten tyde der Herftellinge, wierden de Muggletoniaanen menigmaalen verílrooid door de Lyfwagt, en veelen
hunner in de gevangenis geworpen. 't Was het groot
ongeluk deezer menlchen, dat , hoewel zy waanden, den
Geest der voorzegging te bezitten, nogthans niet konden
voorzeggen , wat aan hun zelven zou wedervaaren..---•
Zy waren dus gelyk aan (Ie Goedgelukzeggers der tegen
aan de menfchen aan.-wordigeEu,v n
wyzing te kunnen doen van de plaats , alwaar hunne gefioolene goederen bewaard worden, of aan een Meisje,
hoedanig een Man het zal hebben ; maar evenwel niet
kunnen voorzien, dat 'er Geregt•dienaars op hen loopen,
om hen gevangen te neemen.
„ Met dit alles gingen zy voort in hunne dweepag.
tige voorgeevingen, en in het maaken van naavolgers ,
tot op den tyd der Revolutie; toen verfchuilden zy zich
onder de Acte van Verdraagzaamheid.
„ Ondertusfchen hadden zy te doen met veelvertuogende vyanden. De Ptesbytetiaanen haaten hen , om dat
zy hun weinig aanzien hebbende Geestlyke waardigheid
met veragting behandelden. De Independenten deeden alles, wat in hun vermogen was, om hen te hoonen, en
hunne voorgeevens in kleinagting te brengen, om reden
dat zy menig eerre oude Vrouw verleidden, wier ligtgeloovigheid en tafel hun dikmaals een goed maal eeten ver
-fchate.
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En evenwel, groeiden de Muggletoniaanen, van tyd
tot tyd, in getal; hunne aanvoerders, om hunne naavol•
gers voor afwyken te bewaaren, voeren geweldig uit tegen de ondeugden der Presbyteriaanen, en de aanmaatigingen der Independenten. Zy zeiden, dat alle deezen
Bedriegers waren, en inhaalige lieden, die zich voedde ii
van den eerlyken arbeid der menfchen. 't Kan zyn, dat
deeze befchuldigingen van alle waarheid niet ontbloot waren; maar wy hebben evenwel reden om te gelooven, dat
de Leeraars der Muggletoniaanen niet minder om loon
dienden, dan die Beene, op welke zy het zo zeer gelaaden hadden. Gefchilvoeringen over Godsdienftige onder
mogen , misfrhien , 's menfchen uitwendige hoe--werpn
danigheden vermommen ; maar zy kunnen zyne Natuur
niet veranderen. Wy mogon hier nevens aanmerken, dat
in alle gefchillen over de uitwendige Hukken van den
Godsdienst de middelen wet veranderen , maar het bedoelde oogmerk hetzelfde blyft. Dit oogmerk is niet meerder of minder , dan te zegepraalen over de ligtgeloovigheid des Volks , en ten koste van 't zelve zyne Beurs te
vullen ; te zegepraalen over deszelfs onkunde , en zichzelven te vertoonen in het kara&er en het kleed van Hei
hun hart Duivelen zyn. Van ouds-ligen,trwyz
was dit het geval der Farizeeuwen, en het zal zo blyven tot aan het einde der waereld, zo lang 'er een val
Godsdienst bekend en eens huichelaar op aarde zyn-fche
zal.
„ Tegenwoordig moeten wy de Muggletoniaanen ver
by die driftige Minnaars, die, naa zich te heb -gelykn
verzadigd aan vleeschlyke genietingen, zo koelzinnig-ben
worden als de hoogbejaarden en zwakken. In den beginne blaakten zy van Bene onbetoombaaren Godsdienst.
yver, aangevuurd door bygeloovigheid; doch zy bekoelden allengskens ; tegenwoordig zyn ze een hoop koelzinnige knaapen , die hun glas drinken en hunnen pyp
rooken.
Ene byzonderheid, nogthans, hen betreffende, moeten wy niet ongemerkt voorbygaan. Toen hunne eerfte
Apostels bemerkten , dat het niet hun op 't laatst liep ,
gedroegen zy zich genoegzaam eveneens als NinxoMET
gehandeld hadt. Zy riepen hunne Aanhangers zamen,
en zeiden, dat zy, naa hun overlyden, op aarde zouden
wederkeeren , om hen te bezoeken; doch even als de Arabi.
„

„

VAN ALLE CODSDIPNSTEN.

3217

bifche Bedrieger, bepaalden zy den tyd niet, wanneer
dit zou gebeuren. Ongetwyfeld was dit een meesterftuk
van Staatkunde.
„ hunne naavolgers, in de tegenwoordige Eeuwe, behouden nog het denkbeeld van hunne wederkomst; zy
gelooven dat de twee eerfte Apostels, of getuigen, zich
aan hun zullen vertoonen, wanneer zy gezamentlyk vergaderd zyn. Zy houden hunne zamenkomften op Zon
dag-avonden in gemeene kroegen, in de Voor(Ieden van
Londen, en fpreeken over de leden van hunnen Aanhang,
dit vbór heil geweest zyn. Hunne gefprekken loopen
niet zeer in liet ernflige; zy geeven zich in dezelve groote veyheden , en gaan dikmaals befch©nken na huis.
Het blykt niet, dat zy ooit gehad hebben afzonder.
Iyke plaatzen ter openbaare Godsdienst. oefeningen ge•
fchikt; hunne eerfte Stichters predikten overal. De hedendaagfche Muggletoniaanen hebben geen zamenflel van
Geloof of Pligten ; ten zy het Geloof mooge genoemd
worden te gelooven in de wederkomst hunner Stigters.
Dit, in de daad, is eene foort van geloof; maar niet dat
geen, 't welk de Christenen geleerd worden te moeten
belyden.
„ Hunne oneerbiedige behandeling van den Godsdienst
heeft zeer verderflyke uitwerkzels gehad op de zeden des
Volks, veelen zyn daardoor vervoerd tot Deistery en werk.
daadige Godverzaakinge. Ik zelve heb verfcheiden per
foonen gekend, die van de Methodisten waren overgegaan
tot de Muggletoniaanen, en eindelyk zeer gerust fluimen.
den in den fchoot der Roonafche Kerke. Deeze bekeerde
,2V1uggletoniaanen worden door de Priesters gebruikt, om
zo veelen onder de Proteílanten, als zy kunnen, te verleiden; niet dan te dikmaals flaagen zy gelukkig in hunne
poogingen.
„ De oorfprong der Muggletoniaanen vertoont een fchrik•
verwekkende fchildery van die tyden toen Engeland zonder Regeering was in de Kerk en inden Staat. Het
Volk vergenoegde zich niet met ter preeke te gaan by de
Presbyteriaanen , Independenten , tInabaatisten, enz. enz.
die de Kerkelyke beroepen onder elkander verdeelden;
maar zy fpoorden Kleercnaakers, Schoenlappers, en andere gemeene Handwerkslieden, aan, om hunne Predikfloelen
op de fíraaten te, beklimmen. Zelfs verzamelden zy penningen voor de Predikers; iets, 't welk deezen beter behaagde,
,
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de, dan door den arbeid hunner handen den kost te wind
nen. Gelyk het gedrag der Leeraaren in de Kerken hun
aanleiding hadt gegeeven om de hand te leenen tot het
bevorderen van het werk der Hervorminge; dus gebeurde het, wanneer de Hergelling tot íland was gekomen,
dat de vastgeltelde Geestlykheid en het Hof te gaden
hunner woede den teugel vierden, tegen alle Aanhangen
zonder onderfcheid.
„ Zommigen der Muggletoniaanen wierden in gevangenisfen geworpen; alwaar zy feeds voortgingen met voor
het Volk te preeken. Anderen wierden overgevoerd na
de Volkplantingen in America; doch vermids de Presbyteciaanen hier groot vermogen hadden , fleurden zy hen van
de eene Provincie na de andere, tot dat zy door den
dood uit hunne elenden verlost wierden.
„ Van hunne voortduurende aanweezigheid in de tegenwoordige Eeuwe, zal de verítandige Leezer ligt reden
kunnen veeven , wanneer by in aanmerking neemt, dat
alle Godsdienften geleerd worden; doch op de pligtbetragting weinig aangedrongen.
„ Het laatíte, 't geen wy,, met opzigt tot de Muggle.
tomaanen, zullen aanmerken, is hier in gelegen: 't is Bene
droevige waarheid, dat 'er menfchen in de waereld leeven, zonder het geringfte gezond verfland, uit den Godsdienst voortkomende; dat zy, in frede van voorwaards te
zien op de - zalige hoop der Onflerflykheid, niets anders
gelooven dan, de Op(Ianding van twee Bedriegers. Wy
voegen hier nevens , dat 'er nog heden een aanzienlyk
getal van deezen Aanhang, in verfcheide oorden van Engeland, moet voorhanden zyn. Want het is niet lang
geleden, dat 'er eene nieuwe uitgave in drie Deelen in
uarto , wierd vervaardigd van Rapfodiën van MUG GLETON
en REEVEs; want, waren 'er geen Koopers geweest, men
zou geenen Drukker gevonden hebben."
By dit Deel is'gevoegd het laatite Stel Plaaten, die, gelyk
de voorgaande, onderfcheide waarde hebben.
-
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Redevoering van r. j. VOLT ELEN , Hoogleeraar in de Genieesen Scheikunde, over het Dierlyk Magnetismus , opentlyk
uitgefprooken , by het plechtig nederleggen van den Post
van Rector Magnificus van 's Lands Hooge Schools te Ley.
den, den 8 Febr. 1791. Uit het Latyn vertaald , door
J. VEIRAC , M. D. enz. te Rotterdam. Te Leyden by
D-1. Mostert, 1791. Behalven het hoorwerk, zoo bladz.
in gr. 8vo.
n het Voorbericht geeft de geleerde Vertaaler dezer Redevoeringe een kort en zeer oi}partydig verlag van de
zeer veel gerugts gemaakt hebbende en wondergelykende
geneezing van zekere BARBARA VAN NOOT, door middel
van de Mesmeriaanfche betasting , of het zogenaamd Dierlyk
Magnetismus, te weeg gebragt, zonder evenwel daaromtrent iets f}elligs ten aanzien der mogelykheid, of onmogelykheid, van kwaade trouw, of iets diergelyks, te willen bellisfen ; laatende zulks (met het grootfle regt) liever aati
nadere proeven, of wel aan den tyd, over, die dikwyls de
beste Geneesmeester is van hun, die, al te zeer tot het
wonderbaare genegen, op het eerfee verfchyrizel van dier
vermoeden, dat de gaave van won--gelykburt,nisf
deren te verrigten op nieuws aan zommige menfchen medegedeeld is. Aan het einde der Voorrede van den Auteur, vindt men, voor de Liefhebbers, een aantal Gefchrif,
ten vara ouder en nieuwer datum opgelleld, die over het
Dierlyk Magnetismus handelen.
In het begin der Redevoering toont de Hoogleeraar, dat
het Menschdom , in deze onze , by veelen voor reeds ver•
licht geachte, eeuw, nog even zeer tot het wonderbaare,
tot bygeloof en dwepery, genegen is dan in de voorgaanden,
en dat het 'er nog verre af is , dat die thans juist zo
veel wyzer zoude zyn als zy geleerder gefchat word,
Eene gewis maar al te treurige waarheid , waarvan ieder
die eenige ondervinding by wat Menschkunde gevoegd heeft,
ten fterkften overtuigd is , en waarvan de oorzaak veel
gernakkelyker te ontdekken dan wel •te geneezen is.
Vervolgens gaat by tot het onderwerp zelve over, en wyst
de wegen aan , langs welke de roem van het'wonderbaare
vermogen van den Zeildeen , door onkunde en bygeloof,
by de oudfte Volken tot den hoogtien top geklommen is,
cu wat men niet al voor Tovexkunfleii geloofd heeft
daat
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daar door te kunnen uitrichten; dit verhaal volgende, leid
hem tot op het tydftip (1774), wanneer zekere mEsl\iEK
'te Weenen Magnetifche Wondergeneezingen begon te ver
wiens gevoelen by opgeeft , en het voor MES-richtem':
ongelukkig gevolg aldaar , veroorzaakt door de val--!1ER
fchelyk vobrgegeevene geneezing van zekere jonge Juffr.
PARADIES ; weshalven hy, uit Weenen gebannen, zyn fortuin in Parys poogde' te maakera. De Hoogleeraar geeft
daar op een breedvoerig verflag van MESMI R'S Magnetifche zaal en manier van geneezing daar te werk gefield,
met de daar by gebeurde verfchynzelen welke zich by de
Lyders vertoonden ; de algemeene toejuiching die dezelve by
het onkundige gemeen, en by veele anderen, verwierf, waar
voor verfcheide Genootfchappen, onder den naam van
IIarmtnifche bekend, ont(}onden; de gevoelens van zommige aanhangers van het Magnetismus , en wat daar uit
'veder voor nieuwe geneeswyzen ontílaan zyn.
Eindelyk gaat by over tot een naauwkeurig onderzoek
én toetze van de zaak zelve, fchift zo veel doenlyk het
tivaare van het valfche, — het misfchien gebeurde van het
voorgewende, en toont door veele bondige bewyzen aan,
dat daar niet alles , wat 'er door zoortgelyke Magnetifcbe geneeswyzen voor geneezen opgegeeven word, met
recht tegengefproken kan worden, zulks echter aan geheel andere oorzaaken, dan wel aan het Magnetismus,
moet toegeichreeven • worden. Maar wy kunnen den
1-loogleeraar, uit gebrek aan ruimte, daar in niet verder
volgen. Ieder Leezer die belang fielt in Bene grondige
onderrichting nopens het bedrieglyke van het Dierlyk
Magnetisnaus, wyzen wy naar het Werk zelve; niet twyfélende of by zal de begeerde opheldering daar in aan
-trefFn.

Vervolg op M. N. elloMEL Algemeen, Huishoudelyk, Natuur- Zedekundig en Kunst- Woordenboek, door j. A. DE
CIIALMOT. Verrykt met Kunstplaaten. Twaalfde Stuk.
Te Cam pen by J. A. de Chalmot ,, en te Amfterdam by
J. Yntema, 1791 . In groot Quarto.
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eelvuldige Aankondigingen van dit Vervolg des dus
uitgebreid wordenden Woordenboeks ontflaan ons van
let herhaalen, hoe wyd bevattend het plan is 't geen de
Uitgeever zich heeft voorgefteld. Vanhier ontmoeten wy
ook
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ook in dit XIIde Stuk, even als in de voorgaande, wel
eeres een Artykel , dat men juist niet zou verwagt hebben
aan te treffen ; ook eenige die Verhandelingen op zich
zelven mogen genaamd worden , als by voorbeeld, in dit
Stuk, de Kruidkunde, welk meer dan iq, en 't geen den
Koophandel betreft, 't welk 15 bladzyden beflaat. By het
leezen van dit laat(te vonden wy eene Kwaal vermeld, onder den naam van KOOPZIEKTE of Koopzugt, welker befchryving ons niet ongepast voorkwam, om, by verandering, hier over te neeren.
„ De KOOPZIEKTE, of Koopzugt, is eene byna onverwinnelyke zugt of begeerte, om al het geen men ziet, ware
het mogelyk, in eigendom te bekomen; een zwak , dat
aan veele mannen en ook niet, zelden aan de vrouwtjes
eigen is.
Zekere Schryver zegt niet onaartig , dat even als het
inenschlyke Lichaam aan veele ziekten onderhevig is, zo
ook de geest verkeerde neigingen, tastbaare dwaasheden,
hebben kan, welke hem even fchadelyk zyn als de ziek
lichaam. Met recht, kan men onder deeze nei--tenh
gingen en dwaasheden de Koopzugt of Koopziekte rang=
fchikken , een euvel , waarmede veele Meníchen behebt
zyn; en welke hen aanzet tot het koopen van eene menigte dingen, welke hen volfIrekt noodloos zyn, en die
hen, hoewel anders mogelyk verre verwyderd van kwistig, ja fomtyds zelfs fpaarzaam zo niet gierig , aandryft
tot het doen van zogenaamde Koopjes , welken fchoon
verre beneden de waardy, nogthans, altyd te duur zyn,
dewy! het goed niet gebruikt wordt, en dus het uitgeíchóoten geld langen tyd rentloos blyft leggen. Want
veronderí}ellen, wy eens, iemand heeft een Koopje aan
het Kabinet, dat rso guldens waard is, en waar voor
by maar ioo guldens betaalt, doch, dat by eerst over
so jaarera gebruiken zal, zo behoeft men voor de rente 3
ten honderd te rekenen, en de man heeft het Kabinet io
guldens te duur, behalven dat het, door ftaan en ouderwets worden, mogelyk in innerlyke waarde nog de helft
vermindert. Zo vindt men veele menfchen , die kamers
en zolders opgepropt hebben van tafels , ftoelen , kabinetten, fpiegels, koffers met ftoffen, linnen, lakens, en
diergelyken, waar aan zy, al bereikten zy de jaaren van
METHUSALEDI, hun leeven lang genoeg zouden hebben ,
en die evenwel geene gelegenheid zullen laaten voorby
gaan , om , zo als zy zich verbeelden , een Koopje te
doen.
Z

332 VERVOLG
doen, Menfchen van welkeu het jammer is dat zy niet
tot uitdraagery opgebragt zyn ; dewyl zy dan met waar.
beid Koopjes zouden kunnen doen, alzo 'er dan moge.
lykheid weezen zoude iets op de gedaane Koopjes te. win.
tien. Het denkbeeld van een Koopje te doen, en daar by
dat het goed, met te blyven leggen, geen brood eet, gelyk
leen zegt, beweegt veele menfchen om te koopen, en dik•
wyls duurder te knopen dan zelfs op dien tyd het goed.
waard is. Zo ziet men dikwils, op publieke verkoopingen
van huisraad en diergelyken , het oude half verileetene
goed duurder gaan , dan het nieuw zynde gekost heeft;
alleen maar om dat de menichen, onkundig van den waan.
ren prys der goederen, en nu en dan op een erfhuis een
1 zoopje hebbende gedaan of zien doen , zich verbeelden,
dat men om Koopjes te doen, daar, en niet in de Wins
kels, knopen moet. Men biedt aldaar tegen elkanderen
op, jaagt het goed verre boven zyne waarde, en een ie.
gelyk, hoewel dikwils voor twintig of meer ten honderd
bedroogen , treedt nogthans triumpheerend na huis, om
met uitgelaaten blydfchap te vertellen wat Koopjes zy ge.
liaan hebben.
„ Zo lang nog deze 1Coopzugt zich tot kleinigheden
bepaalt , gelyk dit meest zo met de Vrouwen is, die ge.
meenlyk maar Koopjes van ítoelen, tafels, linnen, kanten
en dergelyken doen , is het wel eene belachlyke en fcha.
delyke dwaasheid; maar 't wordt zelden, of zy moet tot
een alleruiterite gedreeven worden, zo bederflyk dat zy de:
ruïne der meuícheu na zich lleept. Dan, 't geen erger
is , veele Mans zyn aan dezelfde dwaasheid verfaafd, en
door Koopjes van huizen, landeryen, koopnianfchappen,
die hen , binnen weinig jaaren, met hun huisgezin ruïneeren.. Dit foort van dwaasheid is van erger natuur;
doch daarom niet minder gemeen, De voorbeelden van
zulke Koopers zyn zo weinig zeldzaam, dat liet ongeluk.
kige getal der geenen , die zich geruïneerd hebben , wei
half uit dwaaze Koopers bellaat. Vooral is het kwanfelen,
zo als men het noemt, een allerfchadelykst ding , en in
den grond niets anders dan eene Koopziekte, welke by
het aangaan des Koops denken doet dat men een zeer
goede koop aangaat , wanneer men dan naderhand dat
goed moede wordt , en het daarom weder verkoopt , of
het verkoopt om geld te hebben , tot betaaling van een
nieuw Koopje van denzelfden aart. Het kwanfelen is op
den duur altyd fchadelyk; dewyl men t als men iets kwyt
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wil weezen zonder daar toe de bekwaame gelegenheid af
te wagten, het gemeenlyk zeer goedkoop, en dus met verlies, moet verkoopen. Vooral is het kwanfelen in vaste
goederen zeer fchadelyk, dewyl men altyd de kosten, die
op het koopen en verkoopen loopen , en in zulke geval
vooral uit hoofde van 't geen aan 't land moet-len,
betaald worden , zeer zwaar zyn , onfeilbaar verliezen

snoet.

„ Maar hoe is het mogelyk , daar de dwaasheid deezer
Koopzugt zo tastbaar is, dat zo veele menfchen daar aan
vast kunnen weezen? Hoe kan Benig mensch zich ver
dat by zich waarlyk bevoordeelt , wanneer by-beldn,
goederen koopt, wel goedkoop, maar evenwel, dewyl by
ze niet gebruiken zal, en ze niet weder denkt te verkoopen, altyd te duur? Hoe kan een kwanfelaar, die een huis
koopt, dat misfchien vertimmert , en over een jaar ver
verlies, altyd met verlies der onkos--kopt,velydsm
ten, om weder een ander huis te koopen, dat misfchien
ook te verbouwen , en wederom over een jaar ook te
verkoopen, hoe kan zulk een Man denken , zich geen nadeel te doen? Want een iegelyk begrypt, dat ik hier niet
fpreelt van enkele gevallen , wanneer men naamlyk het
goed, na het gekogt te hebben, met eene winst verkoopt
groot genoeg om de onkosten van 't koopen, 't verkoopen, en van de nieuwe koop, die in plaats moet gedaan
worden , ryklyk goed te maaken. In één woord , hoe
kan men zo dwaaslyk koopen, hoe zo kwanfelen, zonder
volfaagen zot te zyn?
„ Deeze vraag zou onoploslyk weezen , indien dit flag
van menfchen waarlyk uit winzugt zo handelde. — Dart
moesten zy volflaagen zot zyn. Maar in weerwil van al hun
ílof en op hunne Koopjes, weeten zy gemeenlyk wel, dat
zy eene verkeerde koopmanschap doen , doch gaan evenwel voort , niet om zich te verryken, maar uit hoofde
van eene geneigdheid tot koopen , die wel te rept Gene
Koopziekte genoemd wordt, welke zy zelven niet weeten.
J Iet doen van Koopjes is alleen maar een voorwendzel,
waar mede zy anderen, en fommigen ook zich zelven ,
zoeken te verblinden , en om het verwyt dat zy gekke
koopen gedaan hebben van hunne halzen te fchuiven.
Dit zelfs geeft veelen eene foort van gerustheid , die wel
bewust zyn dat hun koopen eerre jdwaasheid is, doch,
dat evenwel niet kunnende laaten , zichzclven met die ge.
dagten zoeken te vrede te Rellen , dat 'er evenwel niet
veel
Z5
-
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veel verlies op loopen kan , dewyl zy een Koopje ge
hebben. De mensch is in veele gevallen genegen-dan
zich te bedriegen. Het geen hem onaangenaam is, zoekt
by aan zynen geest te onttrekken ; om die reden vestigt
by zyne aandagt op andere voorwerpen, en door aan die
aandagt te verleenen, verdooft by in zynen
eene ierke
f
geest de voorflelling van 't geen hem onaangenaam is.
„ Doch waar uit ontftaat dan deeze Koopziekte? Uit niets
anders dan uit een innerlyke zugt na verandering ; eene
zegt welke alle menfchen, fchoon den een meer dan den
anderen , eigen en als aangebooren is. 't Is ook niet
moeilyk reden te geeven van die zugt; zy ligt in onze
natuur. Wy begeeren allen eenen that van volmaakt
geluk, van de grootfte vermaaken. Wy verlangen allen,
zonder tusfchenpoozing, van het eene vermaak tot het
andere over te gaan , zonder dat 'er zich eenig ongenoegen, eenige finert, onder menge. Wy wenfchen allen,
dat de vermaaken, die wy werklyk genieten, den hoog
aandoening voortbrengen. Nu, geen Praat-flentrapv
des leevens kan zulk een geluk opleveren, geen vermaak
is in zichzelven volmaakt , dat is te zeggen, geen ver
brengt de allerf'rérkfte aandoening te weege, en is-mak
volkomen ongefloord. Dit ontsteekt de begeerte naar nieuwe vermaken ; niet zo zeer, om dat wy denken door
dezelve tot een volmaakt geluk te zullen komen, en dat
die nieuwe vermaaken in zichzelven van al het onvolkomene der anderen zullen vry weezen ; maar , om, door
liet vermeerderen van het getal onzer vermaaken, derzelver gebreklykheid te vergoeden, en om dat wy ons van
liet genot van een nieuw vermaak, ten minften, het ver
nieuwigheid belooven. PRIOR befchryft deeze-makder
onvergenoegdheid en zugt na nieuwigheden , welke den
rienscll eigen is, zeer fraai (*). „ Wy wapenen onzen
„ wil tegen onze rust, in 't midden van onzen overvloed
„ is 'er alryd iets, dat u, dat my, dat hem, naar paar„ den, huizen, fchilderyen, buitenplaatzen, doet verlan,, gen. Dit wreede iets, eer het verkreegen wordt, maakt
„ al liet overige bitter; dat iets, indien wy het konden
„ verkrygen , zou ook weldra eene nieuwe finert voortbrengen."
„ Die

() Wy geeven de Vertaaling alleen. De Engel!'che Dichtre•
gelen worden in het Woordenboek mede gevonden.
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„ Die menfchen, welken aan deeze Koopziekte onderhevig zyn, belooven zich by ieder nieuw fluk, 't welk
zy koopen, eenige nieuwe bezigheden, die hunne geesten werk verfchaffen zullen. Zyn het huizen , zy maaken ontwerpen om te vertimmeren, te verfraaijen, te meubileeren ; zyn het buitenplaatzen, om te planten , te verbeteren; zyn het landeryen , om het zo aan te leggen,
dat derzelver inkomsten vergroot worden. Dit dryft hen
tot koopen. Hebben zy gekogt, zyn de huizen vertimmerd, verfraaid, gemeubileerd; zyn de buitenplaatzen
verbeterd , de boomen geplant ; zyn de landeryen bebouwd, zy vinden niets meer te doen, en hun geest ver
na nieuw werk. Doet zich dan de gelegenheid op-langt
tot nieuwe koopen, zy zyn 'er gereed toe, en zouden
zy dan de kans zich laaten ontfnappeti om een Koopje
te doen? Neen, veel liever het oude verkogt , al is het
met eenig verlies, indien tot het doen des nieuwen Koops
hun anders de penningen ontbreeken. Zo gaat het, de
ongenoegzaamheid van alle onze genietingen dryft ons
geftadig na iets nieuws ; wy hebben tot voedzel onzer
zielen even zo zeer verandering van bezigheden van nooden, als tot het voedzel onzer lichaamen verandering van
fpyzen. En hoe meer de meníchen zonder bezigheden
zyn, hoe meer ledigen tyd, en gevolglyk hoe meer gelegenheid om zich te verveelen, zy hebben; des te meer
haaken zy naar verandering, des te meer hebben zy geduurig iets nieuws van nooden. En dit is de reden,
waarom men onder leegloopers, en vrouwen, die in haar
huishouden Beene genadige en drukke bezigheden hebben ,
de meeste Koopzieke menfchen vindt.
„ De mensch blyft altyd een kind, dat is te zeggen,
by behoudt altyd die algemeene beginzelen , welke hem
in zyne kindsheid werkzaam maakten. Toen haakte hy
feeds naar iets nieuws, by moest geduurig nieuwe poppen, nieuwe kleederen, hebben. Groot geworden, veranflert hy niet vara beginzelen ; op zyn best verandert hy
van voorwerpen. In plaats van houten paarden , van
ratels , van hansworften , moet hy equipages, huizen,
buitenplaatzen , fomtyds nog daarby titels , hebben;
maar ook die equipages , die huizen , die buitenplaatzen, die titels , na , op hat oogenblik dat zy verkree,gen worden, op zynen geest denzelvden geweldigen indruk van vreugderyke vervoering, als een nieuwe pop,
een nieuw kleed, op den geest vats een kind gemaakt
te
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te hebben , zyn welhaast onvoldoende ; 'er wordt iets
nieuws vereischt, om den kwynenden geest uit zyne kwel.
Jende werkloosheid en leevenlooze onverfchilligheid op te
wekken."
Men moet van dit Werk zeggen, dat 'er een groote menlgte fchoone Artikelen, over allerleie Onderwerpen, in
voorkomen ; dat het zich by uitf ek wel ftaande houdt ;
een gantfche Bibliotheek op zich zelve is, en, inzonder•
heid op een Ruitenleven, met nut en vermaak kan gebruikt
worden.
Vaderlandfche Historie , vervattende de Gefchiedenisfen der
hereenigde Nederlandeii , zint: den Aanvang der Noord
Onlusten , en daar uit gevolgden Oorlog-Amerianch
tusfchen Engeland en deezen Staat , tot den tegenwoordi.
gen tyd. Uit de g eloofwaardig /te Schryvtrs en egte GedenEftukken zamengefteld. Met Pi1aaten. Ten vervolge van WAGENAAR'S Vaderlandfche Historie. Zevende Deel. Te
Amfierdam by J. Allart , 1791. Behalven het Register,
395 bl. in gr. llvo.

.. fchynbaar gemaklyke, doch in de daad moeilyke ,
D
^taak om de Gefchiedenis zyns Tyds te befchryveu,
, met onvermoeiden
zet de Agtervolger van
WAGENAAR

yver, voort. Nieuwigheid kan het aanlokkende van zulk
een Werk niet uitmaaken. Naauwkeurigheid, Onzydig1 leid , en gepastheid van ftyl , heho area zulks te vergoeden. En zal men geen reden vinden om den Schryver
deezes Vervolgs die hoedanigheden te weigeren. Het
blykt dat by de egte bronnen opgezogt, en de waarheid
in befcheidenheid, in een voeglyken ltyl, gefchreeven
heeft. Dit Werk zal met dit alles niet behaagen kunnen
aan dolle Yveraars voor de eene of andere Party in den
Lande. Dan mogt hy, het eerife Deel, in den Jaare
MMMDCCLXXXVI, fchryvénde aan zyne Land- en Tydgenooten, reeds te gemoete voeren: „ Wy zullen misfchien
„ den zodanigen, die geheel vuur zyn , en gewoon bykans
„ geene andere dan daar door ingegeevene Schrifren te
„ leezen, te koel voorkomen. Wy kennen de uitwerk„ zeis van Partyfchappen, in de tyden, door ons behan„ dell , zo zeer als immer woelende ; wy weeten hoe
„ deeze vooringenomenheid baaren , (om niet te fpree„ ken van laage Huurlingen en alles nederflansfende

„ Brood.
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Broodfchryvers) welke dikwyls Perfoonen en daden in
,, zulk een valsch en ongetrouw licht plaatzen, dat Lief,, hebbers van heufche Onpartydigheid, die het om de
,, waarheid te doen is, het niet verdraagen kunnen, en
„ alle reden hebben, om de berigten van wederzyden te
„ wantrouwen , en geen derzelven aan te neemen, dan
naa dezelve in de fchaale der wikkende Oordeelkunde
,, opgewoogen te hebben. Men duide het niet euvel,
„ dat wy deeze lesfe des Schryvers van de Vaderland„ fche Charaeterkunde heeds indagtig waren. Schamperhe„ den te zeggen, en op een te ftapeleti, is eene kleine, en,
„ onzes inziens , eene veragtlyke kunst ; billyke veront„ waardiging , by gepaste gelegenheden , te laaien bly.
,, ken , regtmaatig." Hy blyft zich aan deezen Regel
vasthouden, ook nu by de neteliger Tydperken nadert.
Het VIIde Deel, 't geen wy voor ons hebben, trekt hier
van ten blyke. Het XVIIde Boek, waar mede 't zelve
aanvangt , geeft een breed verflag van het voorgevallene
omtrent de Militaire Jurisdic`lie , en derzelver Affchafling
in de Vereenigde Gewesten ; als mede van de verfchikkingen in het Krygsweezen van den Staat gemaakt. Hoe
de Koning van Pruisfen zich de zaak des Stadhouders
aantrok , en met welk een oog verfcheide Gewesten dit
befchouwden. De onrustige beweegingen te Rotterdam op
's Prinfen vyf-en-dertigteen Jaardag worden met de billyke
veragting befchreeven , en het geval van A. P. VAN DER
CAPELLE , by zyne Hoogheid in verdenking gekomen,
vinden wy getrouw geboekt, als mede het gebeurde met
den Heer L. J. J. RENGERS , tegen wien men voor 't Hof
van Friesland de eisch deedt van lyfltraflyk, wegens de
misdaad van Meineed.
Het XVIIIde Boek loopt over de .Bezending van Friesland, wegens de vermindering van de Quota van dat
Gewest , en het hoogloopende gefchil daar over tusfchen
de Bondgenootfchaplyke Gewesten gereezen; over de Geldbehoefte der Oost- en West-Indifche Maatichappye met
het g een ter te gemoetkoming daar van te werk geleld
wierd; lukken zeer verfchillend beoordeeld; over de p00ging om den Handel op Rusland van lasten te ontheffen;
ever den gevreesden Oorlog met de Algerynen, en de verfterking der Vriendfchap met den Keizer van Marocco. —
Dit Boek , verhaalende het geen bepaald tot het Jaar
MDCCLXXXIII behoort, vermeldt in 't einde den langduurigen Nevel, die in 't zelve, hier zo wel als elders, zeer oper-
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merkelyk was. „ Zulks, gelyk hy te recht opmerkt,"
,, kan dienen om de onrust en angtsvalligheden, by het we
„ der verfchynen van zodanige Verhevelingen, te verban,, nen, het wonderbaare te doen verdwynen, en, door de
„ Gefchiedenis voorgelicht, zich verzekerd te houden, dat
„ 'er als dan niets voorvalt , of het gebeurde meermaa,, len , te wege gebragt door tweede oorzaaken, die niets
,, gemeens hebben met die , welke bygeloof, fchrik en
„ vervaardheid, zich voor oogen fchilderen, 't geen in
deeze dagen , hoe verlicht ook geheeten , veeler ge.
„ val was."
Met het XIXde Boek opent zich een nieuw tooneel ,
en op 't zelve de beginzels van den zogenaamden Keizer
Oorlog. De Schryver vangt het in deezer voege-lyken
aan. „ Schoon Keizer )oSEPHrJS DE II, op zyne Reize
„ door deeze Gewesten, by den Landzaat veel eers in„ gelegd hadt; fchoou veelen zyn zeggen, by het affcheid
„ neemen van de tlmjterdamfche Regeering, dat hy, als
„ een Wereldburger , hun voor waare Patriotten hieldt , met
„ het hoogfile genoegen hoorde; fchoon de ongunflige
,, denkbeelden, door zommigen, wegens deeze bezigtiging
, zyner Oostenrykfche Nederlanden en een gedeelte der
„ onzen, opgevat, verdweenen, toen hy het verzoek der
,, lntwerpenaaren, tot opening der Schelde, van de hand
„ wees , om de heilige trouw der nog flandhoudende
Verbonden niet te fchenden; verminderde by eenigen de
„ hoogagting voor dien Vorst, toen hy het flegten der Bar„ riere•Steden vorderde, en hoewel niet weinigen dit eer
„ als voor- dan naadeelig aan onzen Staat befchouwden,
„ keurden zy de wyze dier vorderinge af: dewyl ze maar
„ al te duidlyk aanwees , hoe weinig pligtpleegings mag,, tige Vorilen doorgaans maaken met kleindere Mogenhe„ den ; hunne voorftellen als geboden aandringende en
„ uitvoerende, zonder het oor aan Tegenvertoogen te lee„ nen (*). Dan dit Jaar (MDCCLXXXIII) liep niet ten
„ einde, of deeze Vorst vertoonde zich in een veel on,, gun[liger licht, en het fcheen gefchaapen, of onze Staat,
„ nog naauwlyks van den last eens kostbaaren Zee-oor„ logs met Groot-Brittanje ontheeven , Rondt in een
„ hachlyken Land- oorlog met den Keizer te worden in„ gewikkeld.

,, J o..

(*) Zie onze Yaderl. Hist. IV. D. bl. i2o, t27-^i4t.
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„ JOSEPHUS DE II, met een geest vol ontwerpen, en
„ van eenen rustloozen aart, agtte dit tydflip gunftig tot
,, het vormen van groote onderneemingen. De voornaam„ fie Mogenheden van Europa vonden de Schatkisten uit„ geput door den jongst gevoerden Oorlog, en niets dan
„ eene zaak van het uiterst en dringendst aaubelang fcheeu
„ genoegzgam om hun fchielyk weder op het tooneel
„ des Oorlogs te doen treeden. De krereenigde Neder„ landfche Gewesten lagen te midden van deeze Mogenhe„ den, grensden aan de zyne, en de gemaklykheid, waar
„ mede men de ontruiming en flegting der Barriere-Ste.
den hadt toegeftaan, gaf grond, om te denken, dat hy,
„ met weinig moeite, verdere eifchen op deeze nabun„ ren, door. den Oorlog met Engeland verzwakt en als
„ nog met geen magtigen Bondgenoot, te hunner befcher„ minge, verbonden, zou kunnen doen gelden."
Het geval aan den Doel , de inneeming eeniger zwakke Forten aan de Schelde , waar mede de twist een aanvang nam, zo vreemd in de geheele toedragt , en het Vertoog des Brusfelfchen Hofs, de zaak in een zo ongunstig
licht van terging en aanval f{ ellende, als hier befchreeven wordt, „ maakten," volgens onzen Gefchiedfchry.
ver, „ eenen flerken indruk op de Landzaaten. Men:
„ veroorlofde zich veelerlei gisfingen, aangaande den oor„ (prong, waar uit het geval gefprooten was , en het
„ oogmerk waar toe het zelve dienen moest. In de toe„ neemende verbittering der twee Partyen, ontbrak liet niet
aan de zodanigen , die dagten en openlyk beweerden,
„ dat deeze nieuwe Verfchillen en Oneenigheden , met op.
„ zet , aan 't Gemeenebest berokkend waren door die Par,, ty, wier belang het was de Landmagt van den Staat te
„ vermeerderen. Geen fchaduw van twyfel ,dat het gefchied
zou zyn om gelegenheid te fcheppen tot het wapenen
„ der Burgeren , deedt zich op ; integendeel liepen 'er
„ gerugten die den Stadhouder ten laste lagen, heimlyke
bevelen aan den Luitenant- Colonel van SCHwr:INITZ
„ gezonden te hebben , om gelegenheid te zoeken tot
„ eenig Gefchil met het Gouvernement van Brurfel, en
„ de Republiek in te wikkelen in eenen Oorlog uit iii„ zipten met de waare belangen van dezelve niet over„ eenkomflig. De invloed van Groot-Brittanje bleef
„ niet buiten bedenking (*)."
On-

(*) Cosr. ran Europa, I D. bi.

iii.
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Ondanks de Beftemming van Gelastigden tot vereffening
der gereezene Gefchillen , en bepaaling der Grensfcheidingen, reezen 'er, eer deeze gereed waren nieuwe Onlusten , nieuwe Klagten , over de Ichennis van 's Keizers
Grondgebied; en in 't einde dong de Keizer na de Vrye
Vaart op de Schelde. Wat 'er al te werk werd geíteld,
om die met indringing te verkrygen , en met hoe veel
infchiklykheids onze Staat die tergingen bejegende, gelyk
dit Getchiedblad ten vollen uitwyst, deedt de Keizer de
ontzettendf'e Vorderingen en Eilchen op den Staat, vergezeld van een Vertoog, niets anders ademende dan een
vertrouwen van derzelver billykheid en regtmaatigheid (*).
„ Veel , zeer veel," merkt onze Gefchiedfchryver op ,
„ ontbrak 'er nogthans aan, om die gevoelens gaande te
„ maaken by de Inge7.etenen deezer Landen, by derzela , Beftuurders , of by andere Volken van Europa. De
„ billykfle zo wel als hoogstgaande verwondering ver„ wekten alle deeze Vorderingen van het Gouvernement
„ te Brusfel, in een tyd dat dit Gemeenebest in de beste verltandhouding ftondt met het Huis van Oostenryk.
„ Die verwondering groeide aan als men het oog sloeg
, op de middelen en wegen, die hadden moeten dienen
„ om zodanige Eifchen aan onzen Staat te doen. De
„ Gefchiedenis leerde te zeer hoe het nimmer aan gele„ genheid mangelt om Staatkundige Vorderingen, welke
„ het eene Volk goed vindt op een ander Volk te maa•
„ ken, met redenen te bekleeden, die 'er, althans op„ pervlakkig , een billyk en regtmaatig voorkomen aait
byzetten. Doch men twyfelde zeer, of het Gouverne„ ment van Brusfel zich in deezen ten vollen in ítaat
„ zou bevinden om de voornaamfte dier Eifchen , thans
„ op eersen zo tlelligen en beflisfenden toon aan 's Lands
„ Vaderen voorgedraagen, met voldingende bewyzen van
„ regtvaardigheid te kunnen ftaaven. -- Zommigert
„ meenden dezelve niet anders te moeten aanzien, dan
„ als de Vorderingen van eenen magtigeren, die eenen
„ zwakkeren veragt , gewaande of gefineede Eifchen op
„ Eifchen llapelt , met oogmerk om uit eenen gezogteu
„ oorRhyn, V D. bi. 616. VI D. bi. ioo5. Brief van zyne Hoogheid
over het niet zenden van Troepen na de Grenzen , van 2q, Mey
1783. N. Nederl. 3aarb. 1 783. bi. 974•
(*) N. Nederl. jaarb. 1734. bl. 1464-1473.
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„ oorlog voordeel te haalen , of met hoop van, indien
„ men flegts de helft der Eifchen erlangde, dan nog eene
„ groote winst met het verkreegene te doen, en voor het
„ kwytgefcholdene nog dan naam van heusch , infchiklyk
„ en ontfermend, te erlangen. Anderen merkten, met
„ grond, aan, dar het eene waarheid was, die, zo lang
„ 'er eenig Volksregt geëerbiedigd werd , ook erkend
„ moest worden , dat alle Beloften , Verpligtingen en
Verbanden, welke tusfchen Volken en Volken worden
„ aangegaan, van eene wederzyds verbindende kragt wa„ ren, en dat geen der Partyen eenig regt hadt om op
de vervulling der voorwaarden door de anderen aan te
„ dringen, zo by zelve niet aan de Belofte en Verbinte„ nisfen, door hem gedaan, naauwkeurig heeft zoeken te
„ beantwoorden. 't Geen men oordeelde, dat, in het
„ tegenwoordig geval, ten opzigte van het Huis van Oos„ tenryk, geenzins plaats greep. --- Men nam ook in
s , bedenking, hoe de Wereld wist en de tegenwoordige
„ Eeuw getuigenis droeg, dat het aanzienlyk Huis van
„ Oostenryk eene uitíleekende verpligting hadt aan ons
„ weleer zo gezegend en vermogend Gemeenebest; wes.
halven het niemand kon verwonderen , hoe, uit hoofde
van dit een en ander, het tegenwoordig gedrag van
„ het Gouvernement filer Staaten , die zelve ten koste
van het goed en bloed onzer Voorvaderen, aan het Kei„ zerryk waren gehegt geworden , de gevoeligheid van
,, 's Lands Vaderen op eene wyze hadt opgewekt, de„ welke, indien zy niet befluurd werd, door die Wys„ beid , door die Bedaardheid en door die Langmoedig„ beid, welke door alle eeuwen heen het Character on„ zes Landaards kenfchetften, aan hun welligt andere
„ maatregelen zou hebben kunnen voorfchryven , dart
,, hunne toegeevenheid en agting voor den ouden Vriend
„ des Gemeenebests , tot nog toe, aan hun hadt vergund."
Hoe zeer van onzen kant die Eischen beantwoord wierden, kwamen 'er nieuwe ter baane , onder deeze zyrt
aandrang op de Vrye Vaart op de Schelde, 't welk, naa
veel tusfchen vallende, hier breed geboektiaafde, Gebeur
een Keizerlyk Schip, 't geen-tenisf,mhco
door wilde vaaren, den Oorlog deedt gebooren worden;
zo dat 'sKeizers Afgezant den Haag verliet, en veel Krygsvolks na de Nederlanden afzakte.
Voorts behelst dit Boek de Handelingen met Fran&ryk
over dit Gefchil , de aanfchaffing vau Krygsvolk, en het
LL^TT. 1792. NO. 8.
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omzien na vreemde Hulpe : wegens dit laatfile merkt de
Schryver op. „ Behalven de hulp die men van Frankryk
„ verhoopte, fireelden eenigen zich met de verwagting
„ eener afwending ten onzen voordeele, welke te wege
„ gebragt zou kunnen worden door den Turkfchen Kei„ zer, die, zints lang, door de vereenigde Mogenheden,
„ de Beheerfcheresfe aller Rusf n, en den Keizer vernederd, geoordeeld werd op eene gelegenheid te loeren,
„ om zich van die vernedering 'te wreeken. — Dan
meer hoops fcheenen veelen te flellen op den byflarud.
des Konings van Pruisfen , eensdeels uit aanmerking
van een veronderstelden kenbaaren na -yver tusíchen
„ FREDERIK DEN GROOTEN en JOSEPIIUS DEN II, Welke
„ niet gehengde , dat de laatstgemelde zyne Magt, voor
„ het Duitfche Ryk reeds vry gedugt geworden , ver„ grootte ; anderdeels uit hoofde der verwantfchap tus„ fchen het Huis van Oranje en zyne Pruisfi/che Maje„ Reit. Dan deeze tweede reden was het juist, die an,, deren meenden , dat integendeel zou firekken oin ons
van Pruisfifchen byftand te doen verftooken blyven :
dewyl , naar het inzien van zommige Regenten , hier
„ uit nieuwe verpligting aan het Stadhouderlyk Huis zou
gebooren worden, als mede aan den Koning van Pruis„ Jeu, die voor deezen dienst zou aandringen op de
Regten des Prinfen van Oranje, voor een gedeelte thans
„ door veelen ingefloopene Misbruiken genoemd, welke men
„ zogt te herbellen. 's Konings denkwyze hier over was
„ bekend (*). Op een ingeleverden Raadtlag , om de
kragtdáadige hulp des Konings van Pruisfen tegen de
„ willekeurige onderneeming van den Keizer te verzoe.
ken , wil men dat de Ridderfclaap, Dordrecht, Delft,
„ Rotterdam, Brielle, Enkhuizen eu Medemblik, voor dien
aanzoek fleurden (t)." De vreemde •aflland van den
Prins van NASSAU WEILBURG van zyne Krygsampten ,
enz. en de niet min vreemde aanstelling des Graven DE
NNAILLEBOIs tot Generaal der Infantery, fluit dit Boek.
Het XXfte en laatfte Boek geeft verftag van de Burgerwapening van wegens de Hooge Overheid bevolen, die
in verfcheide Gewesten, ten Platten Lande, met veel gemors,
(*) Zie onze Vaderl. list. V. D. bl. s86 en 2O en hier boven, bi. 66.
(t) N. Nederl. jaarb. 1785. bl. 736.
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nwrs, tegenbands en oproers, gepaard ging, waarvan men
de voornaamfte gevallen vernield vindt. Voorts verleent de Schryver een bezigt van de Gef'eldheid onzes
Lands ter zelfsverdeediging aan de Landzyde, en het voorgevallene met de fleeren DU MOULIN en VAN MARTFELDT
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tnsfchen de Staaten van Holland en den Raad van Staaten ,
wegens de openingen aan den eerflen gegeeven , en het Rap.
port door deeze Generaals Majoors uitgebragt ,. en het
hooggaand misnoegen over den Raad van Staaten. Wyders zal de Naakomelingfchap hier met verbaazing leezen
de f'erke taal in deeze en geene Gewesten gevoerd, over
den (haat van verdeediging en liet beleid des Oorlogs.
Welke fchikkingen ter verdeediging men in elk maakte.
By eindigt 't zelve, en wy onze Aankondiging, met de taal
die de yverigfle Voorf{ anders der L'urgerwapening ten dien
tyde gebruikten , om dezelve aan te pryzen. ,, Wy be,* vinden ons thans genoegzaam in 't zelfde geval, waarin
„ de Staaten van Noord -America onlangs geweest zyn.
„ De Keizer is verpligt , even gelyk de EngelJèhen geweest zyn , den Oorlog te voeren , verre vau zyne voorvoornaamfle Bezittingen. Het overvoeren van Troepen en
„ Krynsbehoeften van Toeenen na de Nederlanden is, zo
„ niet moeilyker en kostbaarder, ten minfuen even moei1yk en kostbaar, als uit Engeland na Noord -d nerica.
„ De Landen der Staaten Generaal zyn veel beter gelcilikt
ter verdeediginge dan die, der Vereenigde Staaten, en
„ de that van hunne Geldmiddelen en Bevolking is veel
„ bloeijender. Laaten wy dan , om met deeze gelyk„ beid van omllandigheen ons voordeel te doen, het voet„ (poor der Americaanen volgen, die, in hun geval, orixe
„ Voorvaderen ten voorbeeld genomen hebben. Laat de
geheele Republiek een Legerplaats vertoonen, Laaten
„ alle Inwoonders zich gewennen aan de Wapenen , die
ter verdeediging van het Vaderland moeten flrekken.
„ Laaten zy vermaak fcheppen en eer Rellen in den ar„ beid, dien den vyand den toegang tot ons Land gevaar„ lyk moet inaaken, en in die Krygsoefeningen, door wel„ ke zy hem te rug moeten dryven. Laaten zy Loop.
„ graaven delven en Batteryen opwerpen. Laaren zy de
„ Wapenoefeningen met vaardigheid en naauc^keurï^lwid
„ leeren verrigten. Laaten de ingefchreevene illanfchap•
pen zich, gelyk in Zwitzerland , op de Zon - en Feest„ dagen, in de Krygskunst oefenen , eerst by Corperaal» fchappen, vervolgens bv Compaguien, ets eindelyk by
4i a $
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,, geheele Regimenten, tot dat zy, ten minften ééns in * t
„ jaar , kleine Campementen kunnen formeeren, waar in
„ alle Manoeuvres verrigt worden , welke de plaatslyke
,, Taétique kan vorderen. Laaten wy ons tragten te over„ tuigen van de gewigtige waarheid, welke Graaf n7nu,, RITS VAN SAXEN in zyne Reveries aan de Naakomeling„ fchap heeft naagelaaten; dat een kleine Staat onmogelyk
„ zyne Vryheid kan bewaaren , zo niet alle deszelfs In.
„ woonders in ftaat zyn om hun Vaderland te verdeedi,, gen (*),
,

(*) Grondwettige Herfiell ng, 1. D. Voorrede, bi. IS.

B. HUYDECOPER'S Proeve van Taal- en Dichtkunde. Behelzende uitvoerige Bladwyzers op dezelve Proeve. Naar
de Uitgave van wylen F. VAN LELYVELD. Mierde Dee;.
Te Leyden by A. en J. Honkoop , 179L. In gr, 8vo.
324 bl.
te Alkmaar doet, met de
taalkundige
van dit zaaklyk en uitgebreid Register, op
Deuitgave
Proeve van Taal- en Dichtkunde, zynen
N. HINLOPEN

HUYDECOPER'S

Dicht- en Letterlievenden Landgenooten, eenen grooten
dienst. Alles wat in de drie eer(le Deelen , met zo veel
vlyt en beleezenheid , uitvoerig behandeld is, wordt in
dit Tierde Deel herhaald, en zaamgedrongen voorgefteld.,
De volgende twee Artykelen kunnen ter Proeve dienen;
moetende de Leezer daar by in acht neemen , dat de getal.
merken tusfchen ( ) flaande , voor de bezitters van
den eerhen druk, (maar een Deel iu quarto beflaande)
van nut kunnen zyn.
„ LEEVEND van Leevendig onderfcheiden, 't laatfte niet
die leeft, maar in wien het leeven werkfaam is, als Handig, Hoofdig, Mondig , Lyvig; niet die handen heeft,
maar die met zone handen meer doen kan dan de gemee•
ne man. Hoofdig, iemand die onverzettelyk waanwys is.
Lyvig, die wat dikker van lyf is dan de gemeene man.
Leevendig en Leenende verfchillen, als haastig en haasten de, vraatig en vreetende, faaperig en faapettde, fcheutig
en fchietende , yverig en yverende, willig en willende,
over%gelig en overjpel doende , keurig en kiezende. twistig
en twistende. 11I. 312- -n15.. (57 1 .) De onderfcheiding
tusfchen Leevende en Leevendig goedgekeurd. Echter 't
eer-
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eerfle voor 't laatfte niet zonder voorbeeld der Ouden
gevolgd, 315, 316. (572.) Deeze onderfcheiding Hechts
een fraaije verkiezing, 313 en 314. klant. Zie voorts op
DE Terminatie, en DIG Terminatis.
LEGGEN, ponere, praat. Leide. Niet lag, eigen!. praet.
van Liggen, jacebat. III. i3, 1 44• (505) Lei echter
voor lag gebruikt. Zo ook Lag voor Lei of Leide, en
beide afgekeurd, 1 44. 145• (505 , 506) LEGGEN , enz.
jacére, eigen!. Liggen, ook Leggen in die beteekenis gevonden, 146. (506) Tegenw. T. IK LIG, GY LIGT, HY
LIGT Of LEGT, niet Leit; vroeger had de i hier altyd
plaats, 146 (507.) Hier LICHT begraven, kwalyk hier
LEGT, of hier LEIT begraven, 147. (507) Onvolm. Tyd
Van LaGGEN, LAG. aid. in een M. S. van 1493, altyd
LAG, jacebat, hoewel daar LIGGEN en LEGGEN, jacére,
verwisfelen, iq8. (507) voor jacére gebruikt het itt praefenti altyd leghet; in participio praefenti, 't LIGGENDE j acens, nooit leggende. Het D. W. van LIGGEN, GELEGEN,
aid. Ponere, 'altyd LEGGEN met een e. Hier vin IK LEG,
GY LEGT, HY LEGT. Imperf. LEI , Of LEIDE , I49 en
Aant. (508) D. W. GELID, 150 (508) Vraag of leide,
geleid , eertyds geweest zy LEGDE, gelegd ISo , 151,
(5o9) ik legde hem toe, voor ik leide hem toe, 151. (so)
Imperf. en Praeteritum, van LEGGEN , ponere , oudtyds
legde, gelegde , by ni. ST. volftandig leide , geleid. De
tweede G behoort niet tot de Wortelletters , de onvolmaakte tyd van legen (leggen) en zegen, (zeggen) legede,
zegede , hier van leechde, zeechde, by uitlating leehde ,
zechde, by intrekking van zegede, legede, zeechde, leechde,
by zainentrekking zeide , leide , by verkorting zei , lei.
Gelyk van REGENEN, reinen, van PEGEL , peil , van
DWEGEL, dweit, van HEGEL, heil, van HEGEN, ook HEGENEN , na heinen opruimen, fchoonmaaken, vercieren.
1- IEGEN, in de onv. voor!. Tyd Hoech. 151. plant. Dat
reen van ouds in 't N. D. Leide gezegd hebbe, -uit F.
D. Schryvers by redenkaveling hefloten , 152, 1 53• (5 0 9)
Gelegen liggen iemand aan, by HOOFT niet gevonden, die
zegt altyd , daar is hem aangelegen., nog ook M. STOKE
à54. Aant."
Van bl. 237-324 vindt men een Tweede Register, behelzende de Schryvers door IIUYDECOPER aangehaald, onder welke zich verfcheidene, weinig bekende , bevinden.
Uit d boveugeplaatf e voorbeelden zal men genoeg kun nen
Aa. 3
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nen opmerken, van hoe veel nut dit Register is, voor
ieder die goed i\ederduitsch begeert te fchryven; of by
herinnering iets over onze Moederfpraake begeert naar
te zien.

De Ontwaaking van Epimenides, te Parys; Blyfpel. Naar het
Fransch van den Heer DE FLINS. Te Haarlem by. J. van
Walré en Comp., 1791. In ge. 8vo. 72 bladz.
was een Wysgeer en Dichter, geboren te Cre14,
levende in den tyd van SoroN, omtrent de XL,VI Olym.
E
piade , of het jaar
, naa de ftichting van Rome. Hy droeg
PIMENIDtS

162

Verzen, de Heidenfcbe Godgeleerdheid en eenige and e re onderwerpen, voor, en befteedde zynen tyd verder met
zeizen. Deeze laatfie bezigheid heeft van hem een gerucht
doen uitgaan. dat hy, in een Hol in (laap geraakt zynde, aldaar
27 jaaren (liep, in dier voege, da; hy, ontwaakende, niemand
kende, en ook geen mensch geheugde hein gezien te hebben.
Men heeft, in dit Stukjen, dien flaaptyd nog 73 jasren ver
'er by voorönderfteld dat venvIENIDES alle Eeuwen-lengd,
eens ontwaakt, en dan verder weer voortfluimert, volgens de
volgende Verklaaring, die ARISTUS, aan zyne Dochter, van dien
zonderlingen Slaaper geeft.
in

5000

De dood heeft op hem geen vermogen,
Heeft by een zeekren tyd geleefd,
Een zackte /luirnring fluit hen; de pogen;
Hy blyft als met een wolk, die 1/aap verwekt, omtogen,
Tot dat by honderd jaar gerust ge/laapen heeft;
't Is dan dat hein zyn 1/aap begeeft,
Dan leeft by weir op nieuw met de andre flervelingen t
Befchouwt de Wereld en haar lot - veranderingen.
JOSEPHINE.

Dan heeft by veel gezien!
A R ISTUS.

Hy zag in Griekenland
De mannelyke deugd, die Perjië deed bukken,
Door lafheid en verraad verdrukken ;
Hy zag hoe Rome kwam tot, fiar';
Thy zag, op Brutus fpoor, de veyheid wraak erlangen
Voor 't 1/erven van Lucretla;
Hy zag die Stad, zoo lang in gunst by Mans ontfangen ,
yyf
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Vyf eeuwen zonder wedergil ,
Door deugd, door zegepraal, door kunflen grootsch regeeres,
Afaar haaren Scepter ook, met zoo veel roem en kracht
Door Cefar's hand gezwaaid, vernecren
En in de handen van Jugustulus gebragt;
In Frankryk, boven al, zag hy verf heiden zeden,
Perfcheiden StaatsomJlandigheden,
Idler - ftrydigheid hen, door elkaér,
Zelfs binnen korten tyd, te dikwerf deed verffooien;
En dus den troon, zoo onbepaald als vol gevaar,
Steeds dobbren tusfchen horst en Greaten.
By de eedle dwaazen , die, door riddermoed geleid,
By elke kruistogt zich bevonden,
Zag hy de buitenfpeorigheid
Met Godsdienstyver zaan verbonden;
Daar 't een of ander lied, of dit iets baaten kon,
Zich dikwils mengde pret het baldren van 't kanon.
Nog onlangs leefde by in die beruchte dagen,
Die dagen, tot Condé's, Turenne's eer befleed ;
Toen Lodewyk zyn Land den last zyns roeres deed draagen,
Aan deezen alles wydde en voor dat Land niets deed,
Bewonderd van een volk, door hein gehort in 't leed.
Zulk een mensch, thans in Parys ontwaakende, alwaar alles,
zedert twee jaaren eene geheele nieuwe gedaante verkreegett
heeft , moet noodwendig verfcheidene hyzonderheden gewaar
worden. Van daar dan ook die verfcheidene karakters wel
dit Blyfpel voorkomen; die veele Tooneelen , welken-keni
het leven byzetten; als by voorbeeld , het volgend met een
Blaadjes -fchryver, welke EPIMEICIDES aantreft, in een Zakboekje
fchryvende:
GORGI,

(ter zyde.)

Het blad van Bins/el moet nog af.
Hoe veel van Oostenryk zal ik 'er laaten vallen?
Twee- of drie duizend? neen! daar moet wat meer na 't graf!
Myn nieuwspapier moet met meer aakligheden brallen,
Dan de overigen met hun allen ... .
Wel twintig duizend man bleef in den laat/ben flag.
(Hy loopt tegen Epimenides.)
'k Verklaar ti, dat ik u niet zag:
Vergeef mne,ik ga.
-

EPIMENIDES.

Gy kunt wel blyven;
'k Zal u niet hinderen in uw fcht^ ven.
Aa 4
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GORGI.

Ik moet wel fclzs-yven, 't is myn zaak .....
Myn Heeren , zo gy in wilt teeknen ...?
EPIMENIDES.

Myn Heer, waarom niet? met vermaak,
Maar zeg ons eerst, waarop? 'k wil liever eerst bereeknen ,
Of 't wel een werk is van myn (maak.
GORGT.

Myn Heer, het is geen geld verlooren:
't Is een belangryk blad, dat, even naa den nacht,

Reeds in de Stad wordt rondgebragt.
En dan aan gansch Parys, spet zekerheid, doet hooren,
41 wat in Braband is gefchied den dag te vooren.
D'HAUCOUR.

Voor wy, ik ha 'er van verfiomd,
Dat gy ons 'snaorbcns reeds voorziet van nieuwigheden
Uit Brusfel, Brugge, Gend of bygelegen Steden,
Daar hier de post niet eer als 's avonds binnen komt.
GOEGI.

De post komt veel te langzaam binnen;
Ik wagt niet na liet nieuws; ik raad het al, myn Fleer;
Het geen de post ons brengt leg ik eenvouwdig neer,
Dat haalt niet by 't geen wy verzinnen.
EPIMENIDES.

Dat is bedrog van 't Yolk.
GO$'I.

Het volk is braaf en goed!
't Wil maar bewoogen xyn , en 'k zoek het te behaagen;
'k Sehryf fleeds van eedgo /ban, van heimelyke laagen,
Fan mynen, van kanon, van vuur en flaal en bleed;
17c1í! Heeren ! wilt gy niets van eigen vinding leezen ,
Wat zou dan toch de Staatkunst weezen?
D'HARCOuRT,

geld geevende.

Cy (preekt 'er waarlyk aartig van.
Nu, 'k teeken in op uw roman.
G®lt•
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GO ROT.

Myn Heer gelieft 'er mee te ƒpotten.
(Hy gaat voort met fchryven )
De dartsbisfchop , door zyn mond bekend,
Verloor zyn laarzen en zyn harnas, in het end;
En men vermoordde , digs by Gend,
Maar twee-en-tagtig Patriotten.
De Tooneelen, in welken SCHRAB, een Koninglyken Cenfor,
die door zyn menigvuldig fchrappen, zonder te kunnen fchryven, dien naam verkreegen heeft, als. mede Madame BROCHI.
RE, Verkoopfler van Vonnisten, befuiten, fchetzen der Con.
flitutie, en geesten der Wetten, voorkomen; die met CHRY.
&ANTES, een Edelman, en KLAAS , een Boer , als mede niet
CABRIOLE. een Dansmeester, zyn zeer naïf en onderhoudend.
Aartig is ook het volgend gefprek , tusfchen EPIMENIDES e(a
een Advokaa;- Generaal.
EPIMENIDSi.

Ik ben een groot vrind van verandering ten goede,
Maar vyand , zo ze onnuttig is.
PATRAS.

Nu, die van onze Stad brengt u gewis in woede;
Wy zullen 't eens zyn, naar ik gis:
Het Recht, by voorbeeld, dat 's een zaak die voor my klaar is,
'k Heb veertig jaar geleefd van ACtens, van Salaris,
Advys, Befogne, etcetera.
De vracht der flukken van 't proces deed my vaak zweetera,
En 'k heb op deezen rug tien tabbaards reeds ver fleeten;
Maar niets heeft ooit myn fsnaak gefluit,
Foor 't Crimineele Recht, dat was myn lust en leevere ;
Daar muntte ik eigenlyk in uit;
Nu word een nieuwe form my zoo maar voosgefchreeven;
Op dat ik in 't vervolg daar naar myne uitfpraak doe!
Fan onze vroegere Decreeten
Word niets gerefpehheerd, die worden ?naar vergeeten;
Zy fchaffin alles af, tot zelfs den pynbank toe.
Hun nieuwe wyz' van procedeeren
Stelt, dat men, eer men firaft , de misdaad moet prouveeren ,
En dat, zoolang het Jeit niet klaar beweezen word,
Het vonnis daarómtrend moet worden opgefchort;
0, wil men alles maar voor goede munt ontfangen ,
Dan word 'er nooit een opgehangen.
TP(MEr IDES.

Zeer goed, die fchikking vind ik puik.
Aa 5
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FATRAS.

Dat hoer ik my door elk vertellen.
ARISTUS.

Waarom uw geest dan zoo te kwellen?
D'HAICOaRT.

Ik hou het met de rede.
FATRAS.

ik met het- oud gebruik.
Ik zie maar al te klaar, die gruwelyke Schryvers,
Eerlooze ontdekkers van het Bygeloof, alleen,
Zyn de oorfprong van dit kwaad, ja die zyn de eesiie dryvers
Van die vervloekte nieuwigheen.
Na dat EPINENIDES zyn Snyder als Musketier, zyn Procureur als
Granedier , en zyn Notaris als Kapitein van de Nationaale Garde ontmoet heeft; denkt by niet meer aan Bene nieuwe fluimering, maar wil een medebroeder der Franfchen zyn, en its
Parys blyven: waarop het Blyfpel met een Liedje eindigt.
Eenige Bydragen voor Genie en Menfchen- gevoel. 3de Stukje. Te
Uir. by G. T. vara Paddenburg en Zoon , 17go. 187 bi. in 8vo.
eeze bundel bevat wederom , gelyk de vorigen , eenige
Profaifche Stukken, en eenige Verten. Wy zullen van
D
ieder van dezelven kortelyk ver(]ag doen.
I. Over de Poëtifche Taal; dat is , gelyk de Schryver zich
zelven nader verklaart, „ niet over het onderfcheid tusfchen
de gedachten en aandoeningen , die een Profaisch Schryver,
en tusfchen die, welken de Poet, boven anderen, uitdruk, ken moer:" ook niet over de beelden, en fpraakfiguuren,
waar van zich de Dichter, in onderfcheiding van den Profaïst,
bedienen kan en moet; maar Hechts over de woorden en fpreekwyzeu , waarvan zich de Dichter bedient , over derzelver
fci ikking, over de Idiotismen van zommige taaien , en de onder
trappen van volkom nheid, die de Poëtifche uitdruk -fcheidn
Natiën bereikt heeft. Het Stukj. bevat-kingvaerfchld
niets meer, dan eenige losfe en oppervlakkige bedenkingen, en
'er zyn 'er onder dezelven, waar tegen veel zou te zeggen
zvn , indien men eene Verhandeling fchryvei wilde.
.11. Over de Poëtifche Cdsnpofitie van eenige Schilderffukken
eerre korte beoordeeling van Benige bekende Schilderyen van
groote meesters, waarvan de onderwerpen uit Bybelfche Ge-
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féhiedenisfen ontleend. zyn. Dit Stukje bevat veel goeds, maar
nleenig Leezer zal wel wenfchen , dat men 'er telkens de plaatzen
hadt bygevoegd, waar deeze beroemde Stukken thans voor han
-denzy.
1I1. De Terugroeping (ten vervolge van bl. 79 , in het ade
Stukje. ; I'.ene Vertaaling van een Stuk , uit MEISZNER'S Sitizzen, het welk echter noch Vertaaler, noch Uirgeevers verkoozen hebben 'er by te zeggen. Zo wy ons niet bedriegen,
was van dit Stuk, zo wel als van dat, waar op liet ten ver
dient, •reeds eene overzetting in het 4/gemeen Magazyn-volge
van Weetenfehap, Kunst en Smaak geplaatst.
IV. Hovaardy en Trotschheid; eene Vertelling, waarvan CNAEUS
CORNELIUS SCIPIO 1EM1LIANUS , de eenigile nagelaten Zoon van
den ongelukkigen QUINTUS CORI\ELTUS SCIPIO METELLUS , die
de zyde van POMPEJUS gekozen hadt, de held is. In dit Stukje
zyn de Romeiufche zeden van dat bedorven tydperk vry wet
gefchetst. Zomtyds echter toont of de Schryver of de Vertaaler,
dit hy te Rome niet al te wel te huis was; h. v. op bi. 8o,
daar hy met de klus en Kalende vreezelyk in de war is.
V. Orpheus;
VI. Myn be/hilt;
VII. Myn meire;
VIII. De vergenoegde Boer;
IX. Liefde - verklaarind ;
Vyf Dichtftukjes , die zo zeer van den gewonnen flempel
zyn , dat de Uitgeever of Uitgeevers zekerlyk niet te laag
van zich zelven dachten , toen zy op de rugzyde van den U.
tel van dit Stukje de woorden plaatften , die JUVENALIS, uit
zedigheid, van zich zelven bezigt:
Stulta ell clementia, cum tot ubique
Vatibus occurras, periturce parcere charta.
X. Weleer; eene aandoenlyke klacht van een' Ininnaar, die
zyn meisje verlooren hadt ; in prof.
XI. Mifcellanea; onder deezen titel geeft men ons twaalf
kleine Stukjes of Aantekeningen, van verfchillenden aart. Van
het belang en de nieuwheid van dezelven moge het volgende,
dat het negende is , en dat wy hier geheel plaatzen zullen,
ter proeve verftrekken : „ De natuurlyke Wetten des Rechts
,, zyti by alle menfchen niet volkomen dezelven. De ge(chie„ denis geeft ons voorbeelden aan de hand van Volkeren by
„ welken het iteelen voor eene zeer geoorlofde affaire gehou„ den wordt:'
XII. Acht iínecdoten , waar van de volgende , die de eerlle
js, misfchien met het meest genoegen zal geleezen worden.
Toen VOLTAIRE, verfcheiden jaaren geleden , FREDRIIt DEN
„ LI, op Hoogtsdeszelfs reize naar Westphalen , vergezelde,
,, veroorzaakte de aankomst des Konings, byzonder onder de
boe.
„
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„ boeren van het Graaffchap Ravensberg, eene algemeene op.
„ wagLing. De Koning hieldt te Brakwede, een Dorp niet
verre van Bielefeld, zyn flaapplaats. Hier gebeurde het, dat
een van 's Konings Pages door eenige trouwhartige boeren
„ gevraagd wierd, wie tog wel die man, in den anderen Wagen,
„ wezen nzogt , die zich in zulk een vervaarlyk _dikken Pels
„ verborgen hieldt! de Page antwoordde : Het is de Koning zyn
Aap, en zy moesten tog braaf de wagt houden, dat hy hun
„ niet owtliep. De Boeren namen de gekkery van den page
voor ernst op f Nu was VOLTAIRE ondertusfchen bezig ,
„ om uit her Rytuig te flygen , maar de boeren lieten hem
„ hunne tanden zien, en hitfaen hem op, even als of hy een
„ Aap ware, en deeden braaf hun best, om hem weer in 't
„ Rytuig te jaagen. Zinds dien tyd wierd VOLTAIRE zeer on„ tevreden met Westphalen , en zogt zich, in veele van zyne
in 't vervolg gefchrevene Werken, door faryre en veragting
„ te wreeken."
door den Vryheer VAN KNIGGE. Eerjle Deel. Te
Haarlem by F. Bohn, 1792. In gr. ollavo, U2 bladz.

PIETER KLAUS,

dit eerfile Deel leeren wy
kennen, als een
losbandigen Knaap, die daar door in verfchillende om U
fandigheden ingewikkeld wordt, en eene groote verfcheideu.
PIETER KLAUS

heid van ontmoetingen heeft: doch hy meldt aan 't einde van
't zelve, dat hy „ op nieuw een vast voorneemen heeft, om in
„ 't vervolg als een eerlyk man te leeven ," waar van wy in 't
volgende Deel den uitflag te gemoet zien. De Vryheer VAN
KNIGGE heeft den leevensloop van zulk een Mensch zeer ei
genaarcig befchreeven, en bedient zig van dit omkleedzel, om
verfcheiden characters natuurlyk af te maaien. Wy zullen,
den leevensloop van PIETER, KLAUS daar laatende , tot een
voorbeeld hier van , den Leezer onder 't oog brengen, een gedeelre van 't geen by ons voordraagt, wegens eene foort van
Kwakzalver , die voorwendde ingewyd te zyn in de kennis
van de geheimen der Natuur. PIETER KLAUS, die zig te Frank
fst, in den dienst van deezen Heer, welke den naam van
den Chevalier de Ventulair droeg, begeeven had, geeft van
3.em het volgende bericht.
„ Hij wist zig , zegt hij , bij zijne geduurige reizen , te
doen voorkomen, als iemand, die geheime gewigtige zaaken
te bezorgen had , zonder zig over derzelver eigenlijken aart
verder uit te laaten. Maar wanneer hij op eene plaats kwam ,
dan ontpakte hij een gedeelte van zijn Koffer , flelde gemeen.
lijk voor de glazen ten toon, allerhande flesch;ens met esfen.
/en, met fpiritusfen, poeders en miflique boeken , waarin de
behandeling der fcheppende Natuur, die tot nu toe den grootften
,
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ten Wïjsgeeren zo eerwaardig duister en onbegrijpelijk toegefcheenen is , door allerleie belagchelijk voorkomende , maar
naar den zin zeer gewigtige, figuuren op papier getekend waren, en wel zodanig, dat ieder, zelfs de eenvoudiglte mensch,
zulks bevatten kon, en zo hy 't niet begreep, dan moest hij
het aan een gebrek van innerlijk licht toefchrijven. Ik heb
ook in 't vervolg van tijd ontdekt, dat dit innerlijk licht meest
huisvest, en dat zelden een man,-alindeomfch
die flout genoeg was zijn gezond verfband te gebruiken, deeze boeken voor iet atfders houdt, dan ontleenden onzin uit
zekere oude wijsgeerige Schoolen , wier valfche grondbegin
voor lang reeds aan de oogen der wereld ontvouwd, en-feln
door nieuwere ontdekkingen wederlegd zijn, als mede uit de
fchriften van dweepachtige , onkundige, zotten in woeste tijd.
vakken. Doch myn Chevalier was listig genoeg, om uit de
ondervinding te weeten, hoe gemaklyk men de menfchen, door
het wonderbaare, bekooren kan; dat 'er zelfs Gene verkeerde
fchaamte kan ingevoerd worden, zodanig dat de een den an.
deren niet gaarne wil belijden, als of hij de zaak niet begreep,
ten einde niet voor onvatbaar gehouden te worden, en dat
derhalven zulk een bedrog niet gemaklijk is te ontdekken,
Wat mij betreft, die flechts een gemeen mensch ben, ik vind
niet noodig te ontkennen, dat ik nimmer iet van deeze vodderijen heb kunnen begrijpen, of het minute waare nut voor
de wereld daarin ontdekken. Ook maakte mijn nieuwe Heer,
na dat ik eerst zijn vertrouwen gewonnen had, voor mij daar
van geen geheim, dat dit alles enkel een bron, om geld te winnen , was voor zekere menfchen, en dat hy my in 't vervolg in
flaat zou fellen, om aan die heerlijke vruchten te kunnen deel
neemen, waarin hij ook zijn woord getrouwlijk gehouden heeft.
„ ik moet den Ridder de eer geeven, dat hij de kunst , van
met de zotte grilligheden der menfchen voordeel te doen,
meesterlijk geleerd had ; hij wist ten rechten tijd een woord
op de baan te brengen, of iets als bij geval te toonen, 't welk
de nieuwsgierigheid der lieden tot hein trok , en dan liet hij
zig bidden, en zo veel afvraagen als hij noodig oordeelde te
ontdekken. Daar mede paarde hij tevens zekere foort van
Vrijmetfeiarij, en beweerde het recht uit Frankrijk te hebben,
van vijf- en - veertig graaden voor geld in Duitschland te mogen uitdeelen. Kluchtig was het te zien, hoe fterk het geloof
der menfchen aan iet van dien aart , en hoe getnaklijk het is,
om de menfchen te overtuigen, dat men de waarheid verkoo•
pen , en een Monopolie van dit artikel, door onbekende Wijs
verkrijgen kan.
-gern,
, Wij haalden in deeze gewesten eenen zeer heerlijken oogst;
ik fpeelde daar bij ook mijnen rol , moest een gedeelte van
de uitgeflrekte Briefwisfeling waarneemen , en werd fomtijds
tot eeneu nabij Manhelm woonenden Exjefuit gezonden, die,
zo
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zo het fcheen, de leidsman van den Heer DE VENTULAIR was
en hein de bevelen gaf, hoe hij zig moest gedraagen.
„ Om te wonen, hoe verre de ftoutheid van mijnex Heer
ging , zal ik eene kleine Anecdote van hem verhaalen. Hij
kreeg kennis aan eersen Geneesheer, die waarfchi;niijk zijnen
omgang zocht, om hem uit te vraagen; deeze verzocht hem
op zekeren avond, dat zij na den eeten alleen waren, de gefchiedenis van zijn leven te verhaalen, en te ontdekken, _ hoe
hij tot deeze hemelfche kundigheden gekomen was. Mijn ge
zijnen man niet lchrander genoeg oordeelde,-lukzoer',di
:,leende hem wel iets ap de mouw te kunnen fpelden, en begon, na Benige weigering, op de volgende wijze.
„ Ik zal, mijn vriend! niets voor u verbergen , en u mijne
lotgevallen verhaalen. Ik ben uit Madrid geboortig,. en van
„ daar is mijne afkomst. Zeker Officier van een duitfche Gar„ de, de Baron van STEENSACH genoemd, ontdekte op renen
„ avond , t'huis komende , aan den voet van den trap, een
„ pakjeu ....."
„ Misfchien in wit linnen gewonden" viel de Doctor hem
„ 0 gij godlooze logenaar' dit is immers
in 't woord.
eene gefchiedenis uit Gil Blas de Santillane?"
„ Mijn Chevalier wilde liet woord opvatten , doch de Geneesheer overfchreeuwde hein , en ftortte een zo warme loog van
spotredenen en fcheldwoorden over zyn hoofd, dat de adem
hein begaf. „ En gij , ellendige landlooperl" zeide hij,
wilt hier eerlijke menfchen bedotten , algemeene geneesmiddelen en den (leen der Wijzen ieeren bereiden? fchandelijke
„ b e drieger! gij zult ondervinden , dat ik u reeds lang in 't
oog gehad en ontmaskerd heb. Indien 'er zodanige kun.
„ digheden Th wezen zijn , als die, waarvan gij u beroemt,
„ dan zijn zij voorzeker niet in de handen van zulke ver„ worpené windbreekers en beurzenfinijders; en de weinige men.
„ fchen, die dezelven bezitten , fnoeven niet alleen daar niet
„ op, zoeken geene profeliten te maaken, geeven geen onder„ wijs in zodanige dingen , die uit menfchenhanden niet kun
ontvangen worden; maar oordeelen.zig verpligt, om de-„ne
aandacht van het publiek van deeze denkbeelden af te trek„ ken, en hen dezelven als enkele befpiegelingen en harsten.
„ fchinimen af te fchetzen , op dat niemand door een vruchtboze verwachting van goederen , welken hij niet berei.
„ ken kan, misleid , een werkelooze wereldburger worde,
door voorwerpen na te jaagen, die voor hem drooinen blij.
„ ven: maar de weinigen, die van de Voorzienigheid tot ze„ kere dingen gefchikt zijn , ontvangen, 't geen zij hebben
„ zullen, ten rechten tijd, zonder dat zij daartoe eerst behoeven aangeworven te worden. Maar wacht u, om u hier nog
„ één woord van dien aart te laaten ontvallen ; pak uwe es/en.
„ fen op, vertrek, en ont a daardoor de fchande, welke ik ii
gij mijne waar.chouwing niet volgt:'
„ zal berokkenen, zo gij
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9, Hierop nam de Docter zijn hoed en rotting, zag nog
eens met verachting neer op mijnen Heer, en ging heen.
,,.De Chevalier de Venttalair zat eersen tijd lang als róerloos,
Que la peste t'etouffe 1 riep
en knarlle op de tanden.
hij uit .
PiERRF_ nous partons domain pour Ratisbonne."
(*) Hij ging vervolgens te bed, zonder een woord meer
te zeggen , en den volgenden morgen vertrokken wij naar Re-

gensburg.'
(•) Dat de Duivel u weg voerel — PIEI$a, morgen vertrekken
wij na Regenbarg.

De Man en Vrouw van Smaak. Uit het Engelsch. Drie Dee/en. Te
4mflerdam by H. Keyzer, 1790. In 83'o. te zamen 790 bl.
de 1Man en Vrouw van Smaak immer eenigen lust beIhunndien
toonden te hebben, in het leezen van zodanige Vertoogen , als
ver(landig en zedig kunnen naaken, dan zouden wy gelooven, dat zy dit Werkje niet genoegen zouden ontvangen. Daar
wy echter meermaalen opgemerkt hebben , dat Galante Histo.
rietjes, lang uitgerekte Romans, en eenige zogenaamde lentimen.
teele Schriften, altoos, maar de Vertoogen der STEELES , avDISONS, VAN EFFENS, VAN ENGELENS, enz. nimmer in hunne han•
den waren, zo twyfelen wy geenzins, of die Lieden van fmaak
zullen , naa het leszen van eenige bladz. dit Werkje met een ver
oog, en een verveelend harte, ter zyde Peggen; als-fmaden
voor hun niet gefchreven zynde. Immers past het niet, aan den
Man en de Vrouw van Smaak te zeggen, zo als de Scl^ryver, bl. 6,
doet. „ Weinigen zuilen 'er onder Inyne Leezers zyn, die niet
meermaalen Uilskuikens en Zotskappen een gezelschap aan 't lagchen hebben zien helpen, en zelfs over Lieden van verfland en
geest zegepranlen, door eene algemeene verbindtenis, welke ten
voordeele der domheid in die gezelfchappen heerschee ?"
Een aantal van vier-en-vyftig Vertoogen maaken den inhoud
deezer drie Delen uit. Dezelve gaan over verfchiilende Onder
boertig, naar maate het met de ffof£e-werpn:zyílig
overeenkomt. De Historie van ALCANDE& en SEPTIMUS; de befchryving van eenige Clubs te Londen ; de reden waarom men
meestal behoeftigen helpt; de Grootmoedigheid in tegenIlelling
van rechtvaerdigheid en andere getneene deugden befchouwd;
de nietigheid der toejuichingen van 't gemeen ; hinderpaalen,
voor welken men zich wagten moet,, indien men zyn fortuin wil
manken; de vrees-voor dolle Honden; het zedelyk kwaad onvermydel k in de Schepping; Aanmerkingen over het Onderwys
der jeugd, voornamenlyk in Engelaaid; deeze zyln de onderwerpen der eerst geplaattle Vertoogen van welke men den Inhoud
der overigen genoeg kan afleiden: nu en dan heeft de Schryver
eene Vertaaling medegedeeld, Jten minften wy hebben den Roem,
een uitmuntend Dichtfl:uk van VQN sALLIR, in het derde Deel,
in onrym vertaald, aangetroffen. Leer-
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Leerzaame Gefprekjes, of de vlyt der Kinderen opgewekt, door J. t.
ZEU, C. zooN. Met Plaatjes. Tweede en laatfte Stukje. Te
4rnJlerdam by W. van Vliet, 1791. In ot?avo, 4; bl.
efprekjes van denzeifden aart, als die van 't voorige Stukje (*) , welken hunne leerzaame nuttigheid hebben. Zo
strekt hier , by den aanvang , het gefprek van een Heer. die,
door naariiigheid , onder den Godlyken zegen , van een Ambagtsman , een Man van vermogen geworden is, den Kinderen,
met welken by daar over gefproken had, ter aanmoediginge tot
naarfligheid, en niet ongepast is daarby gevoegd een Dichtilukje
tot lof der NaerJligheid, dat aldus luidt.
d NAERSTIGHEID! beminlijk beeld!
Gij zijt elks hulde waerd',
Daar gij den mensch genoegens teelt,
En heil en voorfpoed baart: —
Gij doet alom uw werking zien,
Te Water en te Land,
En daar, waar men u tracht te ontvliên,
Wordt de Armoe voordgeplant.

G

Deze aarde wierdt een woestenij,
Hoe, fchoon ze ook weezen mag,
d Dierbre NAERSTIGHEID! ZOO gij
Niet werkte dag aan dag:
By 't lieflijk morgenlicht
Spoort gij uw minnaars aan,
Tot de oefening van deugd en pligt;
Tot heil van hun bellain.
# * #

Die in zijn frisfche en tedre jeugd
Zich aan uw dienst verbind,
Gevoelt uw kracht, uw nut, uw deugd,
En wordt van God bemind:
Van God bemind!
gewislijk ja:
Want God mind NAERSTIGHEID;
Hij wil dat ieder, vroeg en fpaê,
Zich tot haar' dienst bereid.
4
Ó NAERSTIGHEID! gij geeft ons moed,
En ijver, lust en kracht;
Gij geeft aan ieder overvloed,
Die (seeds uw wil betracht.
Blijf ons toch met uw invloed bij;
Dan flrekt al uw genot,
Tot heil van Land- en Maatfchappij,
En ook tot eer van God.
(*) Zie A. V. L. voor 1791, bl. 192.
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LETTER- OEFENINGEN.
De Bybel , door beknopte Uitbreidingen, en ophelderende
:YYenmerkingen verklaerd ; door j. VAN Nuys KLINh EN
A. L. M. meol. .? Phil. D. , Hoogleeraer in de-E[w,
H. Godgeleerdheid en Kerkelye Gefchiedenis , aen het
.Illu/tre Atheneum, en Predikant in de Gemeente te Ain•
jlerdam ; mitsgaders Lid van het Zeeuwsch Genootichiap
der 4Véienfchappen , te hlisjngen. XX11If e Deel. Te
Almfierdam by J. Allart, 1791. CLXXXV en 5Ii blaaz.
in gr. 8vo.
Deel , het welk den tweeden Brief aan de Corin.
D
thiërs , en die aan de Gaïatiërs, Epheziërs, Philippen/en en Colosfenfen bevat ,, is wederom op tlenzelfden

voet behandeld , als de vorige Stukken van dit Werk,
welks aart wy in vorige beoordeelingen en aankondigingen aan onze Lezers reeds genoegzaam hebben doen kennen. Wy zullen dus thans alleenlyk , tot eene proeve,
aan hun mededeelen de gedachten van den Hoogleeraar
over de moeilyke plaats , 2 Cor. X[I: s : Ick kenre een
rnenfche in Chris to, voor veertien jaaren , (of [het gefchiet zy]
in liet lichaeni, en weet ick niet: God weet het) dat de
foodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hernel.
Hy tekent hier op het volgende aan : „ De Apostel
maekt hier melding, van eenen zekeren mensch in cHRisTUS, welken by kende. --- fly bedoelt eenen zondigen
mensch , van gelyke bewegingen , als alle zyne natuur
in CHRISTUS was. --- Zonrmigen-genot,mardi
verëenigen de woorden in CHRISTUS niet meet het woord
anensch, maer in den zin van eene beëedigde betuiging t,
even als Ï om. IXi i , ik zeg de waerheid in CHRISTUS,
en 2 Cor. XIh iq, zo dat de mening deze zy: „ Ik ken
eenen mensch, en ik beroep my op CHRISTUS zelven,
„ als eenen aiweetenden getuige, dat het geene ik, van
„ dien mensch, zeggen zal , de zuivere waerheid zy."
Ondertusfchen houden wy ons liever aan onze Overzet.
Ling, als welke meest eenvouwig is, en met de Zamen
woorden best overeenkomt.-tielngdrofpyk
L.fTT, 1792. No. 9.
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1\Iaar wat is nu en mensch in CHRISTUS? in eenen meer
algemeenen zin , een Christen, die , door het geloov,
CHRISTUS is ingelyfd. Meer byzonder evenwel wyst ons
de kracht der uitdrukking naar zulken mensch, die , behalven zyne geloovsbetrekking op den Verlosfer,, welke
by, met alle Gods kinderen, gemeen heeft; door de uit.
6efening van de krachtigfte gelaovsdaaden, in de gemeen
CHRISTUS, op eene byzondere wys, en zeer-fchapmet
diep, als het ware, is ingedrongen, en daar van, in zynen wandel, de kennelyk[le blyken geeft, met één woord,
eenen Man en Vader in CHRISTUS.
„ Maer wie is nu die mensch in CHRISTUS, welken de
Apostel kende? bedoelt by zich zelven, of eenen anderen? ---- 'Er zyn Uitleggers, die het, op de laetíte
wys, begrypen, en van oordeel zyn, dat de Apostel het
oog Nebbe, het zy op den eerften bloedgetuige STEPHANus, die den verhoogden Middelaer zag( then, aen Gods
rechtehand, (land. Vii: 55, 56, het zy eenen anderen.
Dan dit begrip rust op geenen genoegzamen grond. immers, wat STEPHANUS betreft, deze werd wel, met een
zeer verheven gezicht , maer niet met eene Goddelyke
Openbaring, verwaerdigd, en 'er is geene fchynbare aenleiding, om aen eenen anderen te denken. — Het is
waer , de Apostel fchynt , van eenen anderen, te fpreken; maer het is gansch niet ongewoon, en 'er kunnen
byzondere redenen voor zyn, dat iemand van zich zelven zo fpreke, als of hy eenen anderen bedoelde. Dit
doet JoANNES, in zyn Euangelie, zeer dikwyls. Ook
ílrydt de opvatting, dat PAULUS van eenen anderen fpreke, allerblykbaerst met zyn oogmerk, daer by zyne verhevenheid, boven de valfiche Apostelen, betogela wilde.
Gezichten en openbaringen, wet welke anderen verwaerdigd waren, konden hem geene ftof van roem opleveren.
„ By ons, is 'er daerom geene twyfeling over, of de
Apostel bedoelt zich zelven. Trouwens , met het hoogIte recht, mogt by zich omfchryven, als eenen mensch in
CHRISTUS; hy hadt niet alleen de geloovsgemeenfchap
aen CHRISTUS, met alle Gods kinderen gemeen, maer,
uit hoofde van zyne verhevener geloovswerkzaemheden,
en zyne aenmerkelyke vorderingen in heiligheid , was by
ook een man en vader in CHRISTUS. -- Ook hadt hy
byzondere redenen, om zich zelven, op deze wys, al
fprak hy van eenen anderen, te befchryven. Dit deedt
hy, deels uit nederigheid , deels uit befcheidenheid jegens
,
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Bens zyne partyen, die welligt zouden zyn verbitterd geworden, wanneer hy meer rechtuit gefproken had, deels
nog om dat, in dit zyn voorrecht, dat hy een mensch,
een man en vader in CHRISTUS, was, de grond lag,
dat hy, met buitengewoone gezichten, en openbaringen
verwaerdigd wierdt.
„ Het geene dezen mensch in CHRISTUS wedervaren
was, wist de Apostel ten deele, en ten deele was het
hem onbekend.

A. Hy vist, dat de zodanige, voor veertien jaren, was
opgetrokken geweest, tot in den derden hemel. Hy was, tot
in den derden hemel, alwaer God woont, in het zichtbaer
teken van zyne onmiddelyke tegenwoordigheid, de zalige
verblyfplaets der Heilige Engelen , opgetrokken, dat is,
naer ' de kracht van het grondwoord, ühielyk, door eene
onwederftaenbare kracht, opgevoerd en wechgerukt. --Dit was gefchied voor veertien jaren , op dien zelvden
tyd, wanneer PAULUS te Jerufalem was, biddende in den
Tempel, Hand. XXII: 17. Maer de vraeg is nog, of
de Apostel met deze verrukking verwaerdigd zy, by zy,
ne eerfte komst, na zyne bekeering, te Jerufalem, dan
by zyne tweede komst aldaer? Wy brengen liet, tot de
eerf'e komst te Jerufalem, deels wegens het verband van
dit verhael met Kap. Xl: 32, 33, alwaer gefproken is
van des Apostels vlucht uit Damascus, en deze gaf juist.
aenleiding tot zyne eerfte komst te Jerufalem, Hand. IX:
5, 26 , deels ook en voornamelyk om dat de tydreke+
ning van veertien jaren anders niet zoude uitkomen.
Maer waer toe deze tydsbepaling ? PAULUS geent 'er vats
ter zyde door te kennen, dat hy dit merkwaerdij ge•
zicht, veertien jaren lang, by zich zelven had opgeflo•
ten gehouden, zonder 'er iets van, immers in het open.
Baer, aen anderen te melden , en dat hy 'er ook nu nog
niet van zoude gefproken hebben , was by 'er- niet toe
gedrongen geworden.
B. Maer, in dit geval, wondt hy zelvs byzondere aiii.
ftandigheden, welke hein onbekend waren; daerom voegt
by 'er, by wys van tusfchenreden , by, of het gefchietE
zy in het lichaem, weet ik niet, of buiten het lichaem,
weet ik niet; God weet liet.
In het licbaem, kon de gemelde optrekking tot in dett
derden hemel gefchied zyn, op eene meer oneigenlyke,
cif meer eigenlyke, wyze. Oneigeillyk, kon dit plaets gem
had hebben, wanneer God , zonder Paulus lichaem vats
Bb a
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de aerde op te neemen , en plaetfelyk naer den hemel
over te voeren, door zyne Almacht, zo al niet aen des
Apostels zintuigen , ten minhen aen zyne verbeeldings.
kracht , zulk eene vertooning van zaken deedt voorkomen, welke by zou gezien en ondervonden hebben, wan.
neer by plaetfelyk, niet zyn lichaem, was in den hemel
geweest. Op eene eigenlyke wys kon de gemelde optrekking plaets gehad hebben , wanneer God het lichaetn
van den Apostel , door zyn wonderdoend alvermogen ,
voor een korten tyd, tot in den derden hemel, plaetfelyk
had overgevoerd.
„ Buiten het lichaem kon de optrekking hebben plaets
gehad, wanneer God, aen de ziel van den Apostel, door
eene onmiddelyke werking, zonder tusfchenkomst van het
lichaem, zulk een levendig inzien in den S'taet der heer
zaligheden , welke-lykheid,noalyke
in den derden hemel genoten worden , gegeeven had ,
als of hy aldaer lichamelyk was tegenwoordig geweest.
„ De Apostel wist niet, op welke eene van de gemelde
wyzen die optrekking gefchied ware. Het geval was zcr
zonderling geweest ; en had ' zyn gemoed zodanig getroffen , dat hy niet bepalen konde , of het in, dart
buiten, het lichaem gefchied ware. God alleen wist het."
Gaarne zouden wy ook de Aantekeningen van den
Heer KLINKENBERG over de volgende even moeilyke verte
fen mededeelen, doch wy moeten dit nalaten, om dat dit
Uittrekzel anders te lang zou worden.
,

Verhandeling over den Wandel des Geloof:, door WILLIAM
ROMAINE , M. A. Predikant te Londen ; uit het Engelsch vertaald. Ite Deel. Te Amflerdam by J. Allart,
1792. Behalven de hoorreden, 29 bl. in gr. 8vo.
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in beredeneerd dan gemoedelyk is deeze Verhandeling van den Eerw. ROMAINE. „ Hy hadt," naar
luid der Voorreden , „ van den tyd af dat zyn Werk
over het Leeven des Geloof: (*) , was uitgegeeven , íleeds
zyne aandagt gevestigd op de Leertukken in 't zelve
voorgedraagen , en gepoogd dezelve ter beoefening te
bren-

(*) Dit Werk is ons ia 't Oorfpronglyke, noch in eene Ver.
taaling, bekend.
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brengen. Derzelver waarheid bleek my overtuigend uit
het Woord van God , en werd geflaafd door de werking
van God , welke 'er mede vergezeld ging. Zyn boven
invloed paart zich , tot op deezen dag, met-naturlyke
zyne eigene Leer, en zy heeft de beloofde uitwerking op
de harten en den wandel van hun die gelooven. Ze is
kragtig door God , tot alle heilryke einden der Verlos
geen in deeze bladen over dat onderwerp ge--fing,Het
zegd wordt , is meestal by wyze van eigen ondervinding.
Myn oogmerk is, de hoofdwaarheden van onzen Godsdienst
ter prai^yk en tot gebruik te brengen, en te toongin, hoe
noodzaaklyk de Leerl} ukken der Genade zyn , oen den wan.
del eens Christens wel te bel uuren. Alles wat noodig is,
om denzelven , effenbaar en geregeld, heilig en gelukkig te
lnaaken , wordt beloofd, en is door het Geloof te verkrygen."
Om dit oogmerk te bereiken , is deeze Verhandeling
opgePteld. Zyn Eerw. geeft dezelve op „als de vrugt van
zyn leezen, overdenken , en bidden over de Schriftuur plaatzen , welken van den Wandel des Geloofs gewag
maaken. De overdenkingen, welke hem als dan voorkwaxnen , Helde by in gefebrift ; het zy by bezig was met
zyn eigen hart te onderzoeken , of tot God te bidden
om eenen zegen over de Bybelpiaats , welke by dan trachtte
te overweegen. Dit fcheen hein toe een eenvoudig en zeer
dientig middel te zyn : om dat de Leer, op die wyze,
ter beoefening werd gebragt, en geduurige en bedacht
onder de invloeden en het onder -zameovrwgin,
Heiligen Geest, tot vermeerdering des Ge--wysvande
loofs konden trekken. 'Er komen hier en daar Alleen
voor., als ook Gebeden en Dankzeggingen om--fpraken
trent welke by ieder Geloovigen in bedenking wil geeven, of het niet zyn voorregt zyn zou, zich daarin met
hem te vereenigen, en zyne woorden de hunne te maaken." ---- Deeze Alleen f'praaken, Gebeden en Dankzeggingen , zyn zeer veelvuldig , en op een toon geftemd,
die gereeden byval zal vinden van alien, wier Godsdienfligheid, met die des Schryvers, gewoon is zich deezer
wyze te ontlasten. Dan anderen zullen te meermaalen
met hem niet kunnen iní't emmen, al behooren zy niet
tot de veelen , in de Voorreden gefchetiten, „ die eene
„ Godsdienfti e leevenswyze aanneemen; doch die nooit
„ de rampzalige gevolgen van den Zondeval inzagen, noch
„ de plaag van hun hart leerden kennen. De zulken
„ zyn doorgaands hooggevoelend en laatdunkend; zy maaBb 3
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„ ken eene groote vertonning van Godvrugt, en fchynere
„ anderen daarin te willen voorby ftreeven — tot dat zy
op de proef komen, en dan, in den tyd der Verzoe„ king, vallen, zy af."
Het afgeleverde Eerfie Deel bevat zes Hoofdt}ukken ,
die tot Opfchriften voeren: I. Hy, die met God wandelen
zal, moet vooraf den weg des Vredes leeren kennen. II. De
Geloovige is met God verzoend , en de vrede Gods heerscht
in zyn .gemoed , en zy beiden wandelen (amen , dewyl zy
ru overeenftemmen. 111. De Geloovige kleeft God hartlyk
aan, en wandelt met Hem in Liefde. IV. ^De Geloovige
gaat voorfpoedig voort, zo lang hy wandelt door 't Geloof,
sn ltandvastig vertrouwen op zynen verzoenden God en liefhebbenden Vader. V. De Geloovige richt zyne treden naar
het Woord , en wandelt reet een verruimd hart op den Ko
weg der Godzaligheid. VI. Des Christen wandel,-niglyke
in de betrachting van zynen pligt.
De denk- en fchryfwyze van zyn Eerw. zal zich door
deeze weinige trekken doen kennen. „ Gy kunt geene
waare liefde tot God hebben, dan die onthaar uit de
bewustheid, dat hy met u bevredigd is in Christus Je! us.
0! wagt u voor valfche Leeraars; 'er is groote rede toe.
Veelen fpreeken flerk van hunne liefde tot God, om zyne beminnenswaardigheid in zichzelven. Eene gewigtige
Grond dwaaling ! Myftyken, Kwakers, Naturalisten, waan
Overnatuurkundigen, en de gaufche verdoolde me•-wyze
nigte van Zedepredikers en Deïsten, waanen cenen vol
te beminnen, zonder hem te befchouwen-ftreknGod
in het Verbond der Genade, of zo als Hy zich geopenbaard heeft in de Menschwording van zynenr Zoon. In
geen menschlyk hart op aarde, heeft ooit zodanig eene
liefde plaats gehad, fints bykans- zes duizend jaar. Adam,
in het Paradys , mot God op die wyze lief hebben.
Maar wanneer hy om de zonde uit het Paradys verdreeven was; kon by Hem dus niet meer beminnen. Het
beloofde Vrouwenzaad, het Woord dat Vleesch zou worden, werd toen het voorwerp van zyn Geloof, en de
Lenige grond

zyner

Liefde."

Zo min con, voor den gevallen Mensch, naar 'sSchryvers oordeel, in zichzelven beminnelyk is, zo min bezit
(lok de Mensch iets beminnelyks in zichzelven voor GOD:
dit laatfee den Mensch te willen inboezemen , behoort
tot de diepten des Satans. „ fly weet ," zegt de Eerw.
KOJK INE , „ hoe ltcrk wy van natuuro verkleefd

zyn
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zyn aan het verbond der Werken, en dat, als hy den
geloovigen llegts beweegen kan om van Jefus af te
zien , met oogmerk om iets in zichzelven te zoeken of
te vinden, waarom God hem lief zou hebben , als dan
zyn geloof verzwakt en zyn vrede gehoord wordt.
In deezen ftrik heeft by meenig kind van God gevangen. De verzoeking is juist gepast , naar de werking
van het overgebleeven begintel van eigen geregtig=
heid ; zy fireelt onze wettifche hoope ; en ze behaagt
ten uiterften aan den hoogmoed van ons bedorven hart.
Geen wonder, derhalven, zo lang 'er vleesch in ons is,
zo wel als geest, dat deeze listige ingeeving fomtyds op
deeze wyze wordt ontvangen: „ Bezit ik iets, waarom
t , God my zou agten en zegenen? Ik wenschte; dat ik
^, eenige beminnelyke gezindheid of pryswcaardige daad
.), in my mogt ontdekken, bekwaam om my der byzon„ dere gunst van God aan te pryzen. 't Is waar, ik
„ vinde zodanige thands niet. Maar ik hoop die den
eersen of anderen tyd te zullen verkrygen. Als ik
;, flegts meerder vlyt en oplettenheid aanwende, en meer
„ gezet en yverig de middelen der Genade waarneem,
„ zal ik welIigt daar toe kunnen geraaken. Hoe 't zy,
„ het kan niet fchaaden, dat ik 'er na trachte. Ik zal
my zelven oefenen. En ik hoop de dag zal komen,
„ wanneer ik der Godlyke gunde eenigermaate waardig
„ zal zyn." --- Hier heeft de verzoeking post gevat.
Gelyk de SIang Eva door haare arglistigheid bedroog,
alzoo zyn de zinnen van zulk een mensch bedorven, om
af te wyken van de eenvoudigheid die in Christus is.
De boze Slang heeft de vryheid van zulk een kind van
God aangetast , en heeft zyn vericand verdonkerd , en
xyn inzigt in de genade van het Evangelie beneveld.
Zyn oog is thands niet eenvoudig , zyn hart is thans
niet eenvoudig, in de volbragte zaligheid. Hy is vervoerd tot een wettisch vertrouwen , en geeft plaats
aan een geest van dienstbaarheid. Wierd by aan zichzelven gelaten , de vyand ',zou hem gevanglyk weg
naar zynen wil. De Satan begeert hem zeer,-leidn,
om te ziften als de tarwe; doch hem wordt niet toegelaaten hem iets anders te outneemen , dan een weinig
kaf. De Heilige Geest, in wiens bewaaring hy is, ontdekt en verydelt de poogingen des Satans. Hy brengt
den geloovigen in gedachten, en leert hem gebruik maaken van het geen hy te vooren gekend heeft , aangaan'
de de Leer der Genade. De tegenwoordige beproeving
Lb 4ver-
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vereischt beoefening , en yerfchaft gelegenheid tot nuttig
gebruik zyner voorige lesfee. Hy had uit de Schriften waarbeden geleerd, gansch verfchillende van de inboezemingen,
waar aan hy gereed Mondt het oor te leeneb. Daar in
had by gele rd, dat des Vaders liefde tot zyne kinderen , geenerlei verdienften in hen onderfielt. De genade
volgt niet op cie werken , anders was de genade geerá
genade meer. De verkiezing is niet des geenen die wil,
noch des geenen die loopt, maar des ontfèxmenden Gods.
Want wy worden uit genade gezaligd, door het geloof,
en dit niet uit ons, het is Gods gave. De verkiezing
der genade is uit enkele liefde, en veymagtige gunst, ett
beeft geener_l :i beweegredenen, dan alleen het welbehaagen van Gods wil. De voorwerpen van dezelve waren
niet de waardigen ; maar de onwaardigen niet de
onfchuldige ; maar de gevallen mensclh -- Zondaars,
als zodanigen , in geenerlei wyze geregtigd , of behoe-

darigd •_.,... de verluorene , de hulplooze , de godlooze
ja de voornaarnllen der zondaaren opeubaare
yyanden en wederfpannelingen tegen God. Zy worden
niet gezaligd door de werken der regtvaardigheid, welke
zy gedaan hebben , of knunen doen ; op - dat niemand
xoeme. Want de roem is ten eenemaal uitgellooten.
De zaligheid is in diervoege beraamd, op lull, eerie wyze uitgewerkt , en wordt zodanig toegepast , dat hy die
roemt, niets heeft waar in by roemen kan, dan in den
Hee ;e. Geen vleesch kan roemen voor .[lens; want uit
Hem, en door Hem en tot Hem , zyn alle dingen. AVice
alleen de lof toekomt tot in eeuwigheid, Arne,.
„ Zo. draa Gods geest deezcu uitneernenden rykdom
dier Godlyke Genade in het waare licht aan het zielsoog voorl'celt , bemerkt de gelaovige zynen misflag. Hy
vindt dat by afgeweeken was van de eenvoudigheid van
het Euangelie, door ;e denken, dat de Liefde van God
op verdieniten volgde , en dat by meer bemind zou zyn,
naar maate zyn wandel hem Gode aanprees. Zyn ooges
worden nu geopend. De begoocheling verdwynt. Het vol
Vaders lief--maktvryenol fhagycevn's
de, zo als die in de Schrift ontdekt is, wordt aan hem
geopenbaard. Ify leest, en mengt geloof met he geen
ljy leest; en op deeze wyze geraakt hy uit den ftrik des
Luivels. —- Eene Schriftuurplaats, van deezen of ibortgelyken inhoud , is veeltyds liet middel te zyner redding.
D Goed^r^ierenhtid des t1E1REw is va z eeuwigheid tot ecu^'ig°
.
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vigheid, over de geenen die hem vreezen (*). — Dierbaare
woorden! vol van ryken Troost voor hen , die verzocht
werden om eenige hoedanigheden in zichzelven te zoeken , welken hun regt zouden geeven op de Godlyke
liefde, en, denzelven niet vindende, bekommerd en verlegen worden. De Heilige Geest leert de zodanigen ,
buiten zichzelven te zien, naar een voorwerp, juist gepast naar hunnen Band. Hy wyst hun op de Godlyke
Goedertierenheid — eene nimmerfaalende bron van
troost tot die goedertierenheid, welke zich uitflrekt
van eeuwigheid tot eeuwigheid , en welke haare rykfte
gunstbewyzen uitdeelt, niet om de waardigheid van hem
die ze ontvangt , maar tot prys der Genade van den
Geever. Hier wil 1-ly dat zy het oog op vestigen, en
van daar alleen redding wachten voor hun gemoed. Uit
de volheid deezer Goedertierenheid kunnen zy altyd ont..
vangen genade voor genade : want de Goedertierenheid
des Jeeren is van eeuwigheid tot eeuwigheid, over de
geenen die Hem vreezen. Eik woord is gewigtig. Bepeins het myne Ziel; en mogt de overweeging daar van
u opleiden, om die goedertierenheid Gods , welke over
á.11e zyne Werken is, te verhoogen, enz. enz."
Wy laaten de Gevoelens van den Eerw. ROMAINE, aan
zyne plaats; maar de wyze van voordragt kwam ons
uitgerekt, omtlagtig, meer woord- dan zaakryk, en daar
-omverlnd,
voor,
(*) Psalm CIII: 17.

Over de Tolerantie , door HEGEWISCH, Hoogleeraar op de
Hooge School te Kiel. Uit liet Hoogduitsch. 7e Coe.
oorden by J. van der Scheer, en te AnaJterdam by A. 13.
Saakes, 1792. y6 bl. in gr. 8vo.

oogmerk van dit Geíchrift is , gedeeltelyk de. ge
te ontwikkelen, in welke, gedeeltelyk de relgelenetvallen
, volgens welke de Tolerantie moet uitgeoefènd
,

worden.
De Schryver onderfcteidt vier zoorten can Tolerantie:
1. Die geene, welke elke Secle tegens alle anderen moet
uitoefenen. 11. De Tolerantie van den Staat, tegens de
verfcheid€n Seélen, in welke zyne Onderdaanen verdeeld
zyn, 111. Die, welke de étne party tegens de andere
Bb 5
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moet in agt neemen, in gevalle 'er verfchillende meenin.
gen en oneenigheden over de oude Leer, de oude gebruiken en inrichtingen ontftaan mogten. IV. De Tolerantie van den Staat tegens de andersdenkende medeleden eener party, het zy dezelve de heerfchende zy of
niet.
I. De Tolerantie van elke See tegens alle anderen be.
(laat, volgens hem, uit de volgende Stukken:
A. Geene Sec'Ie moet middelen van geweld gebruiken,
om het geen zy voor waarheid houd, anderen als zoodanig op te dringen. Zy moet ook door geen geweld,
hoegenaamd, andere Seen beletten hunne leeren en mee
te bekennen, en een uiterlyken eerdienst te-nigevry
houden, daarmede overeenkomstig.
B. Geene Sthe moet zig• verbeelden , dat zy alleen
voor alle anderen daarom, wyl zy een zeker leerftelzet
heeft aangenomen , het recht heeft , het Burgerrecht in
den Staat , met uitfluiting van anderen te bezitten , of
grootere burgerlyke Voorrechten te genieten; of dat het
haar geoorloofd zy, andere Seéten het burgerrecht of geheel te weigeren , en weg te neemen; of hun het zelve
onder zekere bepaalingen te doen toekomen. En vol#trekt nooit moet eene Sete daar op, dat zy eene zekere Leer heeft aangenomen, de begeerte bouwen, om den
Staat alleen te willen regeeren.
C. Dan indien eene Secce by toeval door voorgaande
gebeurtenisfen het verkreegen heeft, dat zy alle burgerlyke Rechten en Privilegien in den Staat geniet , en dat
alle andere partyen daar van uitgeflooten zyn; of dat zy
ten minften deeze Rechten en Voorrechten in een hooger trap geniet als anderen: (zulk eene Sec.e word de
heerfchende of dominante genoemd) zoo kan men dezelve niet verhinderen noch verdenken; wanneer zy deeze
verkreegene Rechten en Privilegien tracht te bewaaren,
het zy dat dezelve op oude gewoontens of op een uit.
drukkelyk verdrag gegrond zyn.
D. Indien 'er by ongeluk eene party is, die het grond
heeft aangenomen, dat zy, alwaar zy den meester-beginzl
(peelt, geene anderen neffens zig dulden wil, en dwang
gebruikt, om de overige partyen tot zig over-mideln
te haalen, of zelfs te vernietigen; zoo is het zekerlyk
elke andere party , die de overhand heeft, niet te ver
dat zy tegens die heerschzugtige party op haa--denk,
te hoede zy. Het most zelfs gebillykt worden, als z!

in
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in een land, waar in nog geene , na heerfchappy haakende , Seél:en zyn, dezelve niet vrywillig tot zig uitno-digd. En het kan niet gewraakt worden , dat zulk
Gene party, waar zy reeds gevestigd is , gefnuikt,
en haar alle gelegenheid ontnoomen worde , om groot
cu magtig te worden. Dan men kan de aanhangers van
zulk eene bedenklyke party, die reeds in den lande ge
oefening van hunnen eerdienst zon -vestigd,ry
vergunnen; fchoon men wel deegelyk-dernigtwyfl
Biend te onderzoeken , of het ook waar zy , dat eene
party zulke grondbeginzelèn aanneemt.
E. I-let is integendeel ook klaar, dat die partyen, die
gnu reeds uit hoofde van gewoonte of uitdruklyke ver
uit voorgaande gebeurtenisfen fpruitende ,-bintesf,
van het genot van alle of van eenige burgerlyke Rechten en Voordeelen uitgeflooten zyn , volllrekt geene ge
middelen, of ook zulke, die beroeringen in den-weldig
Staat veroorzaaken kunnen, moeten gebruiken , om het
volle genot zulker Rechten en Voorrechten te verkrygen, en zig daar door aan de heerfchende party volkomen gelyk te tnaaken. Zy moeten dit alleen van den
vryen wil der heerfchende party afwagten, en deeze kan
flegts door de overweeging, dat zulks billyk en met het
best van den Staat overeenkom(tig zy , daartoe bewoogen worden.
F. In het byzorder, behoord het mede tot deeze Tolerantie, dat geene party de andere wegens haare mee
gebruiken , als belachgelyk en zinloos ver -nige
-tone.
G. En eindelyk is het eene wezenlyke pligt, dat geene party de andere ligt befchuldige, dat zy iets leerd, of
doet, het geen voor de zedekunde nadeelig is.
II. De Tolerantie van den Staat ten aanzien der ver
welke deszelfs Onderdaanen ver--fchilendSt,
deeld zyn, eischt, naar zyne gedachten , het volgende:
A. Voor den Staat zelve, als Staat befchouwd, is het
van het uiterst gewigt , dat zyne Onderdaanen Religie
hebben. Maar de Staat als Staat befchouwd, moet ten opzigte der verfchillende ílelzels van religieufe m3eningen
en gebruiken of plegtigheden volkomen onzydig blyven;
en zorgvuldig waaken , dat geene van alle de partyen
eene andere zoeke te benadeelen , te beperken, of te verdringen.
]3. Wanneer de éEne of andere party door voorgaande
ge.
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gebeurtenisfen , door ftilzwygende of uitdruklyke verbintenisfen zig zekere voorrechten boven de anderen verworven heeft ; zoo moet de Staat dezelve daarby beIehermen, en haar die voorrechten nooit tegens wil en
dank ontneemen, nog dezelven beperken; en wanneer het
Staatsbelang vereifchen mogt , dat de Voorrechten dee•
zer begunfligde party, of geheel of gedeeltelyk aan alle
of Benige der andere partyen wierden medegedeeld, dan
moet de Staat de toeftemming der begunlligde party niet
:anders als in der mince en door zagte middelen zoeken
te verkrygen.
C. Indien het in een land, door zekere omftandigheden eene grondwet geworden is , dat de reprefentanten
van den Staat eene zekere Religie bekennen moeten, dan
Ihebben deeze h feeds te denken , dat zy eene dubbele
perfona moralis voorflellen ;• iQ. den Staat ; 2 °. de medeleden van die Kerk of Secte , welke zy toegedaan zyn.
Zy moeten de raagt, die zy als Regenten bezitten, nimnier gebruiken , om hunne Seáte ten nadeele der anderen
eenige voordoelen te verlchaífen.
D. De Staat moet by die Clasfen van het Volk , die
door het bezit van meer goederen Voor eene betere opvoediug vatbaar zyn , de ftudie der Weetenfehappen en
kennisfee bevorderen , die den geest boven de vooroor.
deden verheffen , die hem van het hartstogtelyk aanklee4
ven van meeningen los maaken , en hem eene baardig
om elk flelzel met eene koele onparty.-heidvrfcan,
digheid van alle zyden. te onderzoeken. Daar door zal
de geest van verdraagzaamheid by de hoofden der ver
worden, en dezelve zal zig al--fcheidnpartygbo
lengskens ook over de andere medeleden verbreiden.
Ill. In gevalle onder medeleden van eene en dezelfde
Kerk verfcheidenheid van meeringen ontlaat, dan moet
i. Vooreerst, de Kerk tegens alle haare andersdenkende
medeleden, de volgende regelen van Tolerantie in agt
Meemen.
A. Zy moet zig niet bekommeren om he geen buiten da
Kerk gefchied.
B. Wanneer iemand in de Kerk eenige voorftellingen
doet, om oude leeren en inftellingen te veranderen, zo
moet de Kerk dezelve met geduld en bedaardheid onderzoeken.Zy moet het afwagten, of niet misfchien meer
Kerkleden, of niet mis[chien mannen van inzichten, deeze
voorftellingen rechtmaatig vinden. Zy moet het onderzoek,
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bek, het welk hier over begonnen is, in geenen deele
tegengaan of verhinderen.
C. De Kerk moet niemand wegens zyne byzondere
meeningen uittlooten of in den ban doen, zo lang hy
dezelven niet in de Kerk voortleld , of der gemeente
zoekt op te dringen. Zelfs, wanneer by enkele medeleden der Kerk in byzondere gefprekken, of door fchriften i die den Godsdienst der Kerke niet zyn toegewyd,
van zyne byzondere meeningen zoekt te overtuigen; moet
zy zig daar by lydend gedragen. Als dan is zy eerst
bevoegd , hem het Lidmaatfchap te ontzeggen, wanneet
een medelid zyne byzondere meeningen in de Kerk niet
op eene zedige wyze voorheld , maar met yver , ten
einde dezelven de geheele gemeente op te dringen. Dog
deeze ontzegging ivoet niet befchouwd worden als eene
firaf.
D. De Kerk moet zig zorgvuldig wagten , om die medeteden, die zig wel een tyd lang tot haar bekend heb.
ben, maar haar nu niet meer aankleeven, zonder egter
tot eene anderen Kerk over te gaan i als ongeloovigen of
als menfchen zonder Godsdienst uit te fchreeuvren.
Want gerustftelling is het hoofddoel van allen Godsdienst; en men kon van zulke menfchen vooronderttellen,
dat zy deeze in geen kerkelyk genootfchap volkomen
vinden; maar dat zy daar toe zekere denkbeelden nodig
hebben , waar toe de Kerk hun geene aanleiding geeft.
De Kerk heeft geen regt, om de rust zulker menfchen
te ftooren.
2. Maar ten anderen is de Tolerantie ook een pligt
van anders denkende leden jegens de Kerk.
A. Geen medelid van de Kerk moet in de Kerk zelve
zyne afwykende meeningen beginnen voor te Rellen.
B. Maar , wanneer iemand eenige verbeteringen van
de ingevoerde Leer wenscht, clan moet hy daar toe geene voorílellingen doen, als wanneer hy van de toeftemming der meesten of der aanzienlykfleu zo verzekerd is,
dat hy vertrouwen kan de algemeene toeftemming zonder fterke beweegingen en onrust te zullen verkrygen.
De gemoederen moeten daar toe lang te voren , door
fchriften, die niet voor den openbaaren Godsdienst beflemd zyn, en door verbreiding van fmaak in het lezen
van ernftige boeken, voorbereid zyn.
C. Vindt hy gemoederen, nog niet ryp, om de voor geftelde verbeteringen aan te neemen, dan moet hy zig
van
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van alle verdere openbaare pogingen, om dezelven door
te zetten , in de Kerk zelve, onthouden, en het aan de
de Voorzienigheid overlaaten , wat deeze door de zaaden , in zyne fchriften en byzondere gefprekken uitgefirooid, geliefd te werken.
IV. Ten opzigte der Tolerantie van den Staat tegens
de andersdenkende medeleden eener party , zyn hechts
twee gevallen mogelyk ; namelyk , de Kerk , waar in
eenige medeleden in hunne meeningen van elkander ver
Staats, of heerfchende , of het is Bene-fchilen,sod
andere, Kerk. In beide gevallen moet de Staat zekere
regelen volgen:
A. Hy moet niet gedoogen, dat 'er eenige zoort van
firaf, ban of uitfluiting of eenige andere vervolging, die
op het burgerlyk leven eenigen invloed hebben kan, te-

gens de andersdenkenden plaats hebbe.

B. Hy moet, even zoo als in alle andere dingen, liet

Try onderzoek van godsdienftige zaaken niet verhinderen,

maar ktevorderen.
C. ,En, wanneer het de heerfchende Kerk is, waar in
zich verfcheidenheid van meeningen openbaard, dan moet

by nog een derden regel volgen. Wanneer het klaar is,

dat het verllandigst of ook het grootst gedeelte der Kerk na
Bene zekere hervorming, eene verandering van Leerllukken en de affchaffing van eenige Plegtigheden haakt, dan
moet de Staat deezen wensch onderiteunen, en door een
verflandig gebruik dier middelen, die by als Staat in handen heeft , en in alle gevallen door het voorzigtig gebruik van zyn gezag, hoewel nooit met geweld, de ge-

wenschte hervorming zoeken te bevestigen.

De aard van het onderwerp, de wyze der behandeling,
en de tyd, dien wy beleven, vorderden van dit kleine
boekje zulk een uitvoerig uittrekzel. De Schryver ontwikkelt zyne stellingen kort, duidelyk , en doorgaande
overtuigend, en by heeft in weinige bladzyden zyne folie
nauwkeuriger en gegronder behandeld, dan veelen, die
'er groote boeken over fchreven. Indien wy iets op zyne
gronditellingen aanmerken wilden , dan zou het op die
zyn, welke wy onder I. C. E. en II. B. hebben opgegeeven , dewyl wy twyfelen, of zulke onnatuurlyke ver
immer voor de-bintesfovrldgbeutnisf
posteriteit verbindende zyn.
God zegene de edele poging van dean Heer FiacgWISCil

371
wiscu tot heil van het menschdom! Wy kunnen de ge
niet ontkennen, die door een-grondheibfculg
beroemd Schryver (*) tegen het haatelyk gedrag der
Christenen is ingebragt: Tout les Etats Chrétiens faignoient
encore des plaïes , qu'ils avoient refuïs de tant de guerres
de religion , fureur particuliíre aux Chrétiens ignorés des
idoldtres , & fuite malheureufe de l'efprit dugmatique introduit depuis fi long - tems dans touter les conditions. Il y a
peu de points de controverfe qui n'aïent caufé une guerre
civile, & les nations étrangéres (peut - étre notre posterité)
ne pouiront un jour comprendre que nor péres je foient
égorgés mutuellement pendant tant d'années en prëchant la
patience.
8 ! Dat de overblyfzelen deezer onverdraagzaamheid
eerlang zo volkomen uit alle harten mogten uitgeroeid
zyn, dat onze nakomelingfchap, in de daad, moeite hadt,
om te geloven , dat dezelve immer mogelyk geweest
ware !
OVER D£ TOLERANTIE.

(") HiJoire du Siecle de Louis XI17 par N. DE VOLTAIRE
T. I. p. 12, 13.
,

Vraagen over de Gefchiedenisfen van den Bybel. Te Amfterdam by Cornelis de Vries, 1792. Behalven het Voorbericht, '03 bl. in gr. 8vo.
et oogmerk van dit Vraagboek is, aan de Jeugd de
Gefchiedenisfen van den Bybee te leeren , door hen
in den Bybel zelve te laten leezen. Ten dien einde, zyn
agter de Vraagen geene Antwoorden, maar alleen Schriftuurplaatzen gefield, welker hoofdzaaklyke inhoud de antwoorden voor de vraagen op moet leveren. Het doel
van den Opfteller is , „ dat de Leerlingen , met zo weinige woorden als mogelyk is, de inhoud van zodanig een
deel der gefchiedenis, als de tekst, agter eene vraag ge.
field , bevat, zullen opgeven , en dat de Onderwyzer
zyne Leerlingen zal vermaanen , dat ze hem , niet met
even zo veel en dezelfde woorden , als in den tekst uitgedrukt ftaan, op zyne vraagen zullen antwoorden, maar
met hunne eigene woorden, op dat hy hier uit beöordee.
len mooge, of zy den tekst verslaan, en de gefchiedenis,
waar over hy met hun handelt, begrypen."
Deze onderneming verdient zekerlyk goedkeuring.
Tot

11

OV',

VRAAGY,i3

Tot eerie proeve van de uitvoering, zullen wy hier laten
volgen, uit het

TWEEDE HOOFDDEEL,
D1 EERSTE AFDEELI1 G.

Bevattende de gefchiedenis van Noach na den Zondvloed.
Vr. i. Welke waren de Zoonen van Noach , en hoe
moet men hun aanmerken? Gen. 9. vs. 18, Icy.
2. Aan welke bezigheden begaven zich Noach niet
de zynen ? Gen. 9. VS. 20.
3. Wat vind men aangetekend met Hem en zynen
jongften Zoon gebeurd te zyn ? Gen. 9. vs.
21,.22.

4. Hoe gedroegen. zich de Broeders in dit geval'?
Gen. 9. vs. 23.
r. Hoe nam Noach dit geval en de behandeling van
5
den een en ander zyner Zoonen op? Gen. 9. vs.
24—_7.
6. Tot welk Benen ouderdom kwam Noach, Gen.
9. vs. 28, vergel. met Hoofdft. 7. vs. 6.
7. Hoe ging het nu met het nageflacht van Noach k
Gen. io. en het Opfchrift boven het zelve.
8. Hoe word de oorfprong der onderfcheidene taalen in den Bybel belchreven? Gen. ii. vs. 1--9.
9. Welk een oogmerk fchynen de bouwers van
den Toorn te Babel gehad te hebben ? Gen.
It. VS. 4.
Io. Door welk middel wierd dit oogmerk verhinderd?
Gen. II. vs. 5 -8.
Voorts deelt de S'cln•yver , in het Voorbericht , aangaande het gebruik van dit boekje , nog eenige handlei ding mede; en zegt voorts , dat het zelve is f'ainengefl:eld,
ten gebruike van eeoe kerkelyke oefening met de Jeugd,
en dat het hem aangenaam zou, zyn, „ te verneemen, dat
„ het zelve ook in andere Christlyke Gemeentens in gebruik kwame en de plaats verving, (althaas met op,, zicht tot eigenlyk gezegde kinderen) van zogenaamde
„ Catechifatiën over de leertlellingen van den Godsdienst,
„ of liever , over kerkelyke Syllhemata , om welke
„ te begrypen , het verfland van kinderen , van acht
„ tot veertien jaarera , zelden genoegzaant toereikende
,, is,
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„ is
, en welke dus volftrekt onnut, zo niet fchadelyk
» zyn. ,
Wy wenfchen hartelyk , dat by dit genoegen finaken
mag: doch wy vreezen, dat by de meeste Christelyke
gemeenten, in ons Vaderland, die wensch nog lang onvervuld zal blyven,
Antwoord op de Vraagt, of het leezen van Predikatiën , in
de publieke Kerken , vooral ten platte lande , invloed
hebbe op de waarneeming van de openbaare Godsdienst,
en of het zelve de waarneeming der Godsdienst nadeelig ,
dan voordeelig zy ; voorgeleezen in een Gezelfclaap van
Godsdienst Vrienden , onder de Zinfpreuk : A Jove
principium. Te Alkmaar by H. Hartemink , 1792. 36
bi. in gr. 8vo,

E

en elendig Stukje, in een hechten ftyl gefchreeven,
vol taalfouten, en niets anders bevattende, dan het
geen reeds dikwyls tegen het leezen der Predikatiën, en
tegen de redenen, waarmede men het zelve aan gepreezen of verdedigd heeft, gezegd is. Het is opgedraagen
aan het Genoodfchap , ter verdediging van den Chrirtelyken Godsdienst , in 's Hage, eu in deeze opdragt maakera
de Uitgeevers geene zwaarigheid te zeggen, dat zy het
verval in de waarneeming van den openbaaren Gods.
dienst , vooral ten platten Lande, hebben zien toenee men, ,, zints het ,kezen, of voor zich leggen van de uit
te fpr.eekene Leerredenen in de publieke Kerken on,, der de jongere Leeraaren, byna is algemeen geworden."
Zulke aanmerkingen , en verfcheidene andere die in dit
boekje voorkomen, zyn "hoonende voor zulke jonge Leeraars, die in yver voor de bevordering van waaien Gods.
dienst aan niemand toegeeven , en die , fchoon zy omn
billyke redenen hunne Leerredenen voor zich leggen, het
grootte nut in hunne gemeenten ftichten. Met hoe veel
meer regt mogt men fchryven , dat het verval in de waar.
neeming van den openbaaren Godsdienst is toegenomen,
zederd dat de geheele kunde van een aantal Leeraaren
heeft beginnen te be[caan in een van buiten geleerd Theologisch Syftema , of Vraagenboekje; zederd dat in zeer
veele gemeenten de Leeken veel kundiger zyn geworden
dan hunne Leeraars; zederd dat het van tyd tot tyd ,
door de vermenigvuldiging der voorbeelden, bekender is
geworden , hoe veel verfchil 'er is tusfchen de Lesfeta
Ce
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en het gedrag van verfcheidene Geestelyken; zederd dat
de Godsdienst meer en meer is misbruikt geworden tot
een dekmantel van heerschzucht en haat, of ter bevorde.
ringe van Staatkundige inzichten!

Verhandeling over de herfloppingen des Onderbuikr, (ge
uit het Werk van den Hoogl. KAMPFF,) ten nutte-troken
vair Lyders. Uit het Hcogduitsch van den Heer MULLER, Geneesheer te Hanau, met een Voorreden, en eenig z ophelderende Aanmerkingen omtrent de Leere van
Rampff, door it. J: THOMASSEN A THUESSINK , A. L.
M. Phil. en 's Lands M. D., enz. enz. In 's Gravenhage by 1. van Cleef, 1790. In gr. 8vo. 25o bi.

n de Voorrede geeft de geleerde Vertaaler de redenen op ,
en wyst teffens het oogmerk aan, waar aan dit Werk zyn
oorfprong te danken heeft, en waar toe het eigentlyk beftemd is; de Heer Doc`ror MULLER, te Hanau, naamlyk,
heeft uit een groot Werk door den jongen 'Heer KAMPFF,
in den Jaare 1784 in 't licht gegeeven, ten tytel hebbende: Verhandeling over eene nieuwe wyze, om de hardnekkig
Ziekten , die haare zitplaats in den Onderbuik hebben,-jte
voornamelyk de Hypochondrie, zeker en in den grond te ge
dit kort en zaaklyk uittrekzel gemaakt. Het-n.ez,
groote Werk behelsde de nieuwe theorie van den ouden
Hoogleeraar KAMPFF, over deeze zoort van Ziekten, en
was hoofdzakelyk voor Artzen beftemd : dan zyn oogmerk was, om ook voor Lyders daar over iets in het
licht te willen geeven , en hierin door zyn dood verhinderd zynde , heeft zyn gemeenzaame Vriend, de Heer Doctor MULLER, deeze taak op zig genomen, en door het
uitgeeven van dit Stuk daar aan voldaan.
Om onze Leezers evenwel niet door een kwalyk begrip van den tytel van dit Werk te doen mistasten, waar
uit fchynt te blyken, (lat in het zelve alle zoorten van
Ziekten , wier oorraaken in Verlioppingen vats den On
derbuik te zoeken zyn , verhandeld worden , het geen
echter zo niet is, want, om maar één bewys voor veelen op te leveren, zullen wy flegts zeggen , dat de Ziekten door Wormen, in den Onderbuik huisvestende, veroorzaakt, hier geheel met filzwygen voorby gegaan worden , die nochtans een al te ryke bron van eene menigte
Eiier zelfde gebreken zyn , welke door onzen Auteur in
de
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de X en XI paragraaph opgegeeven worden : om dit te
vermyden, zullen wy verpligt zyn onze Leezers, de ei.
gentlyke bepaaling der Ziekte of liever de naaste oorzaak
dier Ziekten , over welken in dit Stuk gefproken word ,
uit de eigen woorden van den geleerden Schryver te doen
kennen.
In de ifte § zegt de Auteur: „ goor de Verl}opping
,,der Ingewanden van den Buik, o de InfarFtus, verffa
„ ik den natuurlyken toelland der Bloedaderen , inzon„ derheid der Poortader , gelyk ook de vaten der lyf„ moeder , wanneer dezelven , hier en daar , vervuld ,
„ opgepropt en uitgezet worden door een traag omloopend
„ bloed , het welk eindelyk flit slaat, {lolt, kwalyk ver„ inengd , op ver[chillende wyze bedorven , van zyne
„ vloeibaarheid beroofd , dik , taay, polypagtig en verhard is, of wanneer het verdikte weivogt in dezelven, in
„ de klieren , in het celleweefzel en in de eerfee wegen
,, zig verzamelt, aldaar verrot , verdroogt, en op verfchil,, lende wyzen bederft."
Deeze Ziekte word vervolgens in deeze hoofdzoorten
verdeeld, als i. dezulken , waaraan de bloedkoek, of de
vaster, aardagtige, zwaare, olieagtige, brandbaare, meer
zamenhangende betlaandeelen des bloeds, het grootl}e deel
hebben ; 2. die welke onder den algemeenen naam
van Pituita bevat worden , en ten 3. die welke in de
Lyfmoeder gevonden worden. Deeze allen worden teffens in mindere foorten verdeeld, en met de hoogstenogelykfte naauwkeurigheid befchreeven. Dat uit deeze onzuivere bronnen niet anders, dan eene ontelbaare menigte
van gebreken en ziekten moeten voortvloeijen , laat zich
zeer gemakkelyk begrypen , en hier over word in dit
Werk zeer uitvoerig, en tefFens zo duidelyk, gehandeld ,
dat Lyders aan eene of meerdere van dezelve laboreerende,
met een weinig oplettenheids te gebruiken, en hunnen toefland met de agter het Werk geplaatfie gevallen van Ziekten , vergelykende , weldra in {baat geheld \oorden om
van hunne eigene een tamelyk voldoend begrip te kunnen
maaken.
De verfchillende oorzaaken, die tot deeze Ziekte gele.
genheid geeven , worden met geene mindere zorgvuldigheid aangeweezen , en onder deeze worden de misbruiken
in de opvoeding, vooral de Keurslyven, niet vergeeten;
de thans al te weeklyke levenswyze; de niet alleen nuttclooze, maar zelfs fchac'elyke, gewoonte om dikwyls van
Cc z
geest..
,
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geestryke Dranken, Liqueurs, Elixters en zoortgelyke bevordering van de , door eigene fchuld, verdorven eetlust
gebruik te maaken, en veele andere misbruiken meer, waar
door men zig aan deeze en veele andere daar uit voortvloeijende Ziekten bloot Relt.
Na de kentekenen, waaraan deeze Ziekte van anderen
te onderfcheiden is, behoorlyk aangeweezen te hebben,
gaat de Auteur tot het opgeeven der gerweeswyze , en de
verfchillende daar toe trekkende middelen, over; vermydende echter hier by, en met het grootfile recht, alle eigentlyk gezegde voorfchriften , om daar door te verhoeden , dat onkundige of min oplettende Lyders zich zelve
door een verkeerd gebruik maaken van dezelve, in plaatze
van voordeel, niet de grootte nadeelen, toebrengen kun
hier toe worden, in de eerfte plaats, een aanhou--ne.
dend gebruik maaken van verzagtende , ontbindende ; enz.
„^ ly('eeren billyk ten fterkften aangepreezen, en verfchillende Inftrumenten, om dezelve te kunnen bybrengen, be4chreeven. Jammer is het, ondertusfchen, dat, voor al
in ons Land, de afkeer van dit middel by ontelbaar
vicele Lyders nog zo groot is, dat een Geneesheer zelden gelegenheid heeft, om hun tot een herhaald gebruik
daarvan te kunnen overhaalen.
Dit zal genoeg zyn om onze Leezers een fchcts te geeven van het Werk zelve, waar agter nog gevoegd zyn
Benige Aanmerkingen van den geleerden Vertaaler omtrend
de Leer van KAMPFF, over de Onderbuiks verlioppingen.
Deeze zyn van dien aart, dat het Werk zelve daar door
ongemeen veel verbeterd, verfcheide omftandigheden nog
duidelyker verklaard, en met eene door den Auteur byna
geheel vergeeten, en echter tot deeze zoort wel degelyk
behoorende, Ziekte der Darmfcheilsklieren met derzelver
kenmerken en geneeswyze, zeer juist befchreeven, nog ver
ons beftek laat niet toe daar over-riedwo.Dan
verder uit te weiden; wy moeten onze Lezers tot het
Werk zelve wyzen; hun verzekerende, dat beide her Wei k,
en de daarby gevoegde Aanmerkingen , niet alleen de uit
kentekenen van eene wel doorgedagte Ziekte -ilekndft
maar ook dat dezelve .zo wel voor geleer--kunderag,
den als ongeleerden in dit vak van veel nut en dienst

kunnen
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Amfterdam ., in zyne Gefchiedenisfen , Voorregten , Koophandel , Gebouwen, Kerkenftaat, Schooien, Schutterye,
Gilden en Regeeringe; om te dienen ten vervolge op het
Werk van JAN WAGENAAR , Historiefchryver áer Stad.
Negentiende Stuk. Met Plaaten. Te AmJterdam en Har lingen by P. Conradi en V. van der Plaats, 1791. In
gr. Svo. 179 bi.
olftrekt op den eigenften voet, als WY, wegens ds
voorgaande Deelen deezes Vervolgs van WAGENAAR's
Werk, 4mfterdam betreffende, aangemerkt hebben (*), is
dit Negentiende Stuk, waarmede 't zelve geflooten wordt,
voortgezet , en behelst het Een-en-dertigite Boek , waar
uit het grootendeels beftaat, de Gefchiedenisfen dier Koop.
Jtad van het raar 1784 tot in het 31aar 1788 , wanneer
op den negen -en-twintigften van April de Pruisfifche J7agt,
voor de laatfte maal afgelost, en vervolgens de Staatfche
Bezetting by de Leydf he Poort geplaatst werd, naa dat
dezelve ruim zes en een halve maand in Uitlandfche
Magt geweest was. „ Verfcheide zaaken," zegt de Schryver, „ aldaar, zedert, voorgevallen, tot de Omwenteling
betrekkelyk , het afleggen van den Eed op de Conithutie, het invorderen van den Vyf-en-twintigften Penning,
en andere aan onze Stad niet byzonder verknogt , vinden eene voegzaame plaats onder de algemeene Vader
Dit is waarheid ; maar-landfcheGburtis."
heeft ook die Stad , zints dien tyd , tot heden , haare
byzondere Lotgevallen gehad, niet minder meldinge waar
dan veele van de in dit Vervolg opgetekende; dan-dig
de Schryver vondt hier waarfchynlyk , zyns oordeels ,
een voeglyk Tydperk om den draad zyns Verhaals af te
breeken, en de opvatting of aanknooping voor eenen anderen, die des lust mogt hebben, over te laaten.
Hoe geval- en belangryk zyn de aangeduide Jaaren voor
Amfterdam. Van binnen en van buiten zag men tooneelen , hoedanige 'er nooit in of omtrent die Vesten
vertoond waren ! Welk eene ruime ftoffe voor den Ge fchied.

V

(*) Zie 1Vieuwe If/gem. Vaderl. Letteroef. IV Deels ifle Stuk,
bi. 25 , euz. , en 4/gem. l"aderl. Letteroef. voor 1791 , bh
2áb , enz.
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fchiedboeker! Wanneer men dit alles in het beloop van
137 bl. befchreeven vindt, zal men, by voorraad, reeds
veronderftellen kunnen , dat alles zeer kort moet afgehandeld weezen, en niet veel meer bevatten dan 't geen
van elders ten overvloede bekend was. Bekendheid der
openbaare voorvallen, zo jong verleden, is altoos het lot
der geenen , die de Befchryving van de Geíchiedeni^fen
hans Tyds onderneemen; doch men verlangt, en met rede , dat zy zich bevlytigen om byzondere naarigten te
bekomen, en die ter opheldering mededeelen; waar door
de roerzeis en aanleidende oorzaaken ontdekt worden.
Veelen begeeren , om my te bedienen van eene aanmerking, welke my voorftaat by den Lord BOLINGBROKE, in
zyn Regt Gebruik der Historien geleezen te hebben, „ de
,, werking der Myne te zien, en niet alleen de ftoffen,
„ die uit dezelve gefprongen zyn." Wy weeten, het valt
bezwaarlyk, zo niet meer ... aan dit verlangen te vol.
doen; doch kan het, als men eenigen toegang heeft tot
oorfpronglyke befcheiden, niet in elks handen, met beiclleideuheid en voorzigtigheid, gedaan worden. Maar voor
den Schryver van dit Vervolg waren de bronnen , zynen
Voorganger WAGENAAR zo ruim geopend , zo wy ver
dit mogelyk eene der oorzaa--nem,g]otis
ken, waarom wy zo weinig of geen nieuws, Amfterdam
byzonder betreffende, vermeld vinden; fchoon men niet
draaglyk genoegen het aaneeugefchakeld verhaal der ge
gemelde Tydvak, leeze,-wigteGburnsf,'
en, tot een volkomener begrip, naar 's Schryvers aanwyzinge, zich, op veele plaatzen, konne bedienen van 't be.
kend Werk, 't Beroerd Nederland getyteld, 't welk , uit
Deel, Friesland betreffende (*), uit-gezondrhtX
dezelfde penne als dit Vervolg fchynt gevloeid te zyn.
Het overige van dit Deel wordt befteed om verflag te
geeven van de veranderingen, in Wereldlyke Gebouwen en
Werken ; van de Kerken en 't Kerkbeftuur der Gereformeerden; waar men de Conventie aatreft tusfchen de Broederen Ernftigen en Cocceaanen, in den Jaare 1773, overeenkemllig met welke men zich, zedert dien tyd, met
eenige veranderingen , naar " tyds gelegenheid, by her beroepen van Leeraaren gedraagen heeft. — Van de Ker-

ken
(*) Zie Nieuwe 4/gem. T'aderl. Lrtteroef. IV. Deel I. Stuk,
bl. 338.
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ken en het Kerkbef tuur der byzondere Gezindheden buiten de
Gereformeerden; hier ontmoeten wy, onder anderen , berigt
van de Boekverzameling by de Doopsgezinden; hunne Ver
houdende by het Lam en den Tooren, inge--gaderin
volge der Maakinge van wylen den Eerw. P . FONTEIN .
Deeze Berigten zyn zeer naauwkeurig, en dienen tot noodige Byvoegzels op WAGENAAR . Byzonder en overneemenswaardig oordeelen wy 't geen de Schryver, van de
Kerken der Roomschgezinden fpreekende, omtrent eene derzelven aanmerkt. „ In de optelling van de Kerken der
„ Roomrchgezinden, by den Heer J WAGENAAR, vinden
„ WY geene melding van eene Kerk, welke door de ;7e„ /uiten wordt gebruikt. De naauwkeurige Historiefchryver was niet onkundig, dat, binnen ,lmjterdam, eene
„ Vergaderplaats van die Gezinte was. Doch , waar„ fchynlyk, maakte by daar van geen gewag, om dat de„ zelve, op hoogen last geflooten, althans de openbaar®
Godsdienst-oefening, ter aankweekinge der byzondere
,, Leerbegrippen diens Aanhangs , zints eene reeks van
„ Jaaren , verbooden was. By de Omwenteling van den
Jaare 1787 ontvingen de Yefuitsgezinde Roomschgezinden
verlof, om de geflootene Kerk te mogen openen, en,
„ even als alle andere Leden der Kerke, hoewel bepaald..
„ lyk alleen op deeze plaats, hunnen Godsdienst te mo„ gen waarneemen.
„ De Kerk, door ons bedoeld, heet de Krytberg, vol
welk men , boven een der Ingan--„genshtOpfcri,
„ gen, leest. Zy tlaat tusfchen het Koningsplein en de
„ Beulingftraat , naast en ten Noorden van de Kerk der
„ Doopsgezinden by het Lam. De voornaame ingang is
„ op den Singel, alwaar zy het aanzien van eene deftige
„ Burgerwoomnge , en door welke men den toegang tot
„ het eigenlyk Kerkgebouw, heeft. De andere ingang is
,, op de Heeregraft door eene enge fteeg, een weinig teu
,, Zuiden van de Katerfteeg. De Kerk, dus tusfchen de
„ Huizen van den Singel en de gemelde Graft bellooten,
„ is een hoog en ruim Gebouw , pronkende van binnen
„ met verfcheiden cieraaden, en den verei^chten toettel,
„ tot den plegtigen Kerkdienst behoorende."
.
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HISTORIE DER ONLUSTEN

Beknopte Historie der Onlurten in de Nederlanden, zedert
de Onderhandelingen, over de Gewapende Neutraliteit, in
17Eó , tot op deezen tyd, uit echte Stukken byeen gefield,
Derde Deel. Met Plaaten. In Braband, ii. 335 bl.
in gr. avo.
min als wy, in het doorleezen der twee voorgaanZ
ode Deelen (*) , iets aantroffen , 't geen byzonder
en onbekend was, uit eigen ondervinding of geene alge-

meen bekende Stukken opgemaakt , zo min is zulks ons
in het doorbladeren van dit Derde Deel voorgekomen.
Alles treft enen bykans aan in de N. Nederl. Yaarboeken en het Beroerd Nederland , waar toe de Schryver
eeniglyk wyst , en waar van het Werk een Uittrekzel
mag heeten. In zo verre het een beknopt Verflag behelst, kan het áanpryzing verdienen. Dan zullen zy zich
zeer misnomen vinden , die , door op het Tytelblad ,in Bra band, als de plaats des Druks, leezen , verwagten byzonderheden aan te treffen, die als onder de hand moes.
ten medegedeeld worden , door eenen onbekenden Schryver, die ook den Naam, en de bepaalde Woonplaats des
Drukkers, verborgen houdt. Veelen hebben, daar door
verlokt , zich de voorgaande , althans het eerfile Deel ,
aangefchaft. De Heer Schryver geeft, in eene Aantekening- in dit Deel, bI. 172, van den Heer DAENDELS te
Hattein, (preekende, eenige aanduiding van zyn Perfoon.
„ Het is my zonderling aangenaam dus loflyk de gedagteuis te mogen vermelden van een Regent, met wiep
„ ik, in de School- en Academie jaaren, te Harderwyk,
„ de eere gehad heb te mogen verkeeren, en tweemaal
,, zyn Contubernaal te zyn."
Het tegenwoordig voor ons liggend Deel is gefcheidei
n vier Hoofdí}ukken , die tot Opfchriften voeren, 't
geen ons den Inhoud eenigzins doet kennen. I. De Gebeurtenis/en van het fluiten der Trede met den Keizer ,
tot het einde des baars 1785. -- II. De Gebeurtenisfen
federt het begin des Yaars 1786 , tot aan het begin der
Onlusten, wegens llattem en Elburg. --- III. De Ge baurtenisfen en Onlusten der Steden Hattem en Elburg be,,

tref-

(*) Zie 4/gem. Yarderl. Letteroef. voor 't Jaar 1791♦ I. Stuk,
bl . +.1.
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trefende. ---- IV. De Gebeurtenisfen federt de Onlusten tegen
Hattem en Elburg, tot aan het einde van het daar 1786.
Inzonderheid hadden wy verwagt , wegens Hattem en
Eiburg, daar de Schryver een Geldersman fchynt te zyn,
of althans van zyne vroege jeugd gemeenfchap met dat
Gewest gehad te hebben, meer dan algemeene berigten
te zullen aantreffen; maar niets van dien aart. En wordt
de overgave van Hattem, gelyk doorgaans, toegefchreeven
aan een Brief van VAN DER CA?ELLEN TOT DEN MARSCH,
PALLAND TOT ZUITHEM en ZUYLEN VAN NYEVELD ,
„ waar in verzogt werd, geen Burgerbloed meer te ver
gieten, maar de Stad over te geeven; met bygevoegde-„
„ verklaaring , dat de goede zaak daar door niet alleen
„ kon bevorderd, maar ook het Vaderland gered worden."
Wy kunnen niet afzyn deeze byzonderheid toe te lichten uit de onlangs in 't licht_ gegeevene Memorie van den
Heere VAN DE MARSCH , met welker leezing wy ons zo
even bezig gehouden hadden ; die , bl, 43 verklaart: „ Ik
herinnere my, dat myn raad, aan die van Hattem gegeeven, inhieldt: dat ik van advys was, uit hoofde dat het
burgerbloed tot grootere einden behoorde be/paard te worden, dat zy wel zouden doen van op eene TYDIGE RETRAITE bedacht te zyn. Ik voegde 'er mondling by, aan
den geenen, die my deezen raad kwam afvraagen, dat,
daar de ko=el door de Kerk was , • de burgerlyke bezetting in Hattem weCrttand behoorde te bieden , dat de
woorden, TYDIGE RETRAITE, hier op zagen, dat zy, onder befcherming der geformeerde linie , gedekt door de
Battery aan de overzyde des Ysfels, altyd eene wykplaa-,s
na Zwolle open hielden. Gebrek aan beleid heeft belet,
dat deeze raad naar behooren is agtervolgd geworden. Ik
maake hier van melding, om dat veelen, den zamenhang
in deezen onkundig, my dien gegeeven raad kwalyk af
hebben, even als of ik de oorzaak ware geweest-genom
van het al te fpoedig verlaaten dier Stad. — Men begreep, in de eerfle oogenblikken , in Overysfel met my,
dat het burgerbloed , wyl eene verdeediging deezer twee
ongevestigde Steden de roekloosheid zelve zou geweest
zyn , tot grootere einden moest befpaard worden."
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GESCHIEDENIS

Gefchiedenis der Kolonie van Suriname. Behelzende derzelver Opkomst , hoortgang , Burgerlyke en Staatkundige
Gejteldheid, tegenwoordigen Staat van Koophandel, en eene
volledige en naauwkeurige Be%chryving van het Land, de
Zeden en Gebruiken der Ingezetenen. Geheel op nieuw
famengefteld door een gezelfchap van geleerde 3oodjche
Mannen aldaar. Te Amfterdam en Harlingen by Allart
en van der Plaats, 1791. In gr. Svo. 364 bi.

D

Heer C. G. DOHM, Geheimfchryver van den Koning
van Pruisfen , een Hoogduitsch Gefchrift , over de
burgerlyke hervorming der 7ooden , in 't licht gegeeven
hebbende, bezorgde de Heer M. J. BERNOULLI daar van,
in I781, eene Franfche vertaaling, onder den tytel: La
Reforme Politique des .7uifs. Dit Werkje niet voor Sprokkelmaand 1786, in, het letterkundig Kollegie der Jooden,
te Suriname , onder de fpreuk : Docendo Docemur,, ko.
mende , werd door de Leden zoo wel ontvangen . dat
de Regenten der Portugeefche Joodfche Natie aldaar goed
vonden , om deszelfs Schryver een' brief van dankzeg
te zenden , gedateerd io Lentemaan ei 1787 ;-gineto
daar in tevens de verfchuldigde eere bewyzende aan de
gedachtenisfe van den toen reeds overleden Franfchen
Vertaaler.
Deeze Brief, over Holland, naar Berlyn gezonden zynde, had meerder uitwerking dan deszelfs Schryvers zich
hadden durven belooven. Zy ontvingen , den 29(ten van
Zomermaand , van dat zelfde jaar, een antwoord van den
Heer DOHM, gedateerd Keulen aan den Rhyn, 29 Louw
kennis geevende van zyn voorneernen,-mand178,he
ons het geluk der Natie nog meerder te bevorderen; ver
tevens hem te willen voorzien met de-zoekndarby
noodige onderrichtingen wegens de Kolonie van Suriname, en de daar gevestigde Jooden, ten einde by zich in
iaat mogte gefield vinden , om , door treffende voorbeelden, de hoofdt elling van zyn Werk flaande te houden ,
en , zo veel in hem was , mede te werken, aan eene
gunilige Omwenteling ten hunnen voordeele.
De Joodfche Regenten talmden niet om , daadelyk handen aan 't werk te Baan; en welk eene Natie zou, op
het openen van zulk een gunflig vooruitzicht, kunnen (lil
zitten ? Zy gaven den Fleer DoHM onmiddelyke kennis
van
C
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van hunne bereidwilligheid in doezen. En daar by hen
verzot had , om hem eenige gelchiedkundige berichten
toe te laaten komen, wegens de lotgevallen, die der Ko
eerpo oprichting , wedervaaren zyn,-lonie,fdrtha
benevens 't geen haaren tegenwoordigen ftaatkundigen en
zedelyken toefland betreft, zo werdt het Plan van dit
Werk door hen gevormd; zynde alles, wat den Jooden te
Suriname wedervaaren is , te verbinden aan het geen de
Kolonie raakt, om dus een naauwkeurig Historisch ver
te geeven , van alles wat hen in deezen opzichte-flag
betreft.
Men zal uit het gezegde kunnen -opmaaken , dat deeze
Joodíche Schryvers, de meeste Werken gebezigd hebben,
welken eenig licht over Suriname, en deszelfs Gefchiede•
nisfe, kunnen verfpreiden: dat zy boven dien niet verzuimd hebben, hunne Natie in veele opzichten te verdeedigen , zo wel in zulke gevallen in welken zy verdeediging noodig had, als in anderen in welken zy valfchelyk
belasterd wordt. Die het menfchelyk hart, en de alge
zucht der byzondere Natiën kent , zal zulks den-men
Portugeezen van Suriname geenzins ten kwaaden duiden.
Na eene Opdregt aan de Beftuurders en Regeerders van
Suriname , refideerende te flmfterdam ; na eene gepaste
Voorreden medegedeeld te hebben , in welke de Brieven
van en aan den Heer DOHM gevonden worden ; volgt
eene Inleiding , in welke verfcheidene groote Mannen der
Jooden, zo om hun Praat als geleerdheid, aangevoerd en
geroemd worden. Hier op volgt de Historifche Proeve
over de Kolonie van Suriname zelve, welke met den Praat
der Jooden doorweeven zynde, 22o bi. beflaat. Daar na
befchryven de O p ilellers , in zo veele byzondere Afdeelingen , I. De fiaatkundige en burgerlyke Regeering der
Kolonie. II. De Bevolking zo van de Stad Paramaribo,
als van de ganfche Kolonie in 't algemeen. Scheepvaart en
Koophandel. III. Oprechting en beflemming van de Komptooren der Kolonie , en der Imposten die de Kolonisten en
Piewooners betaalen. IV. Befchryving van de Savanne en
van het Kordon. Luchtgefteldheid der Kolonie in 't alge
Ziekten. Karakter der Kreoolen , enz. V. Genees--men.
kunde, Lapzalvery , Bedrag der Negers. VI. Letterlunde,
Letterkundige Mattfchappyen, Bibliotheeken, enz. VII. Alg emeen e levenswyze in Suriname. Vermaaken. Schouwtooneelen, enz. VIII. Staat van uitvoer uit de Kolonie, van
het begin deezer Eeuw tot Ao. 178e. IX. Naamlyst der
4lmp-
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Arrptenaaren. En X. Bevysiukken , dienende tot opheldering deezes Werkr, in betrekking tot de 3toodfche Natie, gevestigd in Suriname.
De Schryvers hadden zich zekerlyk, in veele opzichten, kunnen bekorten, fchoon een beknopt overzicht van
liet geheel geene onaangenaamheid voor den Leezer hebbe. De beknopte inhoud der Vraagen van den Heere
Doxnr' beftaat in de volgende 9 Punten , wier beantwoor.
ding zeker korter had kunnen gefchieden ; doch dan zouden ook veele weetenswaardige berichten agter gebleeven zyn.

i. Over de voordeelen, die de Regeering van Suriname
aan de Joodfche Natie verleent.
2. Of men daar eenig onderfcheid maake tusfchen de Jood
Natie, en de andere Bewooners der Kolonie?
-fclhe
g. Of alle bezigheden, Handwerken en foorten van Koop
hun geoorlofd zyn?
-handel,
4. Of de Natie daar het recht geniete , om Plantagien in
vollen eigendom te bezitten?
^. Of de Natie daar partikuliere belastingen aan de Kolo•
nie betaa]e, gelyk in eenige andere Landen ?
6. Of, gelyk in Benige andere Landen, het getal hunner
Huisgezinnen daar bepaald moet zyn?
7. Of de Natie het Vaderland, als Soldaat, of als Burger- of Krygsbevelhebber, moge verdeedigen?
8'. Hoe liet zy met de Historie? Wat lot de Kolonie
van 't eerlte begin haarer ftichtinge gehad hebbe, en welke veranderingen de Privilegiën der Natie ondergaan hebben ?
9. Hoe het zy met den politieken en zedelyken 1'Iaat
der Kolonie in 't gemeen , en met de gevoelens , welke
de wyze en verlichte rechtvaerdigheid der Regeeringe den
Christenen jegens de J ooden heeft moeten inboezemen?
Daar de Bezittingen van den Staat niet te naauwkeurig
gekend kunnen worden, en onze Leezers ook gaerne iets,
uit de pen van Portugeefche Jooden gevloeid, zullen leezen ; kiezen wy ecu gedeelte der befelrryving van de
Plantagiën te Suriname , en derzelver voornaamfte Pro.
duCten.
„ Alle de Plantagiën der Kolonie , over het geheel ,
zyn gelegen aan de Rivier van Suriname, de Kreeken va-ti
.Para, van Paulus, en andere die daar in vallen; aan die
van Commowyne, haare Rivieren Cottica en Perica, en andere Kreeken ; maakende te 'famen nit een getal van S91
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Plantagiën, daar onder begreepen 139 van timmerhout en
levensmiddelen : zo dat die , welke bebouwd worden ,
maar 451 Plantagiën beloopen ; te weeten, aan de Gornnmowyne , Cottica , Perica en aan alle de Rivieren en
Kreeken die daar in vallen, 331 van Suiker, Koffy, Kakao en Katoen; weshalven de Rivier Commowyne, ce ,o
van hout en leeftogt daar by gerekend, in haaren onttrek bevat een getal van 361 Plantagiën of Woonplaatfen: van welk getal aan de Jooden toebehooren 14, na.
Inenlyk 8 van Hout , en 6 van Koffy en Katoen. Merl
heeft in Suriname, daar by gerekend de Kreek van Pura,
en alle de andere die daar in vallen, met de flichtingen
achter de Stad Paramaribo, een getal van ier Plantagiën
van Suiker, Koffy, Katoen en Kakao, en zog van Timmerhout en Levensmiddelen, famen uitmaakende een getal van 3o, welke de Rivier van Suriname bevat, en waar
van 32, namenlyk a1 van Hout en lo van KoWy, toebehooren aan de Jooden. Van het geheele getal deezer
Plantagiën van bebouwinge, derhalven, welk, zo als gezegd is, 452 beloopt , moet men i6 aftrekken, toebehoorende aan Jooden, en dan zullen 'er 436 Plantagiën
overfchieten , die aan anderen toebehooreu ; doch van
welke 350 haare eigenaars in Holland hebben , terwyl
86 hier t'huis hooren. Het weezenlyk getal van de Plan.
tagiën der Kolonie, over het geheel, gaat derhalven dat
van 173o en 1735 , 150 te boven ; eene vermee•dér•iiig
die men aan de Rivieren van Commowyne, Cottica , Nlatapica, Perica, enz. verfchuldigd is: want in plaats van
177 Plantagiën, die men 'er in 1730 en 1735 had, telt then
'er tegenwoordig 331 van Suiker, Koffy, Katoen en Kakao , voorzien niet Watermolens (uitgezonderd eeltige
naar om hoog der Rivieren, die nog Molens hebben ,
welke door beesten gedreeven worden); waar onder een
dertigtal Plantagiën behoort, die, naar om hoog der Kreeken aangelegd , alleen Timmerhout leveren , tot dienst
van de gebouwen der Plantagiën in 't algemeen. Het
tegendeel is gebeurd met de Rivier van Suriname: want
van 1730 tot 1735 vond men van haaren mond af tot op
40 mylen opwaards, een getal van 224 Plantagiën van
Koffy en Suiker , voorzien met MoleQs , die door beesten gedreeven worden, en tegenwoordig, daar ouder begreepen alle haare_, Kreeken , en die , welke aangelegd
zyn achter de Stad van Paramaribo; uitgezonderd ion zeer
kleine, die niets leveren dan Hout en Leeftocht, vindt
men
,

386

t ESC9112DENIS

men 'er in 't geheel maar 121 Plantagiën van bebouwinge ; 't welk gene vermindering aanduidt van 103 Plantar
giën; van welk getal de Portugeefche en Duitiche Joodfche Natie, aan de Commowyne en haare andere Rivieren,
bezit 14 Plantagiën , en aan die van Suriname 32, dus
in 't geheel 46 Plantagiën ; en daar onder maar 16 van
Suiker er_ Koffy, in plaats van II5, welke zy tot 1760
bezeten hebben." Op verfcheidene plaatfen deezes Werks,
worden de redenen van het zigtbaar verval der Natie
aangeweezen.
„ men zal, misfchien, in gansch America , zelfs zon
der eenige Kolonie uit te zonderen, nergens zulke regel
gebouwen en tuinen,-matige,fchon re
die het vermogen van Suriname te boven gaan, verfierde
Plantagiën vinden. De plaatfen der ontfehepinge, de netheid der itraaten, die de huizen omringen, de Limoen
menigte der Vruchtboomen , waar-bomenhag,d
mede de wegen, ter Wederzyden, beplant zyn, geeven
het fchoonite gezicht dat men mogelyk is uit te denken;
men heeft 'er Koffylootfen, die meer dan 8o,000 guldens
gekost hebben.
„ De jaarlykfche opbreng van deeze Plantagiën, famen
genomen , voornamenlyk van die , welker waaren naar
buiten gevoerd kunnen worden, is met zeer veel naautwkeurigheid opgegeeven door den Heer FERMIN , in zyn
Tableau de Surinam , van bl. 369 tot 376. De fomme
der waarde van alle deeze voortbrengfelen , gednurende
den tyd van 26 Jaaren, federt 1750 tot 1775, in Koffy,
Suiker, Katoen en Kakao , beliep 265,400,000 guldens,
't welk in 't jaar bedraagt tien Millioenen, twee honderd
zeven duizend zes honderd twee-ën-negentig guld. zes
íluivers en eenige penningen.
„ De opbreng der tien daar aan volgende jaaren , van
1 77 6 tot 1786 , bedraagt te famen i6o,000 Oxhoofden
Suiker; 12o,o00,000 ponden Kolfy ; 7,500,000 ponden
Katoen; en 6,000,000 ponden Kakao; 't welk, het eerie
J aar door het andere genomen, bedraagt zestien duizend
Vaten Suiker , 12 Millioenen ponden Koffy, zeven honderd vyftig duizend ponden Katoen (*), en zes honderd
dui.
(*) De kweeking van Katoen heeft grootelyks toegenomen;
maar dewyl de eerste tien jasren der laat(te oprekening zeer
weinig Katoen hebben opgebragt, zo leverde de opbreng, volgeus
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duizend ponden Kakao. Het jaar 1787, dat zeer ongelukkig was, heeft niet meer opgeleverd dan 11,289.725
ponden geheele Koffy, en 840031 gebroken Koffy, 8386,11
ponden fchoon Katoen, en i 4326 ponden van mindere
hoedanigheid , 8o4. ponden Kakao , en 15744 Vaten
Suiker. De geheele opbreng der tien voorgaande jaaren,
gevoegd by dien van het laatstgemelde jaar, geeft ons
Bene nette rekening van de voortbrengfelen der Kolonie,
het eene jaar door ,het andere genomen, van 15872 Vaten Suiker, houdende ieder Vat duizend ponden; r2,o64878
ponden Koffy; 85r4831 ponden Katoen , en 701,326 ponden Kakao. Deeze waaren', gerekend volgens den prys,
waar op zy, de zes laatfte jaaren door elkanderen genomen , in Holland kwamen , zonder eenige hoogenaamde
onkosten te rekenen, bragte.n op aan Suiker 24 It. het t,
of f i it - Io - : liet Vat van i000 ponden ; aan Koífy
lo; ft. het th; aan Katoen 21 ft. het t; aan Kakao 5 II.
het Iu; het welk, famen genomen, eene fomme maakt
van negen Millioenen , twee honderd negen - en - tachtig
duizend, honderd en negen guldens, twee ftuivers en agt
penningen Hollands; en dus f 918583-4-: en eenige penningen minder, dan de opbreng van zes -en- twintig jaares,
volgens FERMIN, en dat nog ten opzigte van den prys der
waaren, die federt 6 of 8 jaaren veel meer is verhoogd,
dan in de 26 jaaren te famen, volgens zyne berekening(`).
En op dat men te gemakkelyker tot kennisfe moge geraaken van de vermindering der voortbrengfelen in Suriname,
veroorzaakt, zo door de wezenlyke onvruchtbaarheid der
gronden , als door het klein getal der Slaaven die derwaards worden overgevoerd, en het al te klein krediet, om
door gepaste middelen de I'lantagiën daar van te voor zien ; welker getal grootelyks is verminderd , eensdeels
door het wegloopen van veelen, anderdeels door het fierven van anderen, die of door heerfchende Ziekten , of
door ouderdom, zyn weggerukt; zo ga men te raade met
de vergelykiug der voortbrengfelen , want daar uit zal
men

Bens eene gemiddelde rekening, het eerre jaar door 't andere,
maar 750,000 ponden.
(*) In de Tableau de Surinam, p. 371 wordt het Vat
Suiker gerekend op f 6o,
hier op f 112 - io•:
Si ft. hier op
De Koffy
iol ft.
De Kakao
61 ft. hier op
5 íi.
8 ft. hier op
Iet Kaweu
s.t ft.
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men zien, dat de Kolonie, federt 1777 tot aan het einde
van 1787, minder dan van 175e tot 1776 heeft opgebragt,
6a55, Vaten Suiker; 8,507,244 pond Kol y; 683,307 pond
Kakao, en dat, ter vergoedinge van deeze vermindering,
het Katoen der opbreng van deeze 26 jaaren maar alleen
2 79, 26 9, pond heeft overtroffen.
„ Men trekke nu van deeze fomme van f92S9to9-2.8
welke die van den jaarlykfchen opbreng der Kolonie is ,
eens af de vragtgelden van 50 Schepen , gefchikt tot de
Vaart op Suriname , welke jaarlyks beloopen (volgens de
berekening die men op het einde des 'Werks vind, en wel
byzonder op het artykel , Bevolking , Scheepvaart, Koophandel, enz. op f i 6000 • : -: ieder Schip ,en de Kommisfien ,
Losfingen, Asfurantien , Verkoopingen, Pakhuizen, Lasten,
Koopen, enz. welk alles gerekend op i2 ten honderd, een
fomme uitmaakt van by de f 1114693-:-:) f I,oSo,000.
Zo zal men zien , dat de Bewooners der Republiek , op
de Waaren der Kolonie , jaarlyks, by de twee Millioenen
guldens winnen , zonder de andere voordeelen te reke.
alen, die mede onder het gazegde artykel gemeld worden.
Het is derhalven onbetwistbaar zeker, dat, hoe meer meis
zich in Holland toelegt om den Raat van den Landbou.v
der Kolonie te verbeteren, hoe meer voordeelen het Moederland , in 't algemeen gefproken , daar van , ten nutte
zyner byzondere Leden, zal trekken. Om dit doelwit te
bereiken ontbreekt het maar alleen aan aanmoediging. De
bebouwde Landen der Kolonie konnen , niet tegenticaan,
de hunnen uitgeputten flaat , zeer wel verbeterd worden (*). Daar en boven liggen 'er nog veele gronden aan
de

(*) Uit eene Tafel, wegens den Uitvoer uit Surin^ame, dooe
de Schryvers in dit Werk gevoegd, zal men, zo als zy bl. 94,
zelve zeggen, daadelyk zien, dat, fchoon algemeen ondergeld
en geloofd wordt, dat de gronden der Kolonie maar alleen ge.
fchikt zyn tot het kweeken van Suiker, Koffy en Kakao, gelyk ook van Katoen, men 'er echter zeer veele proeven van
andere Waaren heeft genomen , die voorzefier den gunfi:igtlen
uitdag gehad zouden hebben, zo de onbeftendigheid der Kolonisten zulks had toegelaaten. Met het planten van Tabak begon men in 17o6, en jaar door jaar werd 'er eene genoeg
menigte van uitgevoerd om tot proeven te verftrekken;-zame
zynde 'er in 1749, zelfs 30000 ponden naar Holland verzonden.

De Roucou !laagde 'er nog ongelyk veel beter: want Bezel.

que,
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de Rivieren van Saramaka, die, om zo te fpreeken, bidden om toegemaakt te worden, op dat ze gelyk mogen

!}aan met die van de Qommowyne , enz. Krediet , fterke
handen tot verrichting van den arbeid , en , over 't geheel, bevolkinge, zyn de voornaame zaaken waaraan het
de Kolonie ontbreekt om haaren Landbouw en het getal
der Plantagiën te vergrooten (*),

„ Ver-

ve, meer uit nieuwsgierigheid, dan om 'er Handel mee te dryven , op eenige kleine Landwooningen hebbende geplant, zamelde men 'er zo veel van in , dat men federt van too tot
7oeo pond toe, in het jaar , naar Bolland kon verzenden.
De Indigo werd in Suriname alrede lints het jaar 1708 ge
2 jaaren daarna tot aan 1722 , had tien van 150-kwet,n
ponden , tot 1328 toe, daar van naar Holland gezonden; doch
toen liet men 'er de bebouwing geheullyk van vaaren, om die
der Kofy in te voeren; zynde de eerlte kernen daar van, in 1720,
uit Holland derwaards gebragt. De Kakao , welke, volgens
HALTSINCK, in 1733 in Suriname werd ingevoerd, en het Katoen
in 1735, had men daar alrede federt 1706 geteeld.
Behalven deeze Voortbrengfels lieten de oude Bewooners der
Kolonie reeds hunne bespiegelingen gaan over allerlei Poort van
Koopwaaren; zelfs in zo verre, dat zy ruw wasch trokken uit
de nesten , die de Byen maakten op de boomen der onmeetelyk groote Bosfchen van de Kolonie , gelegen naar om hoog
der Riviere Sorinasne. Zy deeden zelfs proeven op de .bergfloffen der Kolonie, eu in 1736 zQád men 5 onsen fyn goud
naar Holland , het welk strekte tot aanmoediging van een by.
zonder Genootfchap , opzettelyk in I42 opgerecht cot voort
arbeid aan de Mynen , doch echter zonder-zetingvad
eenen gewenschten uidlag.
(*) Om 't lot der ongelukkige Planters van Suriname, naar
waarde, te beoordeelen, heeft men maar alleen noodig, van de
geheele fomme hunner jaarlykfche inkomlten van ƒ9,289,109-: -:
af te trekken de fomme van f 1,211,693 -: -: voor de vragtlooren der Schepen , en de kosten verder op de voortbrengfelen
loopende , en deeze fomme vereenigd met f 829,188 , voor
Koopwaaren, Yzerwerkeu, enz. uit Holland overgezonden, voor
de Plantagiën, volgens de opgegecvene berekening, en verder
de jaarlykfche bezoldingen van Directeurs en Kemmandeurs,
ten getale van 1090 perlóonen , tegen 545 Wooningen op
f Sao-: : de eene door de andere, 't welk eene fomme maakt
van f45000-:-: De imposten op de voortbrengfels der Plans
tagiën, die, alle te farcen genomen, gebragt kunnen worden
tot bykans f óoo,000 , en verder de rente van 6 ten honderd,
van eene fchuld van 6o Millioenen , welke de Kolonie tea
ach.
LETT. 1792. NO. g.
1d
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„Verre de meeste Eigenaars deezer Plantagiën leeven in
Europa, en hunne Plantagiën worden beftuurd door hunne Agenten , die zich door hun middenmaatig fortuin ,ge
vinden in Suriname te blyven. Men vindt 'er-dronge
echter een klein getal van Eigenaars, die in ruime omfandigheden zyn,.eu nog een zestigtal , die 't zo ruim niet
hebben, en zelf zorge voor hunne goederen draagen; de
verteeringen van dergelyke Bewooners , en van de verdere by zondere Leden der Kolonie, zyn, wat ook de Heer
RAVNAL moge zeggen, niet zo geheel en al bepaald als
by wel denkt ; en de Zeebouwers der Hoofdstad , die
jaar door jaar, ten getale van So of 6o groote Schepen,
daar de voortbrengfels komen zoeken, die in dit gedeelte
der nieuwe Waereld gekweekt worden, brengen 'er zeer
veele dingen, niet alleen van onmydbaare noodzaakelykheid, maar ook van enkele weelde en overdaad. En zo
de Engelfche Amerikaanen voordeel trekken uit hunnen
handel met Surinam€ ( welke onderfteld wordt alleenlyk
langs zydwegen te gefchieden) van waar zy Siroop, enz.
haalen ; het zyn maar alleen voorwerpen van enkele nood.
zaakelykheid die zy 'er brengen, tot onderhoud. der
Slaaven op de Plantagiën, en der Bewooneren in 't algemeen; voorwerpen die uit de Republiek niet in zo groot
eene menigte kopmen, noch ook 'van dezelfde hoedanig•
held, als- gezouten visch, tabak in bladen, traan, meel,
paarden, muilezels, enz. Deeze Amerikaanfche Zeebou.
wers neemen daar voor in betaaling mede te rug, Siroop,
Rhum , enz. O.
Me>
achteren is , maakt de (omme van f 3,600,000. Deeze font•
men, famen genomen , maaken een geheel van f 7,47 8 , 8 íI i
zo dat 'er voor de Planters niet anders overfchiet , om de
kosten te draagent , die door 't flerven en wegloopen der Slaavan, 't herftellen der gebouwen , en veele andere zo gewoone
Rls buitengewoone uitgaven, gemaakt moeten worden, dan maar
alleen de fomme van f 2,21o,223 , zonder nog te rekenen de
jo ten honderd, die de Eigenaars in Holland betaalen voor de
Adminiftratie hunner bezittingen , welke men ten minfren wel
i sag rekenen op twee derden van 't geheel der inkomfte van
de £omme van bykans zes Millioenen, twee honderd duizend
galdeus, waarvan de to ten honderd eene jaarlykfche uitgave
snaaken van f 620,coo -: -:
(*) De Engelfche Negotie is voor de Kolonie zo vol'1rekt moodzaakelyk , dat men die b.y geene mogelykheid
h%n

DER ]KOLONIE VAN SDltlNAME.

391

Met vermaak zouden WY, even als de Schryvers, hier
de befchryving van Suriname's Hoofdflad , Paramaribo ,
laaten volgen, waren wy niet reeds buiten ons bedek gegaan. Kortelyk zullen wy 'er evenwel nog het volgende
van zeggen.
De Stad Paramaribo ligt eenige honderd fchreden hooger dan het Fort Zeelandia, aan de rechter zyde der Rivier Suriname, wanneer men dezelve opvaart. Oudtyds
was zy niet anders dan een gehucht, door Indiaanen be.
woond. De Engelfchen begonden de plaats wel eenig•
zins te vergroten, maar toen de Zeeuwen zich meester
van de Kolonie maakten , en zelfs, in 1683, (ronden 'er
noch niet boven de so huizen. Sedert is zy merkelyk vergroot , zynde tegenwoordig de fchoonfte, en, uit
hoofde van haare luchtgefleldheid, de gezondlle van geheel Amerika. De ruime en fcboone huizen der Stad
zyn alle (uitgezonderd vier of vyf, die van tichel[l:een
gebouwd zyn) van hout; doch onder die alle is 'er niet
een, of het heeft rondom fchoone en ruime Veng(lers,
waar van de meeste voorzien zyn met vierkante glazen
ruiten. Op drie of vier Dwarsitraaten na, zyn alle de
overige ftraaten zeer fchoon, ruim, met de koord afgemeeten, en ter wederzyden beplant met fchoone Tamarinden en Oranjeboomen; van welken de laattte, als zy
bloeijen , een allerlieflykiten geur verfpreiden. Thans
rekent men, dat 'er 111g, zo groote als kleine, huizen in
de Stad haan , waar van zeer veele twee verdiepingen
hebben. Op de waarde deezer huizen ziende, zou men
ze in vyf klasfen kunnen verdeelen. ,„ Men zal 'er , by
voorb. 5 of 6 huizen vinden, die van 50 tot 70 of 8o
duizend guldens gekost hebben; een twintigtal, dat by
zyne bouwing, van so tot 3o duizend gids. gekost heeft;
een honderdtal, dat van '5 tot 3o duizend, en nog een
hon•

kan ontbeeren. En ding echter is der opmerking waardig , namenlyk de invoering van eene onnoemelyke hoeveelheid Engelfche Planken, die men in Amerika bewerkt, en
die tot groot nadeel ltrekken. van de Houtplantagien der Kolonien. Op geene plaats ter Vaereld is het geoorlofd, Maim.
ti deuren, enz. in te voeren , die men 'er zelve bereidt, voor
wanneer men in (laat is om 'er zo veel van te le--namelyk
veren , als ter vervullinge van de algemeenz behoeften noodig is.
Dd a
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honderd dat van 8 tot 15 duizend gids. beliep; terwyl
alle de overigen op 2500 tot 5, 6, en 8. duizend gul.
dens te ftaan komen. Van deeze gantfche menigte bezitten de Portugeefche Jooden, in wettigen eigendom, 127
buizen van onderícheiden hoedanigheid en rang (uitgezon
Berd die van de eerfte klasfe;) en de Duitfehe Jooden
bezitten 'er daar en boven nog 86, 't welk, farcen geno.men , een getal uitmaakt van 213 huizen , daar onder
niet begreepen ,, de byzondere Wooningen voor de ar
-men,z.
1 let Gouvernement is een huis, van fleen gebouwd ,
kaande op de Paradeplaats , of het zogenaamde Plein,.
Hetzelve is verfierd met twee prachtige Allezn vn ichoo.
ne Tamarindebo inren , en omringd met Haagen van Limoenen. Alle de huizen van Paramaribo, welke aan de
straat van het Gouvernement gevonden worden, hebben
fchoone Tuinen, die kunstig aangelegd zyn; de overige
aan de andere ilraaten hebben ieder een' grooter of kleiner Keukentuin. Het Krygshospitaal, 176o gebouwd, haar
in dezelfde ftraar; zynde groot en ruim, eu . daar en boven voorzien van Bene overvloedige Apotheek, met fchoone en ruime vertrekken voor de Zieken.
De Gereformeerde Kerk flaat omtrend in het midden
der Stad , hebbende voor zich een vierkant Plein , beplant met Oranjeboomen. Dezelve dient tevens tot Stad.
huis en tot Weeskamer. De Godsdienst wordt op de
tweede verdieping verricht, op welke een fchoon Orgel
Raat. Behalven deeze, hebben de Gereformeerden nog een
Kerk in tr`ommowyne, en eerre andere in Perica, waarin
de Direc`&eurs der Plantagiën des Zondags vergaderen.
De Lutherfrhen hebben eene van tichelfteen gebouwde
en gewelfde Kerk , voorzien van een Orgel en Predik-,
doel , met zeer keurig beeldwerk verfierd. De Moravi.
fche Broeders, of Hernhutters', hebben 'er mede een; en
de Portugeefche en Dnitfche Jooden hebben ieder ene
afzonderlyke Synagoge, die beide van hout gemaakt zyn.
De Roomschgezirden hebben 'er geene dan in 1787 ver
dezelve niet lang te zullen behou--kregn,fchy
den. Misfchien is (zeggen de Schryvers) in de ganfche
Wacreld geene plaats te vinden, daar de Godsdienftige
verdraagzaamheid zich zo wyd uitfirekt , en zo naa'uwkeurig onderhouden wordt als in Suriname. Nooit hoor
'er van eenigerlei G odsdienftige Gefchilftukken;-demh
eik aanbidt daar God op zyne wyze ; ieder doet daar,
her
-
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het geert by 't beste en bekwaamfle oordeelt tet behou.
denisfe zyner Ziele. By deeze gelegenheid voeren zy
het gezegde , van zekeren Direc}eur tiener F'ranfche Plan,tagie, tot een zyner Landslieden te Lions aan, namenlyk dat hy, in Suriname, gegeeten had in een huis, tinaar
van het gezin belloi d uit Heidenen, Jooden, RoomschKatholieken, Scheurzieke Grieken, en Calvinisten ; zy za.
ten, voegde hy 'er by , aan tafel, vrolyk en wel te vreden, eii leefden, voor het overige, in de volmaaktfe eens.
gezindheid. De waarheid van dit gezegde wordt door
de Schryvexs, in eene Noot, niet het volgende verhaal
beweezen: „ Zeker Jood had eenti Negerinne tot zyna
Byzit, die hem verlcheidene kinderen baarde, welken in
den Gereformeerdere Godsdienst werden opgetrokken.
Vervolgens trouwde by de oudste zyner Dochteren uit
aan een Roomscl - Katholyken Weduwnaar, die uit zyrt
eerfie huwelyk een' Zoon had, die, in Rusland gehoren
zynde, was opgevoed in de leerf gillingen der Grieklche
Kerk ; zo dat de Vader een Jood was, de Moeder een
I Ieidin, de Man Roomsch - Katholyk, zyne Vrouw Calvinist , en zyn Kind een Scheurzieke Griek. De Mn
gefiorven zynde, is de Vrouw weder getrouwd aan een'
Engelfchen Presbiteriaan.
-

Gezangen voor de Eer van Jeus Christus , Gods eeuwigen 7_óon:
Eer/le Stukje. Te Utrecht by dekVed. S. de Waal en Zoon,
1791. In gr. 8v0. 46 bl.
Pier Godsdienfiige Gezangen , door M. Frye. Tot gebruik der
Roomsch-Catholyke Kerke op Zangnooten gefield, door * * *. Te
Haar/em by J. van Walré en Comp., 1791. In gr, 8vo: I' bl.
Iifengelwerk van Stichte/yke Liederen, door verfcheidene Dicliters,
met nieuwe en zeer gemakkelyke Zangwyzen, Te Dordrecht bj
J. de Haas. In gr. 8vo. 32 bi.

Liederen by de Doopsgezinden in gebruik , zederd het jaar i64.
Nu nagezien en verbeterd. Te Asnf erdatn by A. van der Kroe,
1791. In gr. 8vo. 23 bl.

Dichter van het eerde dezer Sttikies heeft èen uitmunD etead
en verheven Onderwerp ter Zangnotie rkozet, ,
We Eer
Gedr eeuwigen Zoon. H)
Jesus
v

n1niyk

an

CHRISTUS,
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heeft dus reden , om met YOUNG uit te roepen : „Ach ! hot
wench ik om een nederiger hart, en flouter gezang!" Zyn Stukje
behelst , i. Een klein Gezang , dan JESUS. s. JESUS eeuwige
Godheid, blykbaar in de fchepping. g. Jasus eeuwige Godheid,
blykbaar in het Euangelie der Beloften. En 4. Jesus, Gods eeuwige Zoon , Mensch geworden. Alle drie Cantaten. Dezelve
zyn zodanig , dat de Dichter meer aanmoediging dan berisping
verdient, fchoon een minder verheven onderwerp zyne Zangfier mogelyk beter zoude gevoegd hebben. Het volgende is
het flot der laatfie Cantate.

Duetto.
A.
Wat grootheid heeft dit wigt. gebooren in een Stal?
B.
Het neemt met éénen fpan, de maat van 't groot Heelïl!
A.
Wat onbegrensde magt, heeft dit onnozel Kind?
B.
Zo, dat die in een kleed, de Wolken (amen bindt!
A.
Omringt dit zo veel glans, 't ligt in een krib ter neér?
B.
Hein is het groot Heelal: Hy is der fchepz'len Heer!
A.
bier blinkt geen mariner, goud, noch koninglyk fatyn.
B.
Mesfias komst in 't vleesch, moest alles nedrig zyn.
A en B.
Dong 't Schepzel trotsch aan God gelyk te weezen ,
Mesfias komst in 't vleesch, moest deezen trotsch geneezen.

Aria.
Laat hier 't geloof, dat op 't onzigtbre ziet,
Vorst Jefus Menfchenmin bepeinzen!
't Wysgeerig brein moet hier voor deinzen,
Het peilt die liefde niet.

Solo.
ó Kind! zal ik uw grootheid zien,
Dan fluit ik vleeschlyke oogen:
Dan zal ik knielend U ! ... U .... hulde bioti,
En juichend uwen roem verhoogen.

Cfwer.
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Wat zaligheid is ons gefchied!
Gods heilbeloften faalen niet.
Wy zullen U, U hulde bien,
Daar wy in uw geboort' 0 Kind! .... uw grootheid zien.

Recitatief.
Daar ryst de gouden Morgenhond,
Na zulk een fchoonen Nacht:
Waar, in dit Waereldrond,
Het grootfie heil wierd aangebragt. —
Geen woltijen dekt de Zonne(lraalen;
Geen nevel (tremt het verfend oog,
Op 't flaauw verfchiet van berg en daalen. -De Morgenwekker fiygt, met fcheller Zang, omhoog.
Een fuisfend windje zweeft. door'tlagchend groen der boomen —
De gantfche fchepping juicht!
Gods Zoon is in het vleesch gekomen;
Terwyl de Zibniet zich nedrig voor Hem buigt.

Solo.
De gantfche fchepping juicht!
Gy menschdom, laat een Lofzang hoofen,
Terwyl gy nedrig buigt,
Voor Jefus u ten heil gebooren.

Choor.
Halleluja! Gods Zoon is Mensch,
Dit is de tyd, de roem der tyden,
Laat Abrams kroost zich nu verblyden!
De Heidnen ook naar hunnen wensch!
Juicht! juicht! d Serafynen!
Wy zien op aard de Heilzon fehynen,
Halleluja! --Halleluja! God! ... God is liefde: God is groot! --^
Zyn Zoon, zyn eeuwge troongenoot,
Is om den Mensch in 't vleesch verfcheenen.
Zo wil Hy ons zyn Gunst verleenen!
Halleluja! Halleluja!
Het gebreklyke , dat in de meeste Nederduitfche Gezangen
der Roomfche Kerke alom doorfiraalt, bewoog den Dichter,
van het tweede Stukje, een viertal Gezangen op te Rellen,
en dezelve zyne Kerke ten gebruike aan te bieden. Zy be
Dd4
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heizen : 's Heih nds Geboorte. 's Heilartds Lydea. 's 11e/lands Opflandinge. En, Zang aan jonge Kerkleden, by hunne eer/le vie..
sing van het H. 1j onilinaal ; zynde alle , door een kundige
hand op iVIuzylc gefteld, welke 'er nevens, op uitliaande bladen, gedhukt is. In vergelyking van de gewoone Gezangen
der Roomfclie Kerk, met deze, zyn de laat[te veel beter;
blykende reeds aan het volgend ilte Couplet , van het derde
Gezin, ,
,

Juich triomf! zing blyde toonen,
Op dit feest, 0 Christen fehaar!
Jeins, onze Middelaar,
I}ié op aarde, als Mensch, kwam WooneJa,
Met Gods grimmigheid belaán,
Is, naa voor ons heil te flryden
En den angst des doods te lyden,
Zegepraalende opgellaati!
In het derde Stukje, getyteld: Mengelwerk enz. heeft men
mingevorderden in de Muzyk, (die zekerlyk het grootfle getal uitmaaken) trachten nuttig te zyn, door hen Muzyk voor
't Klavier of Orgel mede te deelen , op verfcheiden voorhan
Gezangen. Als op I.) Roem van JESUS, door J. E.-denzy
VOET. e.) Fan Gods Woord, naar GELLERT , door GRAVE.
S.) Vernieuwde Keuze, door A. VAN DEN BERG. 4. % Beste Vriend.
(chap, door P. BROUWER, B. Z. 5.) Jesus Hemelvaart, naar
LAVATER, door A. VAN DEN BERG. 6.) Psalin LXXXIV. =2,
door J. VAN NUYSSENBURG. 7.) De Gelatenheid, naar GELLERT,
door GRAVE. En 8.) Het is volbragt , door A. VAN DEN BERG,
Zynde gemelde Muzyk geheel niet zwaar , en op uicfiaande
Plaaten gedrukt, ten einde, by het gezang, de Verzen, met de
Muzyk, te gelyk onder het oog vallen. De Componisten
deezer Stukjens zyn Organisten der Hervormde Kerk in Nederland.
In het laatfile Stukje worden twaalf Liederen medegedeeld, ali
a Kersliederen, een Paaschzang, Hemelvaartslied, Pinxterlied,
Voor den Doop , Na den Doop , Proeflied, 2 Pasfieliederen, en
2 Zielzuchten. Het zyn, zo als ons bericht is , llegts Proeven tot verbetering der Liederen , by de Doopsgezinden fe
-dertnja1634i
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De Nieuwe Canfiitutie van Frankryk, door PETRONELLA MOENS
en BERNARDUS BQSCH , Leden van vee /cheide Genootfchappen.
Te dinlierdam by W. Wynands en H. Brougers, 1792. In gr,
8vo. 55 bl.

G eheel doordrongen van ket onderwerp, dat hen de Lier

deedt fnaaren, zien de Dichteres en Dichter deezer Stukken , de nieuwe Conlitutie van Frankryk, als een gefchenk des
Hemels aan, dat in alle opzichten hunnen lof verdient. Hutt
voorwerp , uit een geheel ander oogpunt dan uit het welit:
^URI(E en andere zagen, befchouwende, plaatften zy hetzelve
in zulk een hoogen dag, dat geene nevel (als 't ware) hetzelve
kan bereiken. Mejuffrouw MOENS begint haar Gezang op vols
gende wyze

Foor u, gekroonde Vryheidszoonen !
Voor u zingt Neerlands Maagdenrei;
Leert Serafs! leert my hemeltoonen,
Nooit huwt myn Lier aan valsch gevlei;
Nooit flemmen Vaderland/the Zangen
lllet een gevloekt Sireenenlied:
.Iffyn Lier! zoudt ge ooit dien galm vervangen ?..
Eer wordt ge aan Vryheids Speer gehangen,
En 'k roer uw (raar voor eeuwig niet!

d Volksvergadring! Roem der Wereld!
Het recht der menschheid zegeviert;
De Leliekroon , door God bepaereld
Met morgendauw, die de onfchuid Eert,
De Leliekroon fpreidt Edensgeuren;
Het ,/lof herneemt zyn Il/kejedeit,
Ya! Fryheid ziet de nevels fcheuren,
De Paradysbloem fpreid haar kleuren
Ivoor 't pinkend oog der flea f ykheid.
En de Heer Bosces eindigt zyn Dichthuk met deeze regels;

Voelt, Franfclte Burgers! voelt uw aanzyn en geluk!
De mensch is voor 't genot geworden:
191leen de dwang verbreekt Gods Arden,
Wat aarzelt g y, Natuur ? — vertrap het yzren juk;
't Gevoel ontvlamme alom, daar 't vonk by vonk verfpreidt;
Triumf!
dit is de blos der juichende quwigheid !

zy
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Zy zal van achter 't puin der fluivende eeuwen glimmen:
Ya, als die glans met luister gloeit,
ja tyd, wanneer ge uw vleuglen fchroeit,
.Dan eerst zal Yryhesds eer ten vollen middag klimmen.

,Europa volgt den galm, daar Frankryks feestrei juicht;
Een nieuwe jeugd'det grysheid bloeijcn,
Een grootsch gevoel doet traanen vineijen,
Daar 't kind de veye melk der dankbre moeder zuigt,
Der dankbre moeder — ja! éy kuscht haar Echtvriends beeld
ju 't wichtjen, dat haar borst met poesle handjens fireelt,
Zy leert het Vaders naam al Hamerende noemen;
En Kader ziet zyas bly gezin
,Verrukt door deugd en Yryheidsmin,
Drukt gade en kroost aan 't hart — blyft God en Yryheid roemen.
Deeze Dichtflukken beiden aan den Koning, en aan de'Le-.
den der Nationaale Vergadering, opgedraagen, en door den Heere
D'AVERHOULT gemelde Vergadering aangeboden zynde , is by
dezelve befloten, om van deeze toewyding, in de Jaarboeken
der Nationaale Vergadering, met lof, melding te maaken; als
Bene gepaste belooning voor de verrukking van eene Neder..
2andfche Dichteres en Dichter!

Almanach van den Vader Gerard, voor den jaare 1792, het derde
van de faartelltng der Yryheid. Door J. M. COLLOT D'HERBOIS.
Te Duinkerken by van Schelle en Comp., 1792. In 8vo. 84 bl.
Schryvers federt eenigen tyd opgemerkt hebbende,
Z Zoinmige
dat Tydwyzers, of Almanachen , eene behoefte by de mees Lieden geworden zyn, hebben daar uit gelegenheid geno-

te
anen, om, door middel van zulke Almanachen, hunne Schriften'
onder den gemeenen man te verfpreiden; dat wezenlyk veel
invloed kan hebben. De zogenaamde Club der jacobynen, of
Societeit der Vrienden van de Conflitutie te Parys, eene aanbieding gedaan hebbende, voor den geenen die een beknopt en
bevattelyk Werkjen over de tegenwoordige Franfche CCnflitutie,
voor de Landlieden fchreef, heeft de Schryver deezes dien Eerprys
behaald, door het inzenden van larder Gerards llinanach: welke Vader GERIBD een oude Landinan uit Neder -Bretagne is,
die in 1789, voor het Departement van 1'Ile en Vilaine, in de
Nationaaie Vergadering zitting nam , en , naa het eindigen van
dezelve, tot zyn Dorp en Huisgezin i¢ te rug gekeerd, en
met
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niet alle tekenen van blydfchap en dankzegginge daar is ontvangen. De Heer COLLOT D'HERBOIS verbeeld zich hein daar te
zien, omringd van zyne broederen en vrienden; hem naar al.
les vraagende: en dus zegt hy in dit Werkje, het geen hy meent
dat Vader GERALD, in dit geval, zou kunnen antwoorden.
Twaalf byzondere Gefprekken maaken den Inhoud uit, welke
men uit hunne Opfchrifien kan kennen. Het eerfle handelt
óver de Conflitutie. 2) Over de Natie. 3) Over de Wet. 4) Over
den Koning. 5) Over den Eigendom. 6) Over den Godsdienst.
7) Over de algemeene Toelagen. 8) Over de Rechtbanken. 9) Over
de gewapende Magt. io) Over de Rechten van eiken Burger,
en over zyne Verplichtingen. ii) Over de 4lgerneene Welvaart.
Een enkele trek, uit het
En 12) Over het Huislyk geluk.
vyfde Gefprek, kan onze Leezers over den ftyl doen oordeelen.
„ Het was Saturdag, een werkdag, en men zou geen Ge.
fprek houden ; maar 'er ontftond een groot geweld in enne
Weide, naby den tuin van. Vader GERARD gelegen. Een groote
Kaerel, rood van kwaadheid , had eenen jongen herder by des
kraag vast. Alle de Boeren waren toegeloopen , Vader GEt.AM) aan hun hoofd, om dien twist by te leggen: alree is by
in het midden van de Inwooneren.
„ Vader Gerard, tegen den grooten Kaerel. Frans, bedaar
toch, wat heeft u die jonge knaap gedaan? Behandel hem wat
zachter.
„ De groote Kaerel. Het is nu wel al tienmaal , Vader GE'
RARD, dat ik hem gewaarfchuwd heb, van zyne fchapen niet
op myn groot ftuk laad te laaten graazen; en alle dagen komt
hy weer.
De jonge Herder. Een groot kwaad dat ik hem doe! het
gras ftaat drie voeten hoog ; hy maait het niet ; zacht dat ik
'er wat van heb.
Lader Gerard. En dat of hy 't wil of niet? Dat is niet
billyk. Immers is hy meester van niet te maaijen , als hy wil,
zonder dat gy daarom recht hebt van te befchikken over het
geen hem toebehoort. Zoo gy verzuimde uwe fchaapen te
fcheeren, en dat een ander ze kwam fcheeren voor zyn voor
zich een recht maakte- van uwe nalatigheid , war-del,n
zoudt gy zeggen? Dat men nam het geen u toekomt,
uwen eigendom.
„ De jonge Herder. Dat is klaar.
„ Vader Gerard. Wel nu! gy neemt den eigendom van Frans,
door uwe fchaapen te laaten weiden op een ftuk gronds, dat
het zyne is. Myne vrienden, deeze gelegenheid noodigt my
uit, om u te fpreeken over de eigendommen. Het eerfte uitwerkfel der Wet is, aan deezen befcherming te verleenen; zoo
de eigendommen niet geëerbiedigd werden , zouden 'er, in de
Alaatfehappy, niet dan geduurige en wederzydfche dieffiallen
plaats
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plaats hebben. Hy zelf , die van daag iets geftolen had
niet zeker zyn van het morgen te zullen behouden, dewyl een
ander het op zyne beurt zou kunnen fteelen ; geen redelyl
mensch zou kunnen leeven , te midden van ztdlk eene iprich
ting der dingen; ook zou zy niet lang kunnen duwren.
„ Eene Gemeenfchap , in welke de eigendom van eenera
burger ftraffeloos gefchonden wordt, wordt noodwendig kwa,
lyk befiuurd; zy wordt verandw,oc rdelyk voor de fchade, dooi.
zulk eenen burger geleden.
„Zy zelve, •die niets bezitten, hebben 'er belang by , dat
de eigendommen geëerbiedigd worden; want het zyn niet enkel de ftoffelyke bezittingen, als Geld, Huisraden, Landeryen „.
I-luizen en Beesten , die de eigendon men uitmaaken; de nyverheid, de arbeidzaamheid, zyn ook Fondfen , welker voortbreagi
fels eenen eigendom vormen, en wel misfchien den kostelykften
van allen.
„ Hierom is het, dat de Wet, die het Kas4eel, of d'e Landgoederen , van eenen ryken man be£chermt , ook krachtdaadig
het dagloon , aan den arbeidsman verfchtmidigd , onder haare
hoede neemt: de voordeelen van het zweet des armen zyn, its
haare oogen, de geheiligfle van alle eigendommen.
,, En wie zyn bet toch , die de eigendommen fchenden! Het
zyn zulke lieden die 'er geene hebben, die den eigendom des
arbeids niet begeeren; het zyn de luiaarts, van welken men
zich mistrouwen moet , en op. welken men een waakzaam oog
moet houden. De ledigheid vervoert den ryken tot alle ge•
breken, en den armen tot alle misdaaden.
„ icy, wie niets doet, is onwaardig, om onder de burgeren geteld te worden; en hy, wie zich fchaamt te arbeiden,
is een lafhartige. Het is eene der fchooufte inrichtingen van de
Conftitutie, den arbeid verheerlykt te hebben, verklaard te hebben dat alle beroepen, dat alle handen, vereerende zyn, en dat
geen van allen eenige blaam of verachting brengen kan op
den geenen, die dezelven oefent.
„ Ik bid u ook ! Waarom zou men iemand verachten, die
nuttig is? De man die werkt is vryer, is onafhanglyker, daft
die hem doet werken ; want de ryke behoeft de handen van
den werkman; en de werkman behoeft niets, dan de`betaaing
van den ryken. De natuur heeft de handen vry wat noodzaakelyker gemaakt, dan her geld.*'
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LETTER-®EFEHINGEN.
Het boek Yofua. Naar het Hebreeuws ^h. Met korte Aan merkingen voor Ongeleerden. Door Y51JR ND VAN HAMELSVELD. Te Arzfterdam by M. de 13ruyn, 1792. In gr.
8vo. 88 en 76 bladz.
de Heer HAMELSVEI D zynen arbeid op denzelfden
D
loflyken voet voortzet, zullen wy, ter aanpryzinge Valt
denzelven, niets meer zeggen; maar, by de aankondiging

van dit, en de volgende, Boeken, telkens zyne gedachten
over eenige meer merkwaardige plaatzen, of de zodanige,
waar over de gevoelens der Uitleggeren pleegen uit één
te loopen, aan onze Leezers mededeelen.
Kap. II: i, s111í ;'€Vj ; wordt, gelyk bekend is , ge.
woonlyk hoere vertaald. Andere uitleggers echter hebben
RACIIAB reeds van dezen fchandnaam pogen te beveyden,
door de Hebreeuwfche uitdrukking , herbergierfier , of
waardin , te vertalen, op voorgang van losrYiius , welke
Ar.tt. V: i, a. fchryft vpro xwpouacv e:c ri uazaywy1ov tov
2e^Xovs 'X?u o ov. De Heer HAM LSVnt.n verdedigt deze
Vrouw insgelyks , doch hy vertolkt de Idebreeuwtche
fpreekwys eene Heideniche Prouiv, even gelyk by 9ebr.
XI: 31, en Jac. II: 25, de Griekfche benaming, ^ iropvy,
Heidinne, hadt overgezet. „ Daar is, zegt hy, niets in
„ de omibandigheden, dat ons , ten opzichte van de zee
„ den dezer vrouw, ongunf'ig kan doen denken, dan al,, leen de naam, die haar in 't Hebr. gegeven wordt.
„ en die men gemeenlyk koere vertaalt , doch die ook
eene vreemde Vrouw, eene heidin, betekenen kan, wel„ ken naam , die hier dan , by voorverhaal, gebruikt
wordt, zy byzonder zal gedragen hebben , na dat zy
„ onder de Israëliten inwooning verkregen hadt, en met
„ eenen aanzienlyken Israëliet getrouwd is geweest. Uit
„ verfcheiden oml'candigheden fchynt liet my toe, dat zy
„ nog jong geweest is, en een meisjen met een aandoen
„ lyk hart is juist gefchikt, om zich te gedragen, zo als
RACHAI hier voorkomt."
,

LETT. 1792. NO. tc.

L0

Kap.

4O2

Y. VAN HAK LSVPLD,

Kap. V: 9, vertaalt de Heer HAMELsvELD: „ Thaaa
„ heb ik ulieden van alle verwyt der Egyptenaaren ontheven, van waar deze plaats den naam kreeg, en ook
„ in vervolg van tyd behieldt, van Gilgal (afwenteling,
beveyding):" en hy geeft 'er de volgende aantekening
op: „ Men heeft veel moeite gedaan, om te onderzoeken, op welke wyze de befnydenis den frnaad van Egypte,
of het verwyt der Egyptenaren , van de Israëliten weg
nam. -- De eenvouwige zin komt my voor, deze te
zyn. Thans nu de Israëliten allen het teken des ver bonds van God niet hunnen Stamvader ABR t HAM en zyn
zaad weder ontvangen hadden , waren zy aan te merken , als nu volkonen een vry volk, geheel ontílagen van
alle de overblyfzelen van hunne voorige dienstbaarheid."
( Wanneer echter dit de zin is, dan blyft, naar onze gedachten, de zwarigheid. Uit vs. 5. blykt duidelyk, dat
de befnydenis by de Israëliten , gedurende hun verblyf
in Egypten, niet in onbruik geraakt was, want al het
volk, dat uit E,gypten uittoog, was beíiieden. Zy kon
derhalve. toen, om het geniis der befiiydenis , geene-den
voorwerpen van het verwyt der Egyptenaren wezen.
En om aan die geenen , die in de woeftyne geboren werden , en onbefiteden bleven , hier over verwytingen te doen , hadden de Egyptenaars toch geene gele.
genheid.)
Kap. IX: 4. heeft de Heer HAMELSVELD eene zeer gegronde gisfing. Het woordjen C3,á , insgelyks , heeft
aldaar geen zin , dewyl men geen berigt vindt van
!neer Kanaanitifclie volken , die arglistig gehandeld hadden. Hy verplaatst het dus in vs. 3 , achter tj1> t+j:
IJe inwooners van Gibeon, insgelyks gehoord hebbend de, enz."
De bekende plaats, Kap. X: i2, en very. vat de Heer
VAN nAMELSVELD op als eene Enthufiastifche uitfpraak van
JOSUA, dienende, om het volk een hart onder den riem
te leeken , en hetzelve te verzekeren, dat de zon niet
zou ondergaan, noch de maan opkomen, en dus de dag
niet ten avond daalen , vóór dat de Israëliten de volmaaktite overwinning behaald hadden. Hy plaatst het
gezegde van JOSUA in den vroegen morgen, toen de Veldheer het leger der vyanden genaderd was, en het zelve
nu zoo Rondt aan te grypen ; toen kon zon en maan
voor hem beide zichtbaar zyn..— „ Dit was (gaat hy
voort)
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tort) de eerfie veldslag , welken de Isrnëliten zouden
leveren , en waar van zoo veel moest afhangen.
Maar, om zyn volk te bemoedigen, !preekt JOSUA, ten
hunnen aanhooren , zon en maan aan , en gebiedt die,
om getuigen te zyn
om fail te !laan en te vertoeven
van de heerlyke overwinning, die by verzekerd was ,
dien dag te zullen behaalen.
In den morgenfl:ond ,
kwam dit zeggen, in dien zin, te pas --r maar ook in
den morgenffond, daar men den gantfchen dag voorhan
kan josu 's meening niet anders onderfteld-denhat,
worden geweest te zyn, dan die wy hebben opgegeven,
te weten , de verzekering te geven , dat die dag niet eindigen zou, zonder eene volkomene overwinning behaald
te hebben." — Deze opvatting is zekerlyk zeer natuur
liet met den Schryver-lykenvouwig,zy
volkomen eens , dat men hier verkeerdelyk een wonderwerk onderhield heeft , dat altyd aan de onoplosbaarle
tegenwerpingen onderworpen zou blyven. Het komt ons
echter niet onwaarfchynlyk voor , dat die beroemde dag
werkelyk eene buitengewoone lengte hadt, fchoon zonder
wopderwerk , en alleen door de menigvuldige Blikfemftraalen, die de duisternisfe des avonds verlichtten. Mertf
fchynt tot deze gedachte geregtigd te worden.._door vs. 5,
vergeleken met Deb. III: ii.
Op Kap. XIX: ig. Daarenboven Kattath , Nahalal
Simron , Idala , en Bethlehem , tekent del'Heer VAN HANELSVELn het volgende aan : „ Elk ziet, dat dit niet famenhangt, ook worden 'er maar 5 Steden genoemd , en
echter in de optelling i2 geteld. Hier moet dan iet ontbreken. Ik verbeelde my de zaak dus. Het is zichtbaar,
dat alle de opgaven der verdeelingen des lands, onder de
Stammen, die in dit Boek voorkomen, als zoo veele oor
hukken, en echte befcheiden, zyn te houden,-fpronglyke
die de Schryver overneemt ; van daar zoo veele herhaalingen, en zoo veele naauwkeurigheden in fommigen, die
tot in kleinigheden uitloopes. — Nu fchyint dit fiuk'^
betreffende Zebulon's Stam, niet volledig te zyn, maar de
Schryver geeft liet, zoo als by liet voor zich hadt.
Welke de reden nu zy , dat dit Document niet volledige
was opgefleld, wete ik niet. — Mislchien echter dei
zelfde reden , die ons , by het optellen van verfliesden Steden , zoude doen fchryvetn : enz. Samen zoo vèél ,
enz
.
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Wy beíluiten dit uittrekzel met de gedachten van derf
Heer HANIELSVELD, mede te deelen over Kp. XXIV: a6.
De gewoone vertaling heeft daar: „ Ende hy nam eersen
„ grooten Steen , ende hy rechtede dien daer (te Sichem)
„ op, onder de eyke, die by het Heiligdom des HEE„ REN was." Volgens deze vertaling verIlondt men, door
het Reiligdom, den Tabernakel, en men vondr dus hier
eene merkelyke zwaarigheid , uit hoofde van de wet,
Deut XVI: 2I, die het planten van eenig geboomte by
den Altaar van JEHOVAH verboodt. De Heer HAMELS VELD neemt deze zwaarigheid weg, door te vertaalen
onder den 7erpentynboom , welke op de aan God geheiligde
plaats Rondt. „ De zwaarigheid verdwynt (zegt hy in
„ de aanmerkingen) wanneer men vertaalt, heilige plaatze,
„ en zich herinnert , hoe ABRAHAM CIO JAK013 hier by
„ Sichem eenen plegtigen Godsdienst verricht hadden ,
„ zedert welken tyd die plaats, als eene heilige plaats, is
„ aangemerkt. —En van dezen Terpentynboom wordt reeds
„ by die gelegenheid gewaagd, want deze boomen wor„ den zeer oud, en kunnen, zegt men, tot i000 Jaaren,
„ bereiken. — Nu komt de wet, Deut. XVI, hier niet
, in aanmerking."

Leerredenen over den Heidelbergfchen Katechismus , door
JOHAN CAREL PALIER, in leeven Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, Predikant in de Hervormde Gemeente te 's Hertogenbosch, Lid van de Hollandfche Maatfehappy der Wetenfchappen , en der Nederlandfche Letterkunde te Haarlens
en te Leiden, enz. enz. enz. uitgegeeven door J. F. MARTINET. Te 's Hertogenbosch en Am]terdam by H. Palier
en Zoon , en J. Allart 1792. Twee Deelen, te zamen
1134 bladz. in gr. 8vo.
,

e Hoogleeraar PALIER bezat, volgens het getuigenis
van den Heer MARTINET, eene uitgebreide geleerdheid in alle takken van weienfchappen , en een zeer edel
karakter; hy was een yvervol, voorbeeldig, godvrugtig
Christen- Leeraar, en, ondanks alle zyne verhevene be.
kwaamheden, blonk zyne nedrigheid in alles door. Hy
was, dierhalven , by zyne Gemeente bemind , die zyne
Predikaatfien hoog achtte, om derzelver kortheid, klaarheid eu eenvoudigheid; en eenige aanzienlyke Leden uit
haar

D
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haar midden verzochten dus den Heer MARTINET , OM
de uitgaaf dezer Leerredenen te willen op zich nemen,
een verzoek , dat ligt werdt toegeftaan , daar de Heer
F'ALIER, tot aan zyn dood toe, zyn Vriend, en by zelf,
v5ór zyne bediening , een Lid van de Gemeente van
's Hertogenbosch geweest was.
Wy wenichen dus die Gemsente geluk met de vervulling van haren wensch, en al het nut, dat zy van dit
werk verwachten ! Zekerlyk verdienen deze Leerredenen
den lof van kortheid en eenvouwigheid; en de Redenaar
leeft wel onder het oog gehouden, een Artikel uit het
Synode van Dordrecht , waarvan de Uitgever in zyn
Voorberigt melding maakt; aldus luidende: „ Der Predi,, kanten ampt en discretie in de Kerk zal wezen , de
Katechismi• Predikaatfien dermaate openlyk aan te flel„ len , dat ze behoorlyk kort zyn , en naar het begrip,
„ niet alleen der volwasfenen, maar der jeugd , zo veel
mooglyk is, gepast."
De Redelyke Godsdienst , het best Euangelisch offer , aan
Redevoering over Romeinen XIL• i. te-geprzni
Am/teldam , 's avonds in de Oude Kerk , op den tienden
3uny 1792, uitgefprooken door JOHANNES CLAESSEN ,
Kerkleeraar te Leerdam. Te Amfteldam by M. de Bruyn,
1792. Behalven de Toewyding aan de Gemeente van Am.
(teldam, 57 bladz. in gr. 8vo.

et onderwerp en den tekst van deze Redevoering ziet men reeds uit den titul. Zy behoort tot
die Redevoeringen , welke naar eene predikwyze ingerigt zyn , die veel verklaart, wat geene verklaaring nodig
halt, die zich meer met woorden dan met zaaken bezig
houdt; en die gewoonlyk zeer veel aanvoert, wat tot het
behandelde onderwerp ter wacreld geene betrekking heeft.
Doch onder dat zoort van Redevoeringen is zy geene van
de ílechtíten.
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Het begraaven der Dooden buiten de Kerk en Stads Poorten aangepreezen , in eene Leerreden , naar aanleiding
van Ps. XXXIV: 2i a, door w. A. OCJ:rrsr , Predikant
te Wyk by DuurtLede , 1 en Lid van het Tzielsch Genootfchap : ter Navolging. Te Utrecht by G. T. van
Paddenburg en Zoon, 1792. Gedrukt ten behoeve vara
het Fonds. Beh.dl ren het I7vorberi^gt, 78 bi. in gr. 8vo.
en openbaareu Kanfel, zo vaak misbruikt om Vooroordeel, Bygeloof, Dwaaliag, en de daar uit bykans
onvermydelyk voortíj?ruitende Gebreken, in te boezemen,
te gebruiken, om Vooroordeel, Dwaaling, Bygeloof; met
derzelver rampzalige Gevolgen,, te beflryden, moge, in 't
oog van zommigen, die Volksverligting, met een ongungig oog aanzien, zo niet openbaar gewraakt , ten minften met morrend misnoegen , vernomen worden. Waar
vrienden verheugen zich over zulk een beflaan,-heids
bovenal, wanneer het gefchiedt op eene wyze, recht gefchikt om eene gewenschte uitwerking te baaren. Tot
zodanig eene vreugde vinden wy ftofl e, by het ontvangen en doorleezeie der bovengemelde Leerreden. Van
welke wy thans verflag Gaan geeven.
De Regeering van Wyk by Duurflede was, onder de
heilzaame verbeteringen, welke zy, zints eenigen tyd, of
daar (lelde , of met ernst voornam, ook bcdugt geweest
op het uitdenken van een gevoeglyk plan, om dc Begraaving der Lyken voortaan te doen gefchieden buizen de
Stad, op eene daar toe aan te leggen gelchikte plaats.
Eene Comm isfie, uit liet midden van Hun Ed. Achtb.
gekoozen, werd belast niet de zorg om over dit flint rypelyk te denken , en daar naa de Magiflraat te dienen
van berigt. — Geduurende de Raadpleeging deezer
Commisfie , en naa - dat derzelver werkzaamheid bekend
was geworden, hadt men weldra gelegenheid om de verfchillende denkbeelden der Ingezetenen op dit ffuk te vernFcemen, en te bemerken, dat de grootfie zwaarigheid
gelegen zou zyn in het verecnigen van de gemoederen
der Burgery en Gemeente , ter omhelzinge van een zo
heilzaam Plan, waaromtrent veelen, min kundig , nit bygeloovige zwakheid, of ook wel door anderen vooringenomen, ten aanzien van zichtelven en de hunnen, zich
zeer huiverig betoonden, Een beletzel te grouter, om
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dat het aantal van Roornschgezinden, in de Stad Wyk by
Duurftede en de Vryheid van dezelve , dat der Hervorm

zeer verre overtreft; hoewel men, zo als de Eerw.-den
fchryft, tot lof van de eer[le zeggen moet, dat
hunne tegenfpraak niet algemeen, en min luidrugtig, dan
van de Laatstgenoemden, was.
Eer nog deeze Commisfie verflag deedt van haare ver
namen, in 't voorst van Louwmaand deezes-rigtne,
Jaars, Burgemeesters en Regeerders het befluit, om den
jong[ien Predikant der Stad, Do. OCKERSE, te verzoeken
tot het doen eener opzettelyke Leerreden; (trekkende ten
betooge, — Van den Bygeloovigen oorfprong van het
begraaven der Dooden in de Kerker. — Het onvoeglyke van dit aanhoudend Misbruik. Het fchadelyke
voor de Gezondheid der Meniclhen , door zodanige Begraavingen veroorzaakt, — en, eindelyk, de noodzaak
om in dit opzigt aan eene fpoedige verbetering-lykheid
te arbeiden.
In den Eerw. OCKERSE, een Man den Vaderlande be.
kend door zyne twee uitgegeevene en meesterlyk geíchree.
vene Stukjes; getyteld: Ontwerp tot eene Algemeene Char'caaerkunde , hadden zy den rechten Leeraar gekoozen
tot het volvoeren eener taak , die op verre na voor alle
Leeraaren niet even gefchikt is. Hy liet zich beweegen,
om , gelyk hy zich uitdrukt, daar liet de zaak van
de Menschheid en van den Godsdienst betrof, eene poo.
ging te doen, wat hy, onder den Godlyken Zegen, vermogen zoude, om, ter voldoeninge aan de begeerte van
zyne geëerbiede Burgervaderen , ten algemeenen nutte en
ter kwyting van zyn eigen Gewiste , de zwakke gemoederen in deezen om te zetten , de voorftanders van het
Plan in hun bedaarden yver te bevestigen, en, langs
dien weg, eene zo heilzaame zaak, niet meer algemeene
goedkeuring en eensgezindheid, te helpen tot fland brengen. Eene pooging, die by des te meer van zynen pligt
rekende ; dewyl tot hier toe nergens , althans in geene der Steden van ons Vaderland (*) , zo veel by
wist,
ocXERSE

,

(*) In geen der Steden, zegt de Eerw. OCItERSE, met onderfeheiding : want het was bekend , dat de Begraafplaats te
Zuilen, op openbaar gezag, was aangelegd. Zie Bylaage C.
Men voege 'er by het onlangs deswegen medegedeelde in de
L e;;z. , zrnst- ep, Letterbode. VIII. D. bl. 154.
Ee4
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wist , eerie algemeene en door de Regeering zelve bewerkte en ingevoerde hervorming in dit lick , was daar gefleld; waarvan het eertte voorbeeld, gegeeven door eene
kleine , maar van ouds in Batavien beroemde, Stad, bykans op 't middenpunt der Republiek gelegen , de aan
Natie zou kunnen opwekken, 't geen,-dagterhl
althans op liet einde der XVIIIde Eeuwe, vry waarfchyaIyker wordt, dan het was voor vyftig of honderd jaaren.
Den ss van Louwmaand volvoerde hy dit Werk, voor
eene meer dan gewoonlyk talryke Gemeente , die zyne
Leerreden over de woorden, Hy (de tsEERE) bewaart alle
zyne beenderen, niet vry algemeen genoegen aanhoorden ,
en waar onder ook verfcheide Roomschgezinden van den
besten burgerlyken ftempel zich bevonden. De Regeering
betuigde haare voldoening over de tivelingerigte, keurig uitgevoerde, en altins heft' Leerreden, met betuiging, dat liet
haar hoogst aangenaam zou zyn, wanneer hy zou kunnen
be(luiten, die belangryke Leerreden door den Druk gemeen
te maaken ; en , als ten blyk des Magitlraats goedkeu
-rino,vaStdsweg
Honorarium te accepteeren.
Be Regeering van Wyk by Duurjiede heeft, in dit befluit,
de Leerreden, zo wel gekenschetst, dat wy aan de boven
onderflreepte aanpryzingen ons Zegel hangen. De Eerw.
OCKV,RSE liet zich tot de Uitgave overhaalen ; te min
kon hy zich aan dit verzoek onttrekken, dewyl hy oor
dat de Regeering eenigzins regt hadt op een fluk,-del,
't welk deszelfs oorfprong geheel aan hun Ed. Achtb.
verfchuldigd was; en waarvan de gemeentnaaking, be'
halven het voordeel, dat hy daar door aan het voorge..
nomen, en zeker min of meer kostbaar, Etablisfement
kon toebrengen , zou kunnen dienen, om ook anderen
onder onze Landgenooten van Vooroordeel en Bygeloof
in dit ftuk te geneezen, en dezelfde fnaar ook elders in
beweeging te brengen. — Mogt die finaar geroerd, met
daadlyken ernst geroerd, gehoord, en ingevolge daar van
gehandeld worden ! -- Met veel genoegen zien wy,
dat, zedert het te perste zenden van de Leerreden, 'er
zich gegronde hoope opdoet voor den goeden uittag van
het te Wyk by Duurftede begonnen werk , en dat 'er
reeds eene plaats daar toe , naby liet aloud Kasteel Duur.
Tiede, door de 1Vlagif'craat is beftemd geworden. Utrechtfche Courant van 24 Feb. 1792. Zo dat de Loftuiting
van Tydgenoot en Naakonieling, die de Eerw. OCKERSE
aandringt by allen die genoeg betaamelyke eerzugt
sensch-
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mensch- en zelfliefde bezitten , zal kunnen gehoord worden.
,, De Eer van eene zo fchoone verbetering,
„ fchoon hier en daar in flaauwer zin reeds ondernomen,
was voor Wyk by Duurjtede bewaard ! Regeering en
„ Burgery dier Stad heeft iets weezenlyks bygedraagen,
„ ter vorming van den (maak der Natie, tot Neêrlands
„ algemeene welvaard."
Wy hebben geoordeeld dus de aanleiding tot het vervaardigen, houden en uitgeeven, deezer Leerreden , om
de zonderlingheid , wat breeder te moeten vermelden.
Wat de Leerreden zelve betreft , wy hebben reeds het
oordeel der Regeering, te Wyk by Duurftede, onderfchreeven ; en moeten 'er nog byvoegen , tot ftaaving van dit
ons medeftemmen, dat de Eerw. OCKERSE, fchoon hy,
in het beflek eener Leerreden , niet alles gezegd heeft,
wat over dit zo menigmaal behandeld flak te zeggen
valt , noch ook geene nieuwe kundigheden aan den dag
legt, met veel oordeels gebruik gemaakt heeft van de beste
Schriften, daar over in 't licht gegeeven, welke hy, in
zyn Voorberigt, opnoemt.
Naa eene gepaste Vooraffpraak , en allerbeknoptfte toelichting van zyn Text , behandelt hy de drie volgende
Onderwerpen. I. Dat de gewoonte der Christenen, om
hunne Dooden in de Kerken te begraaven , haaren oor
aan eene bygeloovige zwakheid ver--fprongvamlyk
fchuldigd zy. II. Dat het aanhoudend gebruik daar
van zeer onnoodig — wanvoeglyk en hoogst nadeelig zy. — III. En eindelyk dat alles ons verpligte ,
om elk in zynen kring , zo edelmoedig als eensgezind,
aan eene fpoedige verbetering in dit 1 uk te arbeiden. Wy
wyzen onze Leezers tot de Leerreden zelve, om te zien niet
hoe'veel oordeels en beknoptheids de Leeraar deeze ryke
Stoffe verwerkt , en de algemeenfle Tegenwerpingen ontzenuwt. Hy heeft dezelve met Benige meer en min uit
Aantekeningen verrykt , en 'er Bylaagen aan toe--voerig
gevoegd , waar van wy de Tytels moeten aanffippen.
Iets aangaande de Begraafplaats der CAPELLENS. -ZVarigt , wegens de Begraafplaats by Scheveningen.
Berigten aangaande de Begraafplaats te Zuilen. — Berigt, nopens de Begraafplaats te Thiel. — Prograinsna
van het Thielfche Genootfchap, ter Naarvolging -- Befcheiden, wegens den Buitenbof, om Begraafplaatzen aan de
Diemerbrug. ---- Berigten en Befcheiden, hem uit de beste
kanaalen toegezonden , en die ten blyke firekken van 't
geel)
1e 5
-----

-
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geen 'er gedaan is, en nog daadlyk gedaan wordt, aan dQ
hoogstwenschlyke zaak, waar voor deeze Leerreden pleit,.
en in welk by by het einde zich dus liet hooren.
„ Nu dan M. V. verbkydt uwe Overheid, uwe Leer.
„ aaren, de kundigften en besten onder u, verblydt uwe.
weldenkende Landgenooten, ja het gantsch 1Vysgeerig
„ Menschdom , door eene verflandige en edelmoedige
„ keus in deezen! Leggen wy zamen onverwyld de hand
aan de zo hoognodige verbetering , en overwinnen wy,
„ wan - gewoonte, vooroordeel, kiuderagtig bygeloof,, en
„ domme dweepzugt , ten heil van Godsdienst en Maat.
fchappye. Zo ik eeralen invloed op u hebbe,
„ ziet daar! myn overschot worde, indien het Gode be„ haagera mogt my uit uw midden weg te veemen, het
„ eerfte daar geplaatst , waar het u niet fchaden kan !
„ Ik wil my verbinden, om, in dat geval, uw voorbeeld
te zyn !

Brieven, over de Nieuwe Wachters der Proteftantfche Kerke , van S. L. DE rOAR ES. Eerie Stukje. Uit het
I3oogduitsch vertaald. Te Utrecht by W. van Yzerworst,
1792. 109 b6. in gr. 8vo.

E

enige gemeenfchap hebben de Brieven , welker Eerfie
Stukje wy thans in handen krygen, met de Berichten , betreffende de Nieuwe Hervormers in Duitschland ,
waarvan , in den voorleden Jaare , twee Stukjes uitkwamen. Wanneer wy dezelve op den toetsfteeu des oordeels brengen, zullen zy blyken van eerre foartgelyke gehalte te weezen; weshalven wy 'er bykans het zelfde van
moeten zeggen , of liever onze Leezers , om herhaalinge
te vermyden , ter onder aangeweezene piaatze verzenden (*). De zonderlingheid van den Tytel, of wie de
Nieuwe Wachters zyn der Protestantfche Kerke , verdient
een kort woord. 't Zyn naamlek de Heeren BIESTER en
NICOLAI, Schryvers van het P'rlynfche Maandfchrift en
van de ilgemeene Duitfche Bibliotheek, die zich in eenige
Stukjes , eenige jaaren geleden , tegen een gevreesden inbreuk van het Pausdom op het Proteftantendom verzet,
en
(*) Algcn2. Vader!. Letteroef. voor

bi. 556.

't

jaar 1791. : Stuk,
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en des flerke waar(chuwingen gegeeven hebben. Een
gedrag , in deeze Brieven flerk doorgel reeken, als onbe-flaanbaar niet hun voorig 1chryven , zo zeer voor de
Vryheid van denken ademende. De byna zeventig jaarige Grysaart, DE MAREES, een voiyvcrig voorfíander van
de Luthers Euangelifche Kerk , met alle derzelver Kerk
vraag overwoogen hebbende : Is-lykeBpaing,d
het by gevaar van liet NATURALISMMUS , of van liet
PAUSDOM , meer noodig brand te roepen ? geeft het aait
't oordeel van zynen Vriend over „ of liet gevaar
van ongeloof en afval van liet Christendom , 't welk
de Protellantfche Kerk reeds byna overftroomd heeft ,
niet meer te dngten, of de waarfchuwing tegen hetzelve
niet veel noodiger zy , als de waarfchuwing voor de inbreekende raagt van het Pausdom?" En voegt 'er ne
waaruit men zyn fchryftrant , die verre van zags-vens,
„ 8 Mogt toch de f'em van
is, mag beoordeelen.
eenen byna zeventig jaarigen Grysaart allen opwekken,
die de Prote(lantfche Kerk nog beminnen , en jeugd , er}
kragten en tyd , hebben , om zich tegen derzelver inwendige verachters, vyanden, en lasteraars, niet wapenen, die
het woord van God verf haft , te verzetten, hunne onwaarheden , verdraaijingen , tegenarydigheden , onvaste
gronden , die altyd reeds vooruit veronderffellen, dat zy
eerst bewyzen moeten, regt te ontdekken, en dus, volgens
de uitfpraak van eenen Apostel, hunne dwaasheid aan elk
openbaar te maakgin."
Wy weeten niet, of de Heer Vertaaler , in zyn kort
Voorherigt , met het gewigtig Vraaghuk, „ Zyn 'er in
Nederland Recenfenten , gelyk de Uitgeever of de Mede
aan de Tlieologifche Recenfien der Algemeene-arbeids
Duitfche Bibliotheek? enz. enz." ook ons Maandfchrift bedode. Wy kennen ons vry van opzettelyke verlaaging, of
voorbedagtlyke verheffing, der Godgeicerde Schryveren va ii
de eene of de andere Party. Wy maaken, in een vry
Land, een gemaatigd en geoorlofd gebruik van ons Oor(led, zonder partyzugt , en deelen het onzen Landgenooten mede. Wy durven verzekeren onze Recenfeerkunde
niet uit Duitichland gehaald te hebben. Is dezelve van een
vreemde afkomst , dan fproot ze reeds in den Jaare
MDCCLXI uit eene Engelche Moeder. Zy draagt l,lyken van af te ffammen van The Monthly Review : liet
door alle verftandigen voor 't oordeeikundigst Gefchrift vaii
dien aart gehouden. En 't is 'er zo verre af , dat cc y
--
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ons zulke. fchaamen , dat wy veeleer leedweezen gevoelen over ons onvermogen om alleszins dier Moeder waardig te blyven : eene andere Lugtitreek brengt, dikwyls,
verandering te wege.
Verhandelingen over de Ondeugden , die zich aan de Gezondheid der menfchen zelve wreeken. Door U. LANGHANS. Naar het Hoogduitsch. Te Utrecht by H. van
Emenes , 1792. ehalven het hoorwerk , 20Z bladz,
in gr. 8vo.
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tar is onder alle de aanbiddelyke eigenfchappen der
Godheid geene, van welke een aandachtig befchouwer ieder oogenblik meer bewyzen ziet , dan zyne oneindige goedheid. Deze is de dryfveer van alle zyne daden, deze is de eenige bron van al ons geluk, van ie
ademhaling , en van ieder aasje genoegen, dat wy-der
op deze aarde fmaken. Maar deze is het ook , die de
wetten verordend heeft, welken in ons hart ingefchreeven , en, toen het menschdom de rampzalige kunst geleerd hadt , van de ftem van dat hart te fmooren, in de
Openbaring van zynen Zoon herhaald , bekrachtigd , en
verklaard zyn. Die wetten, welken de verblinde, en van
zyn waar belang onkundige, mensch zo dikwyls als zwaare lasten befchouwt, en als harde tuchtmeesters, die hem
zyne gewaande genoegens ontzeggen , die wetten zelve
zyn, wy zeggen niet, de kortlle en beste, maar, de éénige, weg tot zyn waar en bestendig geluk.
Dan eerst, wanneer deze wetten regt betracht worden,
genieten ziel en lichaam beiden al dat geluk, waar voor
zy vatbaar zyn. De eerste wordt volmaakter , en voor
verhevener genoegens meer vatbaar naar maate zy haar
verftand ''meer befchaaft, en zy geniet eene onuitfpreeklyke kalmte , en de grootfte zaligheden, wanneer zy haare
neigingen wel beftiert, en, in navolging van haaren liefderyken Schepper, niets dan goedheid, vrede, en zacht
moedigheid ademt. En dan maakt zy tevens het lighaam tot eene voor haare volmaking meest gefchikte
woonstede; dan blyven alle deszelfs bewegingen geregeld,
en het dierlyk geftel behoudt eene volkomene bloei en
onafgebrokene gezondheid. --- Nooit kan een mensch
ééne éénige wet der Godheid verwaarloozen, zonder even
daar
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daar door zyn eigen wáár geluk met voeten te treden ,
en aan ziel en ligchaan€ beide de grootlte grieve toe te
brengen. Iedere ondeugd heeft altyd een zeker bepaald
ongeluk ten gevolge; en dit gevolg is zo natuurlyk , zo
ílandvastig, zo onatfcheidelyk van het misdryf, dat, het
zy met eerbied gezegd , de algoede God zelf het niet
keeren kan. Een mensch , die niet naar het rigtfnoer
van Gods Wet , maar naar de infpraak van zyne bedorvene neigingen, leeft; mist alle die kennis, die wysheid,
welke hem befchaven moest , welke hem het leven genoeglyk kon maken; en hy vernedert zich dermaten beneden de voortreflykheid zyner natuur, dat hy aan het
redenloos vet in woeste onkunde niets behoeft toe te
geven: hy is belemmerd door een aantal drieste vooroor•
deelen , die hem het leven lastig maken : hy fmaakt
niets van die hemelfche blydfchap , die de deugd aan
haare beoefenaars fchenkt ; alle zyne vermaken zyn louter denkbeeldig , hy verlangt altyd , en geniet nooit;
en , alles, wat hy voor genot houdt, wordt vroeg of
laat de bron van tallooze rampen voor hem : de ongeregeldheid zyner hartstochten verbreekt zyne gezondheid,
by verliest goed en eere, wordt afzigtig in de oogen van
alle wezens , op welker goedkeuring hy prys hadt behooren te (lellen, brengt zyn dagen naauwlyks ter helf
te , en fterft, zonder waarlyk geleefd te hebben, zonder
voor een beter leven ryp te zyn.
Wanneer alle menfchen de waarheden regt doorzagen,
en derzelver kracht altyd levendig gevoelden, dan moesten zy noodzaaklyk de wetten van God met eene nimmer wankelende getrouwheid betrachten; dan zouden zy
levendig voelen, dat iedere verwaarlooziug van dezelven,
iedere ondeugd, eene onuitfpreeklyk groote dwaasheid is;
en dan zouden zy de altyd krachtige taal van den Bybel
regt verflaan , die ondeugende menfchen zo dikwyls
dwaas, ©nvys, uitzinnig noemt.
'Er is dus, naar onze gedachten, geen nuttiger arbeid, dan
deze waarheden in byzonderheden te ontwikkelen, te verkla.
ren, te betogen, en op de harten der menfchen aan te dringen:
en niet alleen aan hem, wien ieder één , ook in de meest
bedorven tyden, voor een booswigt houdt , maar ook
aan den befchaafden marl en vrouw van de waereld, wier
gebreken, door de verdraeide. denkbeelden van dezen tyd,
ao dikwyls voor deugden aangeprezen worden, getrouw
aan
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aan te kondigen, en bondig te betoogen, welke rampz
liige gevolgen onmiddelyk uit hun gedrag voortvloeien
moeten.
Wy meenen dierhalven, dat de heer LANGHANS, in
leven een beroemd Geneesheer te Bern , aan het menschdom een zeer gewigtigen dienst gedaan heeft, met de uit
dezer zeer goed gefchreven Verhandelingen over de-gave
endeugden, die zich aan de gezondlzeid der menfchen zelven
wree,ien; en wy wenfche.t, dat ook onze Natie van dezelven, het zy in de Vertaling, of liever, voor zo verre
zy het Hoogduitsch veritaat , in het oorfpronglyke , een
naaríiig gebruik, zal maken , ter beteringe harer zeden.
Zy zyn zes in getal , en gaan I. Over de dronkenfchap;
I1. over de ongeoorloofde liefde en zel}wevlekking ; Ill, over
liet al te wellustig en onnatuurlyk eetei eni drinken; IV. over
de ledigheid; V. over de verkwisting; en VI: over de gierigheid, eergierigheid, en hebzuclht. Zomtíiige van deze
onderwerpen zyn reeds meer dan eens , met hetzelfde
oogmerk , opzettelyk behandeld , en over andere vindt
men hier en daar verícheidene aanmerkingen verfpreid ;
maar echter zullen ook zy , die dat alles gelezen hebben , ook dit werk wet genoegen doorlezen, om de menigte fchoone aanmerkingen en belangryke waarneemingen, en om de overtuigende fchryfwyze. Het boek geeft
meer dan de tiro! belooft, daar het ook andere gevolgen der genoemde ondeugden optelt, die niet bepaald voor
de gezondheid, maar voor andere takken van het menschlyk geluk nadeelig zyn; en daar het tevens, tot troost
van bedorvene menfchen , die middelen en wegen opgeeft,
door welke zy zich van hunne aangewende ondeugden
kunnen ontflaan , de aan hun lighaam werkelyk aangebragte ongemakken genezen, of dezelven, wanneer zy onheelbaar geworden zyn , draaglyk maken.
Wy pryzen het Lyzonder aan Predikanten aan, en wy zyn
verzekerd, dat zy, door een verftandig gebruik van hetzelve
te maken , en door de aanmerkingen van onzen Schryver
en andere dergelyke, in een populairen flyl, aan hunne
Gemeenten voor te dragen , oneindig meer nut zouden
flichten, dan door gedurig met fyftematifche geleerdheid,
of brokken uit de ketterilistorie, den geeuwenden Toehoorder in een diepen flaap te preeken. Zy behoeven niet
bevreesd te zyn , dat zy. hunne heflemming uit het oog
verliezen , wanneer zy de natuurlyke gevolgen der Ondeugd
-d
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deugd nadruklyk aan hunne Gemeenten- fcbilderen, daar
de Bybel zelve hier zo dikwyls voorgaat ().

(*) Zie b. v. Spreuk. V: 3 , en very. VII: a2-27; XIV: vo,
en honderd andere plaatzen aleer.

Befchryving van alle de Heelkundige 00erat'en, naar de bes te en nieuivfle Wyzen, door J. LE BLANC, Heelmeester te
Orleans, enz. In het Hoogduitsch uitgegeeven, en ne t
Aanmerkingen verrykt , door Dr. C. F. LUDWIG, H o 1.
der Geneeskunde , te Leipzich. En nu in 't Nerierduitscla
vertaald , en met veele Aanmerkingen vermeerderd , door
W. LEurs, Heelha. in 'sHage, enz. enz. Ilde Deel.
Te Utrecht by G. van den Brink Jansz., 179o. In, gr.
8vo. 296 bl.
et twee-en-twintiglle Hoofdl}uk, waar mede dit Deel
begint, bevat de Operatie der Polypen, en behelst
tevens eenige Proeven over dezelve, als ook omtrent de
omkeering, uitzakking en overbuiging der Baarmoeder ,
en om deeze ongemakken tvel te loeren onderfcheiden;
waar by gevoegd zyn eenige nieuwe Aanmerkingen over
de verplaatzingen der Baarmoeder, en de middelen om
dezelve te geneezen door den Fleer LEVRET. Nieuwe
manier om de Afbindingen op diepe plaatzen te doen,
waar toe de vereischt wordende Werktuigen op de vierde
Plaat zeer goed afgebeeld, en, in het Werk zelve, het
gebruik daar van, met de noodige be[chouwende en oefe.
pende Waarneemingen , befchreeven word. Het 23fte
Hoofdit. handelt over de Operatie van de Staar, volgens
DURAIND , JANIN en GRANDJEAN. Het a4íte, van de plaat
waar men Fontenellen kan zetten — van het ge--zen,
bruik der Bloedzuigers en der Kopglazen. Het 251^e en
laatfle IIoofd.?eel bevat Operatien der Breuken , nieuwe
manier om de Breuken te opereeren , en eenige Aanmerkingen op liet gebruik deezer methode by de inklem
-nmigvadeNl
Buikbreuk.
Dit Werk ken den Beoefenaaren der Heelkunde niet àn.
dors dan aangenaam zyn , daar het veele weetenswaardige zaaken vervat , die hun, by het verrichten (lier
Kunstbewerkingen, waar over in dit Deel gefproken word,
van veel gewigt kunnen zyn. De Vertaaling is zeer
goed, en de twee Verhandelingen van de Hoeren G. TEN
HAAR
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zynde de eerie een Vertoog over
de wyze, op welke de Catara'ta, na meer dan dertig jaa
door den eerstgemelden Heer word-renodvig,thas
uitgeoefend; en de tweede , door laatstgemelden Heer,
bevattende eerre Waarneeming , door welke de mogelykheid eener waare omkeering en uitzakking der Baarmoeder bevestigd word, ieder op derzelver behoorlyke plaats
in het Werk ingelascht , zetten daar aan geen geringe
waarde by.
IIAAF en F. A. SCHENK,

,

of Verdeediging van deFranfche Om.
wenteling en derzelver Bewonderaaren , tegen de Aanval len van de Heeren BURKE en DE CALONNE , door j. alacKINTOSH, Schildknaap. Naar den derden vermeerderden
Druk, uit het Engelsch vertaald. Te Dordrecht by H. de
Haas. Behalven de Voorreden, 305 bl. in gr. 8vo.

VINDICIlE GALLICIE,

en vreemd verfchynzel , in de daad, in onze Taal,
eene tweede Wederlegging te zien van een Gefchrift,
't welk daarin niet be(taat , fchoon de Vertaaling van
't zelve aangekondigd zy. Naauwlyks heeft men. zich
kunnen verzadigen van het leezen der vuu'rig gefchree.
vene Rechten van den Mensch, of den Aanval van den Heer
BURKE op de Franfche Omwenteling, beantwoord door TtioMAS PAYNE (*), of men krygt de hindicice Gallicca, thans
voor ons liggende , in handen ; en wy twyfelen geen
oogenblik , of deeze Tkerdeediging zal met dezelfde greetigheid gezogt en geleezen worden. Althans hadt dezel.
ve in Engeland , binnen 't verloop van vyf maanden, een
derden Druk noodig. De Nederduitfche Vertaaler zegt 'er
niet te veel van, als by zyn vertaald Werk, met dat van
PAYNE vergelykende, zegt , „ dat men 'er meer orde ,
„ fchikking , bondiger bewyzen en redeneeringen , oor„ fpronglyker aanmerkingen, belangryker befpiegelingen„
„ en meer netheid van flyl in zal ontdekken." 't Was
den

E

(*) Zie onze l ge;n. Vat/en. Letteroefen. voor 't Jaar 1791.
i Stuk , hl. 572. PAvN (chat het vertier des eeralen Decls
van dit Werkje in Engeland, Schotland en Ierland , op niet
minder dan tusfchen de veertig en vyfcig duizend finks.
Monthly Review, For March, 172, p. 319. Waar wy een
tweede Deeltje aangekondigd vinden.
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den Vertaaler , gelvk by fchryft, naa de veyheid der Engel%che Drukpersfe geroemd te hebben, die elk Engelschmnan als het Bolwerk zyner Vryheid aanziet , „ tiet te
„ doen om grondbeginzelen van Partyfchap te verfprei
onze eenigfte beweegreden is: audi & alteram par--»den;
„ telra; de bepleiting van zulk een allergewigtigst Geding i
,, door zulke bekwaame Advocaaten voor de Regtbank
van 't verlicht Europa, kan niet anders dan allerleer,, zaamst zyn, en uit de flrydiheid van hunne verfchil„ leegde gevoelens moet meer lichts ontftaan dan uit de
„ onwederiprooken theoretifche Behandeling van dierge„ lyke onderwerpen , door de bekwaamfte Schryveren.
„ De onparrydige (of al ware liet eerie partydige) rede» neering van Gebeurtenisfèn, die vreemde Landen , en
„ vreemde Regeeringen raaken, zyn voor ons flegts be„ fpiegelingen , en kunnen dus ook niet als uit haatlyke
„ oogmerken fpruitende aangemerkt worden. Tot eet!
„ blyk van deeze onze denkwyze, hebben wy zelfs eeni„ ge regelen , (liet Hof van den Haag,, bi. 299 betref„ fende,) die aanstoot zouden hebben kunnen geeven,
„ agterwege gelaaten."
De Schryver MACKINTOSH, die, blykens eene aanmerking (hl. 287.) nog jong is, geeft, in een Voorbetigt der
derde Uitgave, deeze Verdeediging van zyn zedelyk Character: „ Van Letterkundige berisping past het my niet
de juistheid in twyfel te trekken ; maar zedelyke be„ risping meen ik xnyzelven verfchuldigd te zyn y
, niet ongemerkt voorby te laaten gaan. Hit ge„ fchreeuw vast het Gemeen , dat wet zulke kwaadaarsa tige kunflenaary tegen de Vrienden der Vryheid als
, y- de Apostelen van Opfchuddiug en Oproerigheid , is
„ aangehitst, heeft zelfs mynen onaanzienlyken naam niet
„ gefpaard. In het oog van de geenen, voor welken ik
„ vreemd Len, kan ik my zelven flegts verantwoorden
door de Bewerkers van dat gefchreeuw uit te daagen,
„ om eene plaats in dit Werk te vinden, die niet, in den
9 , hoogften graad voor Vrede en Bene Beltendige Regee„ ring pleit. Lv, by welken ik bekend beu, zouden, denk
ik , niet haastig zyn om hevige gevoelens te wv; ten
r , aan een Character, dat de partydigheid myner Vrien, den moet bekennen traag, en dat de kwaadaartigheid
„ myner Vyanden niet kan ontkennen zant te zyn. ---.„ Ik ben door agtingwaardige Vrienden befchuldigd , dat
„ ik de rampen van het Koninglyk Huis van Frankryk
LETT. J792,. No, IQ,
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„ niet onedelmoedige ligtveerdigheid behandeld heb. Zy
„ zullen my, egter, niet bekwaam agten om met opzet
„ het ontzag voor ongelukkigen, het zy in een Paleis, het
„ zy in eene Hut, te fchenden, en het zou my van harten
„ leed doen, zo ik my hadde laaten vervoeren tot uitdruk„ kingen, welke in dien zin uitgelegd konden worden."
Naá eene gepaste Inleiding, ftrekkende om den Heer
BURKE, tegen Wien hy zich aangordt, te doen kennen, is
het Werk in zeven Afdeelingen gefplitst. De II}e Afdeeling voert ten opfchrift : De Algemeene oorbaarheid en
noodzaaklykheid van eene Omwenteling in 't Franfche Ryk.
't Geen by van de Gebeurtenisfen opgeeft , noemt hy ,
met rept, een vlugtige fchets, en betuigt , „ dat het
zyn oogmerk niet zo zeer is de Gebeurtenisfen te ver
haaien, dan wel derzelver geest te vatten , en derzelver-„
„ invloed op de flaatkundige reeks van omflandigheden ,
waar uit de Omwenteling fpruiten zoude , aan te flippen," In deeze Afdeeling handelt de Schryver over den
Adel , het aanslaan der Kerklyke Goederen , en de Regterlyke Ariflocratie der Parlementen.
lie IIde Afdeeling gaat over de Zamenfttelling en het Char'after der Nationaale Vergadering. Heftig beltrydt by hier
de Aanmerkingen van BURKE , over de Onbevoegdheid
der Leden, die dezelve uitmaakten , en wederlegt de
oogmerken door dien Heer aan de Nationaale Vergadering
toegefchreeven; wel inzonderheid flilftaande op de Geldmiddelen.
In de IIIde Afdeeling, overweegt hy, met eene groote
maate van Zede- en Meitschkunde , de Buitenfpoorigheden
des Volks , die de Omwenteling vergezeld hebben. „ Zo
'„ eenige van deeze bewerkers," drukt by zich uit „ mis„ dryven in de gedagten hadden tot bereiking van hun
„ oogmerk, laat ik hun aan hunne welverdiende blaam,
„ en aan de verfoeijing van alle braaven, over. Hy, die
„ de Vryheid, op de puinhoopen der Zédeleer, wil op.
„ ri^-ren, verflaat noch bemint eene van beiden."
De IVde rlfdeeling is gefcliikt ter Befchouwinge van deNieuwe ConJtitutie in Frankryk. In deeze toont hy, hoe zeer
dezelve over 't algemeen goedkeurende, dat hy alles niet
pryst; maar op verfcheide gewigtige Hukken bondige te
leeft.
-genbdki
De Vile fdeeling verdeedigt de Engel/che Bewonderaaren
van de Franfche Omwenteling; .en levert de Vlde Afdeeling
,,
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eerie Befpiegeling op, over de waarfchynlyke gevolgen van de
,l~ranfche Omwenteling in Europa.
Niet ongemeen is het onder de Voorflanders der Franfche Omwenteling dezulken aan te treffen , die een
bedaarder en langzaamer bewerking wenschten, Laateg
wy, om een voorbeeld der fchryfwyze van MACKINTOSH,
te neemen, hem op dit flick hooren. „ De drie Ariflocratien, de Krygsmagtige, de Priesterlyke en de Rechterlyke, kunnen befchouwd worden als de Eranfche Regeering te hebben uitgemaakt. Zy kwamen ons, voor zo
verre wy haar befchouwd hebben, voor, als voor geene,
verbetering vatbaar zynde. Alle poogingen, om dezelve
te hervormen, zouden weinig beter geweest zyn, dan (om
de woorden van den Heer BURKE te gebruiken,) „ eene
„ flegte verbouwing van magtige puinhoopen;" zy waren niet bedorven door de toevallige flegtheid van haarti
leden; zy waren niet gedreven door een voorbygaande
drift , welke nieuwe omflandigheden zouden uitroeijen.
Het gebrek lag in het weezen der Inflellingen zelve, die
onmogelyk overeen te brengen waren met eene vrye Regeering. Maar , zegt men, deeze Inite,lingen zonderit
irapswyze (*) hervormd hebben kunnen worden. De
geest van Vryheid zou in flilte daar by zyn ingefloopen, De Heeds aangroeijende Wysheid eener verlichte
Natie zou , met den tyd, derzelver gebreken zonder
fchokken verholpen hebben.
„ Op dit bewys antwoord ik, met vertrouwen ,dat deer
ze Inftellingen de Vryheid vernield zouden hebben, eer do
Vryheid derzelver GEEST zou verbeterd hebben. Magt
groeit maar te weeliger, na dit ligt befnoeijen. Bene geringe hervorming freelt het oog van het volk, dat zy in
flaap wiegt, 's volks geestdrift verkoelt , en het tydaip
van kragtdaadige hervorming is onherroeplyk verlooren.
Geene gewigtige 1laatkundige verbetering werd immer
in eenen tyd van rust verkreegen,. Het bedorven belang
der Regeerers is zoo flerk , en de ílem van het Volk
zoo zwak , dat het ydel ware zulks te verwagten ; zoo
enen de gisting in de gemoederen des volks laat voorby
gaan, zonder 'er gebruik van te maaken, zoude het ongerymd zyn van kwyning te verwagten, dat geestdrift
niet heeft uitgewerkt. Zoo 'er, op zulk een tyd Rip,
gee.
(e) BURKE, P.
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geene grondige hervorming wordt te wege gebragt, wor..
den in de flilte, die 'er op volgt, alle gedeeltlyke veranderingen ligtlyk ontdooken en te leur gefield. De trapswyze hervorming uit liet hoofdbeginzel , in de fchoonfchynende Theorie van den Heer suRKE ten toon gefield,
fpruitende, wordt door de ondervinding van alle eeuwen
wederfprooken. Al wat men uitmuntends, al wat men
wys in de Regeeringsvormen ontdekken kan , is dezelven door den fchok eener omwenteling ingegooten , en
derzelver voortgang is naderhand flegts de opeenflapeling van misbruiken geweest. Hier van daan dat de ver
Staatkundigen de noodzaaklykheid erkend heb -lichtíe
van de Regeeringen dikwyls tot haar eerjte beginzelen-ben,
te rug te roepen ; eene waarheid , die het doordringend
verfland van 1\IACHIAVEL even zeer aan de hand gegeeven is, door zyne ondervinding van de Florentynfehe De.
mocratie, en door zyne nafpeurir:gen in de Gefchiedenis
der oude Gemeenebesteno Al dat goed is moet nagejaagd worden , op het oogenblik dat liet verkrygbaar
is. De Volksftem , onwederftaanbaar in eenen tyd van onrust ,wordt ftraffeloos veracht, als zy door die flaaperigheid
wordt aangezet, waar in de Natiën gewiegd worden door
den Rillen loop haarer gewoone zaaken. De drift tot
hervorming kwynt in ongerugileunde verveeling. Zit
fterft in eenen onmagtigen firyd, met vyanden, die dag
aan dag met nieuwe kragten verfl:erkt worden. Men kan
(laaten wy het nog eens herhaalen ,) geene hoop op
groote Staatkundige verbetering uit vreedzaame tyden
lcheppen (*) : want zy hebben natuurlyk die uitwerking,
dat zy alle die geenen veríterken , die belang hebben om
de misbruiken te doen voortduurenó De Nationaale Ver
nam het juiste tyditip waar, om het bederf en-gaderin
de misbruiken, met welke haar Land bezogt was, uit te
roeijen. Derzelver hervorming gefchiedde tot in den
grond, op dat zy geëvenredigd zou zyn aan het kwaad, en
daar werd niets van uitgefteld , om dat een misbruik op zulk
een
(*) De eenige uitzondering van dit beginfel fchyitt het geval te zyn , wanneer een Souverein gewigtige vergunningen
doet om te onvredenheid te Rillen , en beweegingen voor te
komen. Dit is egter. als men 't wel verflaat geene uitzon.
dering: want het fpruit baarblyklyk uit dezelfde oorzaaken,
die in een minder gevorderd tydperk van de tusfckenkomst van
het volk werkes.
;
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een tydffip te fpaaren, even zoo veel was als het zelve te
wettigen, om dat de geestdrift, die volkeren tot zulke onderneemingen vervoert, van korten duur is, en de gele
hervorming, eens verzuimd, onwederroepelyk-genhidto
zou kunnen verlooren zyn."
Naa het wederleggen eener andere befchuldiging, dat
de Nationaale Vergadering de lesfen der Ondervinding
verworpen, en zich verlaaten heeft op de beguichelingen
van afgetrokkene befpiegelingen, en groot en verkrygbaar
goed aan de pragtige droomen van volmaaktheid heeft
opgeofferd, zegt MACKINTOSH: „Eene Regeeringsvorm van
Kunst (want volgens hem zyn alle Regeeringsvormen ,
die in de Wereld beflaan, uitgezonderd die der Vereenigde Staaten van filmerica, by toeval gevormd,) het werk
van wetgeevend verfland, op den onbeweeglyken grondflag van natuurlyk regt en algemeen geluk gevestigd,
die alle de uitneemendheden in zich zou vereeuigen, en
alle de gebreken zouden misfen van de verfchillende Regeeringen, welke het geval over de Wereld geflrooid heeft, in
plaats van door de volmaaktheid van eenige deezer Regeeringsvormen te worden uitgeflooten, wierd luid ingeroepen door de onregtveerdigheid en ongerymdheid van die alle.
Het was tyd , dat de menfchen leerera zouden niets ouds
te dulden , het geen de rede niet eerbiedigt ; en voor
geene nieuwigheid te fchrikken ,tot welke de rede aanleiding
mag geeven. Het was tyd, dat de menschlyke vermogens, zo lang door min gewigtige voorwerpen en mindere
kun Lien bezig gehouden , het begin van een nieuw Tydperk
in de Gefchiedenis zouden tekenen • door de kunst te
doen gebooren worden van de Regeering te verbeteren,
en het burgerlyk geluk van den mensch te vermeerderen.
liet was tyd , gelyk men wyslyk en welfpreekend gezegd heeft, dat Wergeevers in plaats van dien bekrompen en benaauwden Kustvaart, die nooit waagen durft,
gebruiken, en voorige handelwyzen uit liet gezigt te verliezen door de Poolhar der Rede geleid, eenen flouteren
fcheepvaart waagden, en , in onbevaaren Werelddeelen,
den fchat van 't algemeen geluk gingen ontdekken."
Schoon de Vertaaler op den Tytel niet gefteld hebbe,
met Aanmerkingen vermeerderd , vinden wy ze nogthans
van zyne hand; en zommige zeer gepaste. Wy kunnen
niet nalaaten 'er een over te neemen. De Heer MACKINTOSH , in de laattte Afdeeling gezegd hebbende ,
het tegenwoordig tydlUip gelykt , in de daad , met
wonFf3
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wonderbaarlyke naauwkeurigheid naar de tvetgeevenc
Eeuw van Griekenland. De menigte heeft kennis genoeg verkreegen, om de meerderheid van verlichte Mane
nen op haare waarde te fchatten , en zy heeft bewust.
heid genoeg van haare eigene onkunde, om haar te beletten zich tegen derzelver inrigtingen te verzetten. Dit
is juist de toe&and, waar in 's menfchen geest, en door
verfrand en door buigzaamheid, voor de wetgeeving ryp
is." Dit is de tegenwoordige Raat van Europa, merkt
de Vertaaler op. ,, Wanneer men dit denkbeeld ontleed,
en op de geheele uitgeftrektheid van Europa toepast,
bevindt men , naar 't my toefchynt, dat het nog verre
áf is , dat gansch Europa in dien toeftand zyn zoude.
Ik maak geene zwaarigheid te flellen , dat 'er Natiën
zyn, die andere meer dan eene eeuw in verlichting en
kundigheden vooruit zyn. Ik behoef haar niet te noemen, by welke de bygeloovigheid, het priesterbedrog, op
domme onkunde gegrond, nog even zo flerk hunne rol
fpeelen als in de voorige eeuw. Daar is dan nog eerst
Bene grootere verbreiding van kundigheden en verlichiing noodig, eer men zeggen kan, dat geheel Europa ryp
is, om die hervorming te ontvangen , welke de zugt voor
het geluk van het menschdom menschlievende Wysgeeren doet hoopen, dat voor 't zelve uit de Franfche Omt*i enteling zal voortvloeijen. Men moet zich dan ook
Beenzins verbeelden, gelyk veele Dnthulastifche VryheidsVrienden , vooral in Frankryk , doen, dat de geestdrift
der Vryheid zich eensklaps, als een elektrieke fchok, over
Europa zal verfpreiden, om alle geesten met de brandende
drift tot het uitroeijen van allen dwang te elektrileeren;
want de ondervinding leert , dat het niet waar is , hoe
ivaarfchynlyk het ook voorkoine , dat baarblyklyke zede
waarheden flegts behoeven gehoord te worden, om-lyke
algemeen aangenomen te zyn, De uitwerking der Omwenteling in Frankryk zal , zoo de Vryheid in Frankryk
in haare jeugd niet verliikt wordt , of in binnenlandfche
partyfchappen omkomt, wel zeker, maar langzaam, zyn.
Daar was by de Hervorming gezond verftand genoeg ice
Europa, om die te doen ontftaan ; en egter was zy flegts
edeeltlyk , naauwlyks tot de helft van Europa, bepaald.
eef niet het overig gedeelte midden in de ftraal licht ,
die zich begon te verfpreiden, in de oude dwaalingen en
bygeloovigheden verzonken ? Zoo dit niet gefchied ware,
zOti de i-lervornaing ook niet ten halve geweest zyn; maar
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enen moest toen niet te verre gaan om _nog dat te behouden , dat men gewonnen hadt. Zal dit ook niet het
geval met de Staatkundige Hervorming van Europa zyn?"
In zyne Voorreden, de Franfche Omwenteling een Proeve genoemd hebbende , „ of een Volk door de inrigting
zyns Regeeringsvorms eene grootere niaate van Vryheid met
Vrede en Betlendigheid genieten konne, dan ooit door eene
Staatkundige Inrigting vergund is , merkt by op : Ware
de Conflitutie in haare inrigting proefondervindelyk niet
goed, dan zou van deeze tw@e een moeten gebeuren; of
zy zou zich niet flaande houden, en het Ryk zou weder
onder de oude despotike Regeering vervallen ; of zy
zou, indien wyze maatregelen de overhand boven dwaaze
of kwaadwillige hadden, langzaamerhand verbeterd , en
tot die volkomenheid gebragt worden , waar toe zy,
zonder gevaar van orullorting, vatbaar zou zyn. Nu,
daar de Vortlen zich openlyk tegen de Franfche Vryheid
verbonden hebben, zal Frankryk en de Conf{itutie tegen een
ander kwaad te kampen hebben , namelyk tegen het geweld van gewapende Volkeren; zo het voor dat geweld
moet bukken, en de wet van de Overwinnaaren ontvangen , is de Proefneeming yerlooren , ten kosten van duizendmaal meer bloeds, van duizendmaal meer verwoes.
ting en onoverzienlyke rampen , dan wanneer de Coníti.
tutie door haare eigene onvolkomenheid ten gronde ginge.
Doch de Theorie blyft , als een pragtig Gedenkítuk ,
voor de Naakomelinglchap ftaan , dat dan, in volgende
Eeuwen, als geheel Europa meer ryp is voor de Vryheid
dan nu, misfchien nog eens tot eene baak zal dienen;
dan is het
Monumentum ere perennius
Regalique fitu pyraanidum altius,
------

dat door geene Soldaaten kan omverre gerukt, door geen
Dwingelanden vernietigd worden."
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Reuze door Spanje, gedaan in de 7aaren 1786 en 1787; in 't
byzonder, met opzicht tot den Lana bouw, Manufaftuuren,
Koophandel , Bevolking , Belastingen , en Inkonijten van

dat Land; benevens Aanmerkingen in het doortrekken van
een gedeelte van Frankryk. Door aosEVn TOWNSEND ,
A. L. M. en Predikant te Pewfey, in het Graaffchap
Wilts. Ifte Deel ifte Stuk, 179L- Te Haarlens by A.
Loosjes Pz., in gr. 8vo, iSobl.
o.mt de Kunst van tiVaarneemen , van eene zo onKmeetbaare uitgestrektheid, alleszins te fade, deeze
moet inzonderheid den Reiziger (leeds ten gidtè verlireltken, zal hy voor zich zelven juiste kundigheden opdoen,
en in 1laat zyn om dezelve, in geichrifte mede te deelen, en, met den fchat zyne y kennisfe, ook anderen te
verryken. Hier toe wordt een byzondere aanleg, geest
overal omziende oplettenheid , gevoro.-gefltnis,
derd. Dat het allen Reizigeren niet moge gebeuren haar
tot gezellinne te hebben , wyzen zo veele Reisbefchryvingen uit , die geheel oppervlakkig zyn , of meest beflan in herhaalingen van 't geen neen voor lange wegens
die zelfde Gewesten geleezen heeft , zo dat men een
Boek, met gretigheid opgevat , met wederzin en wanfmaak weder 13ederlegge,, I)it zal het geval niet weezen met den Leezer der opgemelde Reize door Spanje ,
van welks Eerfle Deels Eerfile Stuk wy hier thans ver
doen.
-flag
Met welk een waarneemend oog de Eeres. TOWNSEND
de Voorwerpen befchouwde , kunnen wy eenigzins opmaaken uit het geen hy, de Grenzen van Spanje betreedende, íchryft. „ Geen nmensch , die niet in eigen perfoon de onelervinding daar van heeft, kan zich een recht
denkbeeld vormen van het weezenlyk genoegen, waar
mede een Reiziger op Benig Land nederziet, dat hy voor
de eerfile maal zal intreeden. Ieder voorwerp wordt al.
daar voor hem helangryk. Zyne oplettenheid verkrygt
gefladig nieuw voedzel , door eene weelderige verfcheidenheid van geftalten , en van voortbrengzelen, van 2eden, en van menfchen, waar mede hy tot hier toe onbekend geweest is , en al te zamen medewerkende, om,
naar evenredigheid van zyne achting voor de Weetenfchappen , by elke fchrede die by doet, zynen fchat van kundig-
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gleden te vermeerderen. De uitwendige gedaante van
het Land, veele lichaanien uit het Planten- en Dierenryk,
zyn ten zynen opzichte nieuw, of hebben ten minalen
iets nieuws voor hem, dat hy te vooren by anderen niet
waargenomen hadde. Zodanige zelfs, met welke de ge-_
woonte hem reeds gemeenzaam gemaakt halt, vertoonen
nogthans aan zyn oog nieuwe íchoonheden , uit hoofde
van de afwykingen , welke zy aan de verfcheidenheid van
grond en lugt te danken hebben."
Schoon Spanje het hoofddoel deezer Reize is, en de
Heer TOWNSEND daarom zyn Werk aanvangt met Onder
voor den Reiziger door Spanje , zal men nog--rigtne
thans het gedeelte van Frankryk , in het doortrekken
van hem bezogt en befchreeven , niet zonder belangneeming leezen. Zyn toegang tot, en verkeering met, Geleerden ftelde voor hem de beste Gezelfchappen open, en
gaf hem gelegenheid om in de Academie en andere openbaare plaatzen toegelaaten te worden, om de Kabinetten
te bezigtigen , waar van by als een Kenner berigt geeft,
en de voornaamf'e byzonderheden aanflipt , doorvlogten
met Waarneemingen eenen Natuurkundigen waardig. Terwyl hy in 't voorby gaan veele zaaken, door anderen onaangeroerd gelaaten , en opmerking verdienende, als een
1Vlenschkenner beichryft. Zeer keurig is zyn berigt van
de Omflreeken van Part's ten opzigte van de Delf[loffen ,
en onderhoudende de befchryving van het Karneval te
Parys.
Met vermaak volgt men den Reiziger van Parys tot
Belgarde , en beschouwt de Manufaétuuren te Lyons.
Welke bloeiende Stad altoos byzondere voorregten heeft
genootcn , doch nogthans met groote zwaarigheden menigmaalen moest worstelen. „ Deeze ," fchryft hy,
„ zyn op eene uitmuntende wyze aan den dag gelegd,
door den Abt BERTHOLON. Naardien alle Regeeringen
van Europa by zyne Waarneemingen belang hebben , zal
ik dezelve zeer beknopt voordraagen. De eenderfcheiden
hinderpaalen , tegen den bloei en welvaart des Koophandels,
zyn altyd geweest, en zullen blyven zo lang zy bellaan.
„ i. Oorlogen , het zy buitenlandfche of binnenland
uit verdeeldheden in-fche,burglykodsinfe,
den Staat, of Vryheidsliefde, voortkomende; aangezien
de Koophandel het gedruis der Wapenen vreest, voor de
lauwrieren vlugt, en alleenlyk bloeit onder de fchaduwe
van vreedzaame Olyfboomen.
Ff5
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„ 2. Vervolging, en onverdraagzaamheid in het fluk
van Godsdienst , als, by voorbeeld, de herroeping varr
liet Edict van Nantes , 't welk in Frankryk dezelfde
uitwerking heeft gehad als de uitdryving der Mooren in
Spanje.
„ 3. Wetten, ttrekkende om den Manufaéturier, of Koop
manier, in zaaken, die zyrr-man,opebfchid
beroep betreffen, te dwarsboomen, of hinderlyk te zyn:
waar door men hem te naauw op de handen ziet, zich:
in zyne bezigheden fieekt, hem van nuttige onderneemingen te rug houdt , of door afperfingen en knevelaaryen
anoedloos maakt.
„ 4. Belastingen, welke het vertier der Koopmanfchappen, het zy middelbaar of onmiddelbasr, benadeelen. Men
beeft eerst in 't Jaar 174.3 toegellaan, dat de Lyonfche
3Vlanufactuuren onbelast mogten uitgevoerd worden, maar,
tot op den dag van lieden toe, moeten alle leevensmiddelen, inzonderheid de wyn , deeze Stad inkomende ,
zwaare impost betaalen. Het gevolg hier van is, in de
eer.fte plaats, eene merkelyke verhooging van het arbeidsloon ; en dewyl de Weevers , eiken invallenden Feest
Dorpen zeer greetig gaan bezoeken -1agd,enburi
ten einde zich aldaar tot een maatigen-prys op Wyn te
vergasten, vervallen zy hierdoor ligt tot dronkenfchap.
5. Feestdagen, waar deeze in menigte gevierd worden,
ryst natuurlyker wyze de waardy der overige dagen: terwyl zy tevens tot allerlei foorten van buitenfpoorigheden
aanleiding geeven.
„ 6. hooroordeelen, ten aanzien van den woeker, ftrekkende om het geld buiten omloop te houden, en dus de
renten van 't zelve, tot groot nadeel van die het noodig
hebben het ter leen op te neemen , aanmerkelyk te doen
ryzen. Als een gevolg hiervan is de rente te Lyon ge
zes ten honderd.
-menlyk
„ 7. heelde onder de Manufa±uriers, als verteerende
allengs derzelver Kapitaal, waar door zy in hunne onder
belemmerd worden.
-nemig
„ 8. Tytels van Adel en rang , aan Kooplieden toegeftaan, uit een ongerymd denkbeeld van aldus den KoopIhandel aan te moedigen ; doch waar door men in de
daad den Eiroom afleidt , welke eigenlyk den Koophandel
kan doen bloeijen. Deeze verkeerde Staatkunde is in
onze dagen gansch niets ongewoons. Hoe veel fchranderder was het gedrag van LODEWYK DEN XI. Die
Vorst
„
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Vorst was een vriend des Koophandels, welke by aan.
moedigde door de uitfteekendfle gunstbetooningen, door
+vyze fchikkingen, en door aan zynen tafel alle de gee.
lien toe te laaten, die in bevordering van denzelven uitmunteden. Een Koopman, MAITRE JEAN genaaid,
trots op deeze byzondere blyken van hoogagting , be
geerde in den Adelíland verheeven te worden; de Koning
bewilligde zyn verzoek ; maar liet hem vervolgens niet
meer aan zyn tafel toe. Misnoegd wegens deeze minag.
ting, terwyl by zich in zynen nieuwen flaat, tot meer
oplettendheid jegens zyn perfoon , geregtigd oordeelde,
waagde hy het zyne klagten daarover in te brengen ;
doch werd met dit antwoord den mond geflopt. „ Gaa
„ heenen myn Heer de Edelman. Toen ik u aan myne
, tafel deed zitten, merkte ik u aan als de eeríle Per„ foon van uwen rang; maar nu gy de laatlle van uwen
„ tegenwoordigen rang geworden zyt, zou ik de overi,, gen beleedigen , indien ik voortaan u dezelfde gunst
„

bewees."

Hoe veel één enkel Mensch kan doen ter bevordering
van Werkzaamheid, en dus nuttig in zyn Geflachte wee.
zen, toont de Heer TOWNSEND als hy, te Nismes zynde,
aantekent. „ In het tegenwoordig oogenblik is myn ge.
moed bezig met de befchouwing van een ongelyk eerwaardiger voorwerp dan de Gedenktekenen van Romeinfche
grootheid , (door hem befchouwd , maar niet befchreevet3, om dat men derzelver naauwkeurige befchryving in
verfcheide Boeken vindt); want myne geheele aandagt is
alleen gevestigd op het bevallig beeld van eenen herder,
die geheel voor zyne kudde leefde. Deeze was de Heer
DE BECDELIEVRE, laatst overleden Bisfchop van Nisnaes ,
een Prelaat even uitmuntend om zyn verfland als om
zyne menschlievendheid en godvrugtigheid. Niet te vrede
met uit zyne eigene middelen de rampen der behoeftigen te verzagten, verweerde hy ook in zyn gebied de
Voortbrengzelen van den arbeid , door het vieren van
verfcheiden uit het groot aantal heilige dagen , welke
Hechts de luiheid en ondeugden voeden, tot de daar aan
volgende Zondagen te verfchuiven. By liet uitdeelen van
aalmoefen, werd zyne menschlievenheid door befcheiden.
, beid beftuurd. By was een vyand van die foort van
ilddaadigheid , welke uit eene blinde gevoeligheid ontaa1, en geen anderen grondflag heeft dan het algemeen
s^.edelydean. By raadpleegde daar by te zelfder tyd zyn.

ver-
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verfland en hart, en was even min genegen zyne oogen
van het zien van elenden af te keeren, als om deeze enkel te verligten , ten einde haar pynlyk gezigt te ontwyken; maar hy hood den behoeftigen altoos zodanige hulp
aan , wanneer het gebrek zich openbaarde , als de rede
en de godsdienst beide moesten goedkeuren ; laatende de
armen die juiste graad van gebrek gevoelen, welke, zo
lang zy hunne vryheid genieten mogen , altyd noodig
blyft om derzelver arbeidzaamheid leevendig te houden.
Aldus geleek hy den kundigen Hovenier , die de kwynende plant begiet, en niet langer aanhoudt met dezelve
te begieten, dan terwyl de hemel haar zyn regen onttrekt. Als een yverig voorftander der byzondere leerftellingen van zynen Godsdienst, maakte hy geen onderfcheid
in de uitoefening zyner weldaadigheid, en duldde niet alleen hen , die dezelfde leerílellingen niet konden aanneennen , noch overeenftemmen met de godsdientl:ige plegtigheden in dat land voorgefchreeven , maar dezelve ook
wel doende. Deez' Kerkvoogd bragt, door zyne wysheid
en milddaadigheid te weeg, dat, in een tydperk van vyfen- veertig jaaren , het getal der inwoonderen van Nismes
veel meer dan verdubbelde; want, by de aanvaarding van
zyn ampt , Hechts twintig duizend aldaar gevonden heb.
bende , hadt hy egter vóór zyn' dood het geluk van die
Stad bevolkt te zien met vyftig duizend zielen, die hein
tegenden."
Te Montpellier merkt hy op , „ dat Beene verblyfplaats
voor een Liefhebber van \'Veetenfchappen aangenaamer kan
weezen dan deeze Stad." In de Scheikunde, in de Na
Kruidkunde worden door de Heeren-turknde,
CHAPTAL3 BERTHOLON en GOUAN, lesfen gehouden. „Ie der een mag de Lesfen , in elke Weetenfchap , vry bywoonen : want het is eerre vaste ftelregel by de Franfche
Natie, dat de wysheid de deuren van haaren tempel voor
een legelyk wyd open zetten, en , zonder onderfcheid van
perfoonen , allen de geenen daar in toelaaten moet, die
begeerig zyn dezelve in te treeden." Overal wordt deeze
hoogstwenschlyke regel niet gevolgd, en de verkryging van
kundigheden eer moeilyk dan gemaklyk gemaakt.
Des Schryvers opmerkingen op de Gronden, de Gewasfen , de Leevenswyze der Inwoonderen op zynen weg
van de Spaanfche Grenzen tot Barcelona , laaten zich met
zeer veel genoegen leezen , en verlchaffen nutte ontdek
-kinge.

Te
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Te Barcelona woont by de laatfte week den Vasten by;
de befchryving van dezelve is uitmuntend, en doorzaad
met leerzaame en Volks character fchetzende bedenkingen.
Al het opmerkenswaardige deezer Stad wordt door TOWN.
EEND in oogenfchyn genomen.
Onder de Boekeryen muntte die van het Collegie der
Dominicaanen uit , als bevattende een grooter aantal van
hedendaagfche kostbaare Werken , dan die van het Bis.
fchoplyk Collegie en van de Carmeliten. Eenige opgeteld
hebbende, vaart by voort: „ Om kort te gaan , in hoedanigen tak van Weetenfchappen men ook eenige onder.
rigting begeert , kan men verzekerd zyn de beste Werken, welke daar over handelen, in de eene of de andere
deezer Boekeryen, tot welke men dagelyksch, de heilige
dagen maar alleen uitgezonderd , zes uuren lang toegang
kan krygen, te zullen aantreffen. -- In liet Dominikaaner Klooster is een vertrek , geheel en al opgevuld met
boeken, welke door de Inquifitie verboden zyn. Op dat
egter niemand in verzoeking valle , die te leezen , zyn
alle de openingen tusfchen dezelve opgevuld met duivels,
knabbelende op menichen beenderen van onderftelde
Ketters; doch, al vreesde men , dat het gezigt hier van
niet toereiken mogt om de nieuwsgierigheid te beteugelen , zyn die boeken nog daarenboven zorgvuldig opge.
flooten, en niemand wordt in dat vertrek, zonder byzondere vergunning, toegelaaten.
„ In dit zelfde Klooster zyn authentique Registers van
meer dan vyf honderd vonnisíèn tegen Ketters uitgefprooken; behelzende derzelver naamen , ouderdom , woonplaats , den tyd wanneer veroordeeld , en hoedanig de
uitkomst daar van geweest is; te weeten of de veroordeelde lichaamlyk dan wel in beeldtenis verbrand zy, als
ook of by zyne ketterfche dwaalingen herroepen hebbe,
en dus bewaard gebleeven is , niet van het vuur en den
brandlapel , want in dat geval kon by op nieuw afvallig
zyn geworden, maar van de helfche vlammen. De vroegfte
dagtekening is van 't Jaar 1489 , de laatfte van 1726.
Onder elk Opfchrift is het afbeeldzel van den Ketter ,
doch by fommigen half, by andere meer dan voor drie
vierde gedeelten, door duivels verflonden. Ik was zodanig
verwonderd over de misfelyke gedaanten, welke de Schil ders aan hunne helfche geesten gegeeven hadden , en over
de vreemde houdingen der Ketters , dat ik my niet wederhouden kon van eenige derzelven af te tekenen, toen
ik
,
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ik eens gelegenheid daar toe hadt , zonder van iemand
opgemerkt te worden (*). Eenigen tyd daar naa zat ik by
een der Inquifiteurs , die my de eere aandeed van my
een bezoek te komen geeven : deeze, zonder erg daar in
te hebben, vatte myn Memorieboek op, en floeg het juist
toevallig by dat zelfde blad open , dat deeze tekeningen
behelsde. Ik lachte, en hy bloosde , doch geen van ons
beiden fprak op dat pas daar van een enkel woord. Toen
ik vyftien maanden daar naa te Barcelona wedergekeerd
was, wide hy my met een glimlach : „ Gy ziet dat ik
een geheim bewaaren kan , en dat de grondbeginzelen van
eere aan ons geenzins onbekend zyn ! "
„ Geduurende myn verblyf te Barcelona , had ik gelegenheid om alle de Geregtshoven der Inquifitie, in eene
groote procesfie, byeen vergaderd te zien, ten einde in de
St. Catharina Kerk, aan de Dominikaanen toebehoorende,
het Feest van ST. PEDRO , den Martelaar, te vieren. Geluk
geweest voor liet Christendom , indien alle-kigwareht
Feestvieringen der Inquifitie zo onfchuldig waren afge.
loopen als de tegenwoordige. Tot roem van dit Ge.
regtshof te Barcelona , wordt over 't algemeen erkend ,
dat alle leden van 't zelve mannen van verdienden zyn,
die ook meerendeels door hunne menschlievendheid uit
-munte."
Min met Engeland , dan de Engelfchen doorgaans zyn,
vinden wy den Heer TOWNSEND met zyn geboorteland,
ingenomen. Van eene vreemde belasting te Barcelona ge.
fprooken hebbende , fchryft hy. „ Wy verwonderen
ons over de verregaande ongerymdheid deezer belasting;
maar heeft men in Engeland ook geene belastingen inge.
voerd die bykans even ongerymd zyn , en onze Regee.
ring overtuigen kunnen , dat de Souverainen van Catalo.
nien de dwaasheid niet alleen gepacht hebben ? Spanje
mag met recht tegen Engeland zeggen:
Cum tua pervideas oculis mala lippus inun tis,
Cur in amicorum vitiis tam eernis acutum.
Hon.. Sat. Lib. I. Sat. 3.
Een
(*) Van die vreemde vertooningen heeft men eene Afbeel..

ding in grondtrekken gegeeven; misfchien was het oorfprong-

lyke zo , of bgd; de 4,ftekenaar geen tyd om fleelawyze meer
te netoen.
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Een volgend Deeltje, zo even door ons ontvangen, zal
ons gelegenheid tot nieuw onderhoud met een zo wel gefchreevene en gelukkig vertaalde Reisbefchryving geeven.

Hoogleeraar te Gottingen , Schets der
Aardrykskunde. Uit het Hoogduitsch vertaald. Eerjte Stuk.
Te Utrecht by B. Wild en J. Altheer, 1790. In gr.
oEtavo, 203 bl.

J. C. GATTERER ,

en zeer goede fchets ten dieni}e van Schryvers en anderen, die zich meer, dan men gemeenlyk gewoon is,
op de Aardrykskunde begeeren toe te leggen. De Schryver, in de I11e Afdeeling, vooraf een algemeen denkbeeld
'van de WiskunlUige Geographie, namenlyk van liet bepaalen des Aardbodems, door middel van Punten en Lynen, en
de daar uit voortvloeijende meetin gen , gegeeven hebbende;
treed vervolgens tot de Natuurkundige Grenskunde , err
het bepaalen van de oppervlakte der Aarde, door middel
van den Dampkring , en eene nadere be.chouwing der
Zee- en Landgrenzen , den rang der Bergen , benevens
hunne hoogten. Dé lIde Afdeeling, van dit eerde Stuk,
bevat eene algemeene Landkunde , gaande over de Landkaarten, de algemeene Verzamelingen van Reisbefchryvingeu en andere Geographifche Boeken ; waarna de grootte
en gedaante der Landen in 't algemeen opgegeeven worden, benevens de hoogte van de Barometers en Thermometers, op de verfchillende plaatfen. Ten tweeden , eene
neer byzondere befchouwing van Spanjen , Portugal ,
Frankryk en Italien ; wordende de Landkaarten en Befchryvingen deezer Landen, benevens derzelver grond en
Luchtgefteldheid, beknoptelyk aangewezen.
In eene fchets, in welke, daar te boven, de voornaam.
ite boeken, over de verhandelde floffe, aangewezen worden, kan men geene uitgebreide redeneering over de byzondere Onderwerpen verwagten; en evenwel vindt men, in
deeze Schets, verfcheidene gewigtige Bedenkingen en Aanmerkingen : dus fchynt de Schryver,, by voorb. bi. g7,
den invloed van de Maan op liet Weer buiten twyfel te
Rellen, en tevens te bepaalen, waarin eigenlyk die invloed
gelegen zy, wanneer by zegt: „ Veelen is het, na de naipeuringen van C SSINI en aiaYzi bekend, dat de Maan,
by ieder maandelykfcnen omloop om de Aarde, te gelyk
om haar eigen as draait, en tweemaal buiten de Ecliptica,
zo

E
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zo wel ?Noord- als Zuidwaards loopt , en in ieder tyditip
van r8 Jaaren en 228 dagen , tweemaal zelfs byna 5á
Graad tot in de gemaatigde Luchtllreeken overgaat ; maar
tweemaal even zo veele graades binnen de Grenzen der
heete Luchtpreek te rug blyft. Sommigen befluiten daar
uit (ten mistten alle Sterrekundigen kunnen het doen)
dat de omwenteling van byna dertig dagen der Maané
'hetzelfde voor de Maan uitwerkt , wat de omwenteling
der Aarde voor de Aarde te weeg brengt : eene afwisfcling van licht en duisternis , van dag en nacht; of, 't
welk hetzelfde is , dat ieder vlakje op de Maan , om trend 15 van onze dagen lang, altoos van de Zon befcheenen wordt, en bygevolg dag hebbe, en de andere 15 da
andere helft van de maand, van de kon niet-gen,ofd
befcheenen wordt , en dus eene Nacht van byna 15 dagen.
hebbe. Maar daar heeft nog geen mensch aan gedacht,
ten minsten ik heb 'er nog niets van geleezen of gehoord,
dat de invloed van de Maan, op de verandering van Lucht
en Weêr, juist daar in be{laat, dat de Maan Naare door
de Zon i5 dagen lang verwarmde, of door eene nacht van
even zo veele dagen verkoudde zyde , den Landen en Gewesten der Aarde geheel of half, van naby of van verre,
fcheef of regt, Oost- of Westelyk , Noord- of Zuidelyk ,
by dag of by nacht (gevolglyk overeenkomftig met de
Aarde, of tegen dg orde der Hemeltekenen , of met dezelve) in deezen of geenen tyd des jaars, enz. toekeere:
ook dat de Maan in verlcheide van deeze gevallen , en
nog meer in Zonsverduisteringen , niet flegts de Aarde
haare 'duistere, koude, zyde toekeert, maar dezelve daar
Warmte op eenigen tyd-enbovghtLicde
onttrek Wanneer men derhalven in een Land of Oord
den ft d van zodanig een Land of Oord tegen de Zon,
zo wel met opzicht tot den tyd van den dag en het jaar,
als op de toenmaalige afwyking van de Ecliptica, en dan
de lengte en breedte der Maane tegen het Land of Oord,
haare lichtgefieldheid , de graad van haaren af/land of nabyheid , haare Knoopen en de Knooplynen, enz. weet; en
eindelyk ook nog de hyzondere ligging en geJteldheid des
Lands of Oords , de (trekking, hoogte en. grootte zyner
Bergen, Heuvelr, Beeken, Meeren en Rivieren; zyne Bos.
fchen en manier van bebouwen, enz. naauwkeurig onderzogt
heeft , zo moest 'er wel tovery onder loopen , indien
men met den Barometer en Thermometer van LE Loc , met
de Hygrometer van t.AMBER'1, en met da Elet rometer ,
enz,
:
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enz. van LICIITENBERG in de hand , het weer van een
Land of Oord niet aantoonen en befchryven, zelfs ook in
't ,vervolg voorzeggen, en zo lang van te vooren voorzeggen, als men wil, en daar door Landen en Menfchen
nuttig wezen, kon; vooral wanneer uien overeenftemmende
Waarneemin gen, in verfeheiden en afgelegen Oorden te
gelyk, naar LAMBERT'S en VAN FELBIGER'S opgaven en
toebereidzels verzameld , en vergeleeken zal hebben.
Dan zal zich, in den voortgang van zodanige Waarneemingen , met der tyd ook het aandeel der Planeeten en
Comeeten aan het Weer van zelfs openbaaren."
De volgende aanmerking, op een der Tafelen van MusSCHENBROEK, is zo juist, als de opheldering natuurkundig is. „ Volgens 1JUSSCHENBROEK's Tafel ftaat de eigen
zwaarte van het Zeewater tot het gemeene Regen--lyke
water , als 1030 tot ioeo, en als de Lucht tot Water
omtrend als 8o tot t. Maar welk Zeewater, welk Regenwater, welke Lucht zyn het nu , die deeze evenredigheid hebben ? Met één woord , de 4waarte van het
Zeewater is even zo veranderiyk als de zwaarte van de
Lucht, alhoewel geregeld veranderlyk < het Zeewater heeft
nooit en nergens eenerlei zoutigheid , en nergens eenerlei diepte ; doch in 't gemeen , en naar den regel genomen, zyn de onderfte laaggin der Zee, even gelyk de onderfie Luchtílreeken, trapswyze zwaarder dan de bovenfte,
naardien eerftelyk de gantfche last der eersten op de laatlien rust; ten tweeden , om dat zy naar den Regel zouter zyn; en ten derden, om dat de Lucht, die, zonder
dat , op de laagere Watervlakte flerker drukt dan op de
hoogere vlakte des vasten Lands, de onderíie laagen van
de Zee haaren last zwaarder doet voeten , dan de bo
venue."
Om dit Werk voor onze Natie nog nuttiger te maaken , had de Vertaaler de boeklyst des Schryvers niet
zodanige Nederduitfche Boeken kunnen aanvullen, als de
laatíle niet fcheen te kennen, of die, naa de uitgave zyner Schets, zyn in 't licht gekomen. Otis zoude men,
op het Artykel om de Lengte op Zee te vinden , van 't
welk LA LANDE, in zyne Aftronomie, maar één enkele §
heeft , STEENSTRA'S Lesfen over het Vinden der Lengte,
enz. met meerder vrucht dan j. a .t. HASSENKAMI''S kurze
Gefchichte der bemtiirkungen, enz. Edit. 1769, hebben kunnen aanhaalen. Doch boven allen zouden wy in dit geval
Gg
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val ter leezinge aanpryzen , het Antwoord van den Ridder DE P.q COUDKAYE , op de vraag by het Utrechtsch
Provintiaat Genootjchap , wegens die floffe opgegeeven ;
zynde dit in derzelver Verhandelingen D. II. Utr. 1784,
in 't hransch en Hollandsch te vinden.

Het weezeeatlyke en interestante gedeelten, van het Werk van den
Generaal-Major PFAU, het welk onder de benaaming van het
onnoodige en onverfcfiillige , uit de Nederduitfche Uitgave, by
Holtrop , is uitgelaaaten. Betrekkelyk tot den Veldtocht der
Pruisfifche Troupen, in de Nederlanden, in het jaar 1 7 8 7. By
een gezameld uit het origineels Werk naar de Iloogduitfche
Druk van Berlin , 1790. Te 4mjleldasn by J. Peppelenbos ,
1792. In 450. 122 bl.

e Vertaalers of Uirg: evers van het Werk, van den 11Eaior
van PFau , dat wy onlangs beoordeelden (") , hadden,
om hetzelve te bekorten , eenige Stukken daar uit weggelag .
ten. Volgens den Inhoud van dit Byvoegzel bellonden deeze
Stukken : i. In eerre Opdragt aan den Koning van Pruisfchen,
2. Iu eene boorrede. ,,. in nette Inleiding tot het Werk, van
16 hl. 4. In eenige Perioden , zo wegens de fchikkingen voor
het Pruisfisch Leger; de aanwyzing der Quartieren en Legerplaatfen, als deszelfs verdere togien. 5. In eenige Lysten, zo
van den Krygsvoorraad te Gorcunz gevonden, als van de Pruislifche Generaals en Staf- Officieren , welke in Holland geweest
zyn. 6. In eenige Bylagen, als in de Marschrouten voor fommige Regimenten ; Dispojitiën voor byzondere Divifiën ; en
Lysten van gekwettten , zieken en dooden in de onderfclieidene Veidhospitaalen, zo te Utrecht, Schoonhoven, Alphen, als
in het Lazareth te !Vezel. Gemelde Uitgeevers verklaarden
die Stukken voor onnoodig en onve9 fchillig, en waarlyk , wanneer
inen onzydig wil oordeelen, dan zal men zulks van ten IninlIen zeven agtfle deden , van dit weezentlyke en interestante, moeten zeggen. Incusfchen denken de Uitgeevers van dit zogeI^aamde onnoodige en onvey fèhillige 'er geheel anders over; en,
zonder over de waarde deezer Stukken zelv te oordeelen , dat
zy aan hunne Leezers overlaaten , zyn zy zeer vergenoegd geweest , het weggeihieetene te hebben wedergevonden ; om
het dus by elkander te zamelen, en op de best mogelyke wyze by het Werk te voegen. Dit Voordel zou mogelyk
neer ingang kunnen vinden, indien het Byvoegzel wat zuiverer in taal en fpelling geweest ware; blykende aan liet woord
gedeelten, in plaatfe van gedeelte, op den tytel ; als ook uit
verfcheidene feilen in de geflachten en naamvallen, (by voorti.

jJ

(*) Zie boven , bi. Iol.
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bl. 41 , den Hertog ging den zelve morgen , enz.) in het Werk
zelve; zo dat men het, ten deezen opzichte, niet voegzaam
kan aanpryzen.

Myne vrolyke Wysgeerte in myne Ballingfchap , door GERRIT
PAAPE. Te Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1792. In gr.
8vo, 170 bladz.
werdt geboren te Delft, 4 Febr. 175', op
G
hetzelfde oogenblik, dat zyne Moeder de Lykftatie van
den vierden de Stad had zien binnen treeden.
Prins
ERRIT PAAP&
WILLEM

Zyn Vader had, by twee Vrouwen, 19 levende Kinderen, en
toen deeze zyn naamgenoot 'er was , zaten 'er dagelyks elf
monden aan tafel; zynde het weeklyks inkomen van den man
niet meer dan f 7-4-: Met eene menigte huisfelyke tegenfpoeden te worflelen hebbende , liet hy aan zyne derde Vrouw, en
nog 5 in leven zynde Kinderen, echter geene fchulden • maar
nog eene kleine erfenis , agter; ten blyke wat vlyt en zuinig.
beid doen kan. Zyn Zoon bezat een overheerfchenden lust tot
tekenen en leezen. Aan den eersten voldeed de Vader, zonder hein echter een Tekenmeester te kunnen bezorgen; aan
den laatoen kon by minder voldoen; bezittende slechts zeven
Boeken, waar van het Leven van WILLEM de Derde, of Vierde,
(want de Zoon weet het zelfs niet recht) in dichtmaat, nog
verlooren was geraakt. Gelukkig kwam de leesgraage PAAPS
in kennis niet een zyner buuren, MAARTEN, zynde een Bakker; welke, agt Kinderen bezittende, ook zoo leesgierig was,
dat zyn Vriend hem nimmer builende, kneedende of bakkende
heeft gevonden , of 'er lag een boek by den buidel, op den
trog, of de ovenbank, waar in hy onvermoeid de oogen floeg,
zo dikmaals zyne bezigheden hem een oogenblik rust vergun
hebbende Hechts éénmaal zyne brooden te hard laaten-den;
bakken, terwyl hy bezig was met in de Reizen van den be.
luchten BONTEKOE te leezen.
De Boekverzameling van deezen Bakker , omtrend in ann
fluks, waaronder verfcheidece Reisbefchryvingen, doch, behalven het Werk van Bt1 NJAN , in geene Godgeleerde boeken be.
flaande , verfchafte den jongen PAAPE eene aangenaame bezig
zo wel doa- dezelve te leezen , als door 'er met zyn-heid:
buurman MAARTEN over te kouten. Zyn Vader echter begreep,
dat boekenleezen geen ambagt was. Hy raadpleegde met de
eerfle genegenheid van zynen Zoon , namenlyk de zucht tot
tekenen , en dus beitelde hy denzelven, in deszelfs 13de jaar,
op eene Plateelbakkery; om , na verloop van to Jaaren , tot
den rang van Schildersknecht verheven te worden. Dit ambag: heid hem 14 a I jaaren onledig, en bedorf zyn geheele
te.
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tekenkunst, uit hoofde van de flegte wyze van fchilderen, die
aan dat beroep eigen is.
In deezen nederigen kring van menfchen, leerde de jonge
PAAPE een zonderling flag van menfchen kennen. De meeste
van hen hadden , in 1748, een byster groote vlag laaten vervaardigen, waar aan meer dan son handen te pas kwamen, om
dezelve in orde te draagen. Allen , die onder deeze Vlag de
Stad waren doorgetrokken, noemde men hlaggelieden; en nadien
de meesten , by die gelegenheid, niet geheel nuchter waren,
zeide men vervolgens, te Delft, van iemand die wat te veel
gedronken had: /y loopt onder- de Plag. Onder deeze Ambagts.
liedco trof by een nieuwen boezemvriend , in een zonderling
mensch, THOMAs geheeten, aan; welke eene zeldzaame Wysbegeerte in zyne levenswyze volgde; blyvende zelfs geheel ge.
rust in BROWN'S gemeene d3'aalingen leezen, wanneer zyne bun.
ren ernffig bezig waren , om een in zyn Schoorfteen outflaauen
brand te blusfchen; zeggende alleen tegen den laatl}en, die na
het dempen der vlam zyn huis verliet : trekt de deur agrer u
toe; ftaande by inrusfchen niet op , voor dat by zyn begonnen
hoofdfluk had uitgeleezen.
Deeze zonderlinge Wysgeer overleden zynde , na dat de
jonge PAAPS hein, even te vorren, had moeten belooven, dat
by nimmer een Lykvers op hein zoude manken; zo geraakte
laatsrgemelde aan het uirgeeven van eenige zyner Gedichten,
en door deezen in kennisfe met den Heer ROELAND VAN scum,
te Delft , en deszelfs Dochter MARIA , mede een Dichteres;
niet welke laatfie by 24 Nov. 1776 in huwelyk trad. Door
toedoen van zyn' .,choonvader werdt by eerlang aankweekeling van het Haagsch Dichtlieveud Genootfchap , onder tie
Spreuk : Kunstllejde (paart geen Plyt ; terrvyl de be oetxde
Stichter van dat Genootfchap , Do. JOANNE; VAN SPAAN, zich
vervolgens verleedigde, om hein in de noodige regels der dichtkunde te onder; yzen. Een en ander maakte hem zeer yerig, zo dat het eerlang fcheen, dat by een Winkel van Verzen
begeerde op te zetten. Een twist, tusfchen zyne mede -Arn.
bagtsgezellen en hunne Meesters ontflaan, deed hem de onderdrukte party verkiezen. Dit bract hem in haat; by werdt
moedeloos ; verliet zgrn Ambagt, dat hem al lang hats tegen.
geftaan , en raakte dus zonder kostwinning en zonder geld.
Ven den nood een deugd maakende , zette by zich aan net
Waijerfchilderen , en vervolgens ook aan het Silhouëtteeren.
Hier in kreeg by een' Leerling , welke , onder zyn opzicht,
verzen willende maaken, zich altoos, op de Turfzolder, boven
op een hoop turven plaatfile. 11 'Ten moet bekennen, dat indien
deeze Verzen al niet verheven waren, het de Dichter zekerlyk
was ! De leeslust van den Meester verfchafre zich hoe langer
hoe meerder toegang tot zeer voornaame Boekverzamelingen.
Echter deeden zyne bekrompene omftandigheden hein , in 178r ,
op

VROLY1t WYSG>taxTe. 437
op voornel zyner Vrienden , een ambt aanneemen , het welk

weekd;ylks 36 IL, behalven eenige kleinigheden, 's jaarlyks , opbragt. Dit ambt betond in bediende te zyn van de Rainer van
Cho, itaaten der Stad, Delft; verbindende het ade Arc. zyner
luiironie, hem tot het oppasten voor de Regenten-kamer, zo
dikinaals dezelve vergaderd waren, het doen van boodfchappen,
en liet slaan met ongedekten hoofde, zo lang by by Regenten
in de Kamer was. Gelukkig doemde by zyne dichterlyke
trotschheid tot wygen; vondt , in de Regenten , menfchen
die vriendelyk met hem omgingen; hield zich daardoor 5 Jan.
ren met die ambtsbediening bezig; leerde door eene weekelykfche omgang met omtrend 1700 a i8co arme menfchen , en
eene openhartige verkeering niet dezelve , het Gemeen en deszelfs eleude kennen; en hield dikmaals van zyne 36 ft. zeer
weinig over.
Tot in den jaare 1786 won by dus, al fchilderende, of dienende, de kost; dan in dat jaar leerde by den Heer WYBO FYNJE
kennen, welke hem tot eene geheel andere kostWinning, namenlyk tot het vertaalen voor de Boekverkoopers, deedt overgaan. Na maar 5 lesfen in het Iloogduits^ch genomen te heb
volhardde hy met, dagen agter een, in de Wwordenboeken-ben,
genoegzaam woord voor woord op te zoeken , en een hein
door FYNJE opgedraagen Werk (waarfchynlyk de 4bderiten,naar
WIELAND, in II Deden) te vertaalen. Wordende Heeren Regenten van C5aritaaten daadelyk , voor het goede door hein
in zyne ambtsbediening genooten, bedankt, en het febildertuig
in een hoek gefineeten.
Ten opzichte der verdeeldheden,welke, federt eenige jaaren,
in ons Vaderland plaats hadden, kou G. PAAFE geen ledig aan
zo kleinen als grooten,-fchouwerblyvn.I37Bkde,
op verfchillende plaatfeit en tyden gedrukt en uitgegeeven,
heeft by gemeld wat by over de publieke zaaken des Vaderlands dacht. Het deel, dat hy in dezelve genomen hadt, deedt
hem, by de omwenteling, onverwagtst van Delft naa 4mferdam
verhuizen. Op een doodfche Agterkamer, by een Wyn- en
Lakenkooper te Amfterdam , zonder eenige Boeken , dan een
Bybel met volkomen kanttekeningen, begon by zynen Sint/en.
Zyn Vrouw, en een Zoontje van nog geen twee jasren oud,
had intusfchen eenige reizen, uit vrees voor Plundering, ue
vlugt over een dak te Delft moeten reetnen ; en kwam eindelyk by hein te !!moerdam, met het nieuws, dat alle zyne
goederen gearrefteerd waren : 't geen echter naderhand bleek
niet zo erg geweest te zyn. Eene nieuwe verhuizing te dmferdam, by welke gelegenheid deeze drie perfoonen , met al
hunne goederen, in een Sleepkoersje, van het eene einde der
Stad naar het ander gebragt wierden ; deedt hem her eerfke
aan;nerklyk voordeel , dat zy by de omwenteling badden, aan

zyne fchreiende Vrouw voorhouden: zeggende, „ voor vier
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dubbeltjes kunnen wy nu in AmJlerdam, met het grootst ge.
mak, verhuizen."
Wanneer men G. PAAPE verzekerde dat 'er reeds apprehenfie
op zyn perfoon verleend was , pakte by in 't laatst van Oétober 1797, zyn reiszak met het hoogstnoodige byeen: zette een
andere pruik en hoed op, en trok andere kleederen aan. Zyn
aangezicht fchilderde hy uit den bruinen , met de behoorlyke
diepzels. Hoe aanmerkelyk dit iemands gelaad verandert, weet
men uit het Leven van PASSCHIER DE FYNE , die dat kunstje
mede verffond , en 'er geen mindere raare ontmoetingen door
had, dan G. PAAPE: welke dus, geheel verkleed en veranderd,
met valfche Paspoorten voorzien , zich van 4mflerdam naar
Gouda, en van daar naar Rotterdam begaf, zonder van iemand
gekend te worden; fchoon eer, der Wagtdoende, en hein onderzoekende, Burgers, te Rotterdam , hein anders zeer wel kende.
Eenige dagen in Rotterdam zich ophoudende , om op eene
gefchikte wyze naar Antwerpen te vertrekken , werd een Barbier vereischt, om het gefchilderd aanzicht te fcheeren. Deeze
kwam, en verfchrikte niet weinig onder het fcheeren. „ Myn
God! Myn Heer! zeide hy , wat fcheelt u 7 Gy wordt zoo
bleek!" Dat heb ik wel meer des voormiddags, ant.
woordde PAAPE; maar met een glaasje likeur gaat het wel weêr
over. De barmhartige baardfchrapper liep heen , en haalde een
groot glas genever : beiden dronken, en alle zwaarigheid ver
betoonde zich GERRIT PAAPE, nu als in de-dwen.Itusfch
dagen van ouds, en had geen verw meer by zich om zich te
befchilderen. De Kastelein hem ziende , wilde dat by den
Doélor zoude aanfpreeken; hy daar tegen verzekerde, dat hy,
met eene wandeling te doen , wel weér beter zoude worden.
Hy ging uit, kogt de noodige ingrediënten, fchilderde zich als
voorheen, en de Kastelein feliciteerde hem, met zyne fpoedige
herdelling.
Na eene wonderbaare driedaagfche reize van Rotterdam naar
Antwerpen, met een koddig gezelfchap , volbragt te hebben ,
vondt PAAPS in Antwerpen niet hei geen hy gedacht had 'er te
zullen vinden. De Stad kwam hem lelyk , en de Inwooners
kwamen hem morseg, voor: ten minhen by zyn eerde aankomen. De holland/the Wysgeer in Brabant, een door hem dáár
gefchreven Werk , draagt 'er overvloedige blyken van, en maakte hem (nadien men , buiten zyn weeten , 'er zyn' naam voor
gezet had) in Antwerpen zeer gehaat, zo dat by genoodzaakt
was dit Werk te verzaaken-, wilde hy niet in 't water gefinee.
ten, of half dood geflagen, worden. De Copy van een ander
Werk , door hem aldaar opgefleld , namenlyk het Leven van
]FLIP van Bourgonje, werdt, toen de l3oekverkooper SPANOGHE
te Antwerpen geplunderd werdt, met zeer veel Itatie , als een
kettersch Boek, verbrand. Dit, benevens de vooruitzichten die
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het Brabantsch Patriotismus hein gaven , deedt hem naar Brusfel vertrekken. Hier de overwinning op de Keizerlyken, en een
gedeelte der omwenteling, gezien hebbende , reed hy niet de
Deligence op Gent, alwaar hy de eerfte tyding der Brabantfche
Zegepraal bragt, en zich dezelve zo wel ten nutte maakte,
dat zyne onderzoekers, zonder hem te onderzoeken, hem de
hand gaven , en hein den volgenden dag gerust op Brugge lieten vertrekken. Daar aan de Poort komende flond een Patriot
op fchildwagt, die hem met den hoed in de hand , zeer ootmoedig vroeg : Myn Heer! mag ik de libertait gebruiken ow
au te vraaggin , oe an naam is ? -- Dat raakt u niet, zei
r.+APE, en flapte zo fier de Std in, even als of by Commandant van Brugge geweest ware. Hoe verder hy kwam , hoe
minder yver by voor het Brabantsch Patriotismus beípeurde;
tot by eindelyk, in de helft van December 1789, te Dz:in/eerke,
zyne tegenwoordige verblyfplaatíè , aankwam , alwaar zyne
Vrouw en Zoon hein eerlang volgden.
Dit is de zaakelyke inhoud van het voor ons liggend Werkje,
dat in een vrolyken briefílyl gefchreven is, en alles bevat war
men, ten opzichte van des Schryvers lotgevallen, en zyne wysgeerige denkwyze oortrend dezelven , kan begeren. Zyne
vrolyke Wysbegeerte heeft veel van de Wysbegeerte van zy.
sten overleden Vriend THOMAS. Zy maakt hein geCchikt tot
lagchen, en om anderen te doen lagchen. De menigte zyner
uitgegeeven Werken , die in dit Stukje meest by naame genoemd worden, bewyst zeker dat by zeer veel gefehreven
heeft, maar zyne levensloop toont tevens dat ny zulks nood.
zaakelyk doen moest. En daar by veel tyd heeft gehad, en
veel tyd aan het opbellen zyner Werken heeft belleed , kan
de Natie zich, over zyn menigvuldig íchryven , met geene
reden beklaagen. Het veel [chryven wordt dan eerst eene
ondeugd , wanneer de Schryvers zich geen tyd gunnen, om
hunne Werken de behoorlyke vereischten te geeven, en daar
door Hecht fchryven. Den Vlytigen daartegen behoort men
te pryzen ; geenzins te verachten . om dat zy vlytig zyn:
of om dat zy 'er, zo als de Heer PAAPE, hun beflaan in
vinden.
Het afbeeldzel van den Schryver, als mede dat van zyne
Vrouw en zesjaarigen Zoon, worden, in den aanvang van dit
Werkje, gevonden.
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J?agazyn van Gefchiedenisfen , Romans en Verhalen. Te Rotterdam by J. Meyer , 1790. EerJie Deel, 406 bladz. Tweede
Deel, 400 bladz. in gr. 8vo.
eeze twee deelen , bevatten de volgende zeven Stukken
I)I. 4lnmoran
en Ha/net; een Oostersch verhael , in twee deelen.

1I. De Roazenfeest van Salency; eene Franfche Gefchiedenis, ia
vyf boeken.
11I. Paulus en Virginia; eene Afriknenfche Gefchiedenis.
1 V. Don Diego de Colmenares; eene Amerikaenfche Gefchiedenis,
V. Louifa Mildray; eene Engelfche Gefchiedenis in Brieven.
VI. dzor ei: Ziineo; een Armeniesch Verhael.
VII. Ericia; eene Franfche Gefchiedenis.

Nergens, het zy aan het hoofd van het gantfche werk, of aart
dat van de byzondere Stukken, wordt ons gemeld, of men ons
hier Vertalingen, of oorfpronglyke Stukken , opdischt; als alleen
in een kort Voorbericht, dat voor Paulus en Virginia geplaatst is,
waaruit men ziet, dat de Heer xof SAINT-PIERRE de Schryver van
dit Stukje is. Het is ons echter meer dan waarfchynlyk, dat
ook de andere Stukken Overzettingen zyn. Don Diego de Colmefares, weten wy, is uit MEJSZNNER's Skizzen. Maar het lust ons
niet, de bronnen van de overige Stukken op te fpooren. Ondertusfchen zouden, naar onze gedachten, de Vertalers beter
doen, van dezelven aan te wyzen. Dan kon men hunnen arbeid beter beoordeelen, en dan liep de koper geen gevaar, van,
in den waan dat by zich een oorfpronglyk Werk aanfchaft, Over
zettingen te kopen van Stukken, die by reeds in zyne boekerg
heeft.
Wat voorts de keuze dezer Stukken betreft, dezelve kon over
het algemeen veel gelukkiger zyn , wanneer men met zulk eene
verzameling waar nut wilde Richten, dlmoran en Hanret
is eene tovergefchiedenis, met zulke vreemde verfleringen doorzaaid, dat zy niemand interesfeeren kan, dewyl zy zo flerk te
zondigt , dat zelfs een kind, of het-genhtwarfcylk
bygelovig(Ie mensch 'er niets van geloven zal. Don Diego
de Colnrenares doet zyn' grooten Schryver eer aan , wanneer
men op ftyl en meesterlyke tekening van characters ziet ; maar
de woede van Holnara zal menigen Lezer en elke Lezeres het
boek van yzing uit de handen doen werpen ; en het verhaal
van de ftraf, die zy haren ontrouwen minnaar doet ondergaan„
kan toch by ons geen nut Richten, daar de Schryver zelf zyn
Stuk met deze woorden befluiten moet: „ Ontrouw en valfche
„ liefdeëeden! hoe gelukkig is het, dat de Europeefche 14leisjes
„ nie c gewoon zyn, u met eene gelyke woede te itraffeni "--In Loasifa Mildmay wordt knoop op knoop gelegd , waar de
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ontknooping van dezelven (indien men het niet liever een
doorhakken noemen wil) gefchiedt zonder de minfle waarfchynlykheid. De zeldzaamtle gevallen en ontmoetingen worden zo
opeen geftapeld, dat, op deze wyze, het Roman - fchryvea
een van de gemaklyki{e dingen van de waereld wordt.
,Azor en Zimeo is eene zeer treurige gebeurtenis , met de
vreemdile voorvallen doormengd, waar van het toneel geplaatst
wordt in Armenië , in de tyden van de ongelukkige uittogten der
Kristenen tegen Afia ; en die voor onze tyden, en de verbeEricia befchryfc
teringe onzer zeden, weinig gefchikt is.
hare eigene ongebondenheden , en het berouw, dat zy 'er ten
laatfien over gevoelde: maar, in het eerfie gedeelte van haar
verhaal tpreekt zy dikwyls nog zo fmaakelyk van eenige dar.
tele, en kwaadaartige, kluchten, die zy, geduurende haar flecht
leven, aanrigtte, dat menig Lezer misfchien meer neiging tot
lachen, dan afkeer van de ondeugd, onder haar verhaal, voelen zal.
Het beste hebben ons de Rozenfeest van Salency, en Paulus en
Virginia bevallen. Achter het eerstgemelde Stukje is eerre aantekening geplaatst, over den oorfprong en aart dezer fchoone
plechtigheid, die reeds tot meer Stukken van Tinaak aanleiding
gegeven heeft; onder anderen tot eerre Opera, die te Parys,
in het jaar 1776 uitgegeven is , getiteld: La Rol/ere de Salenci,
Pastorale en trois Annes , znelée d'Ariettes. Wy zullen deze
aantekening hier laten volgen , ten behoeve van die geenen
onzer Lezers, by welken deze lofwaardige Inflelling nog onbekend is.
„ Reeds zeer oud is de Infteiling van de Roozenfeest; mén
kent dezelve toe aan St. Medard, Bisfchop van Noyon, die
in de vyftiende eeuw, naar onze jaartelling, onder de regee.
ring van Clovis, leefde. Die goede Bisfchop , die tevens Heer
van Salency was, een dorp, omtrent een halve myl van Noyon
gelegen) had uitgedacht, om, elk jaar, aan die geene der
meisjes van zyn dorp, wier deugd het algemeenst werd toegejuicht, een gefchenk van 25 livres, en van eenen Roozenkrans , te geven. Men zegt. dat by zelf dezen eerryken prys
aan eene zyner Zusters, welke de fiem van het algemeen daar
toe benoemd had, toereikte. Nog heden ziet men, in de ka•
pel van St. Medard , aan het einde van het dorp Salency gefligt, boven het Altaar, een fchildery, vertoonende den Prelaat,
in zyne Koorgewaden , een' krans van roozen op het hoofd
zyner Zuster zettende, die in het hair gehuld, en op haare
kniën liggende , verbeeld is.
„ Deze belooning werd , voor de meisjes van Salency, een
sterke prikkel tot braafheid. Zonder de eer , welke eerre be.
kransde genoot , in aanmerking te nemen , was het zeker, dat
haar in dat jaar huwlyks • voordagen gedaan werden. St. Me.
lard, hier door getroffen, vereeuwigde deze Inftelling. Hy
ver-
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verpachtte omtrent elf of twaalf mergen van zyn grondgebied,
om uit derzelver inkomilen de 25 livres, en de kosten , wel
aan de Roozenfeest verknocht waren, goed te maken. -ken
„ Vulgens de inrichting, is het niet genoeg, dat die, welke
den krans zal ontvangen, zelve van een onbefproken gedrag
is, maar haar vader, moeder, broeders, zusters, en verdere
naastbeftaanden, tot in het vierde gelid, moeten even onberispelyk zyn. De geringfle finet , de minfle verdenking , in
baare maagfchap, was eene reden ter uitfluiting.
„ De Heer van Salency is altoos in het bezit geweest van,.
en heeft nog, het regt, om, tot de bekranfing eene uit drie
meisjes, in het dorp Salency geboren, en welken men hem,
een maand te voren, heeft voorgelteld, te verkiezen. Wanneer
^hy haar benoemd heeft, is by verpligt, zulks van den predik
parochie te doen afkondigen , op dat de andere dog--floedr
ters, haare mededingeresfen , tyd zouden hebben , om deze
keus te onderzoeken , en die af te keuren, zo zy niet naar
de uitertte regtvaardigheid gefchied was. Dit onderzoek wordt,
met de flriktfte onzydigheid, te werk geheld: en het is niet
dan na het doorftaan van dezen proeftyd, dat de keus van den
Heer gewettigd wordt.
„ Op 8 Juny, zyncde de feestdag van St. Medard, om twee
uuren in den namiddag, begeeft zich de verkorene, in 't wit
gekleed, gekruld, gepoederd, en met langs haare fchouderen,
in losfe lokken , golvend hair, onder het geluid der trommelen, vioolen , fluiten, enz. naar het kasteel van Salency: zy
wordt vergezeld door haare naastbellaanden , en twaalf , mede
in het wit gekleede, en met een breed blaauw lint omhangen,
anaagden, aan welken even zo veel jonge dorpelingen de hand
bieden. De 1-leer, of zyn vertegenwoordiger, gaat haar zelf
ontvangen; zy maakt hem eene kleine pligtpleeging, om hem

voor

de

aan haar gegeven voorkeur te bedanken

;

vervolgens

geven de Heer ., of zyn vertegenwoordiger , en de Schout,
baar de hand, en geleiden haar, voorgegaan door de fpeeltuiven , en gevolgd door eene groote menigte, naar de kerk,-waar zy , op een voor haar in het midden van het koor geplaatst bidbankje, de Vesper hoort.
De Vesper geëindigd zynde, begeeft zich de Geestelykheid
99
i ez her volk, in procesfie , naar de kapel van St. Medard:
het is daar , dat de Priester , of de Bedienaar der Mis , den
krans of roozenhoed , die op het Altaar ligt , zegent : deze
hoed is met een blaauw lint (*) omflrikt , en van voren met
eenere

(+) Lourwzx ns, x;dc bevond zich, ointrent 150 jaar geleden , op
het kustvel de Yarennes, in de sabuurfchap van Saleihcy; de Heer >;FLiov, te dier tyd Heer van dat dorp, verzogt aan dien Monarch, dit ge•
fe:ienk, iu z;rnen naz<tm, als eene leelooninu der deagd, te doen geven De Koning. fond dit toe, en zand de,t 4^larquis nz coauES , eerílen ka-
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eenen zilveren ring verfierd. Na de zegening en het eindigen
van eene op • her onderwerp gepaste Redevoering, kroont de
Altaarbedienaar de verkorene, die nedergeknield is; tevens (lelt
hy haar de 2$ livres, in het byzyn van den heer , en zyne
Geregtsbeatnbten, ter hand.
„ De nu bekransde verkorene wordt weder door den Heer,
of zynen vertegenwoordiger , en door zynen geheelen floer,
tot aan de Kerk geleid, alwaar men het te Deun en eenets
koorzang, ter eere van St. Medard, aanheft, terwyl de jonge
dorpelingen zig vermaken met eenige fnaphaanfchoten te laten
hooren.
„ By het uitgaan der Kerke , vergezelt de Heer , of zyn
plaatsvervanger, de bekransde tot in het midden der groote
Eiraat van Salency , alwaar de Leenmannen van de heerlykheid
eene tafel hebben doen Eiellen , voorzien van een tafellaken,
zes fervetten, zes borden, twee mesfen, een vol zoutvat, twee
kannen met roden wyn, omtrent van twee en een halve pint,
paryfche maat , half zo veel zuiver water, twee witte, fluivers
brooden, een half honderd nooten , en een kaas van drie ítui'
vers. Nog fchenkt men, by wyze van hulde, aan de bekransde een' pyl , twee kaatsballen en een hoornen fluitje , waar
op een der Leenmanuren driemaal blaast, voor dat hy het aan
dit alles naauwkeurig te bezorgen,-biedt;nmsvrplg,
op verbeurte van 6o fluivers.
„ Van daar begeeft zich de gantfche Vergadering naar de plaats
van het Slot, onder eenen grooten boom, alwaar de Heer met
de bekransde den dans begint : deze velddans duurt tot het
ondergaan der Zon. Den volgenden dag , in den namiddag,
nodigt de bekransde alle de jonge meisjes van Salency, geeft
haar eenen, van koude geregten wel voorzienen, maaltyd, die
door cie, in zulke gevallen, gewoone vermaken gevolgd wordt.
„ Zie daar de Inllelling en de omfiandigheden van de Salencyfche Roozenfeest. Her eenvoudige verhaal daar van zal
zekerlyk belangryk gerekend worden. 'Er is dan op deze
aarde nog een plek gronds, alwaar een Roozenkrans, als de
eerrykfle en flreelendlle belooning, die men aan de deugd
konde fchenken, wordt aangezien. Men kan zig niet verbeelden, hoe fterk deze Inflelling op de zeden en de braafheid der
Salencyërs werkt. Alle de inwooners van dat dorp, die honderd
agt-en-veertigra haardfleden uitmaken , zyn zagtaardig , eerlyk ,
matig en werkzaam , fchoon omtrent vyf honderd in getal,
be,

pitein zyner lyfwagt, die, in naam des Konings . de plegtiglaeid van de
Roozenfeest waarnam , en op deszelfs bevel by den bloemenkrans eenen
zilveren ring en een blaauw lint voegde. Het is fns dien tyd , dat de
bekransde dezen ring ontvangt , en zy en haare gezellinnen niet dit lint
verfierd zya. Alle deze omftandigheden zyn door de echtfte bewyzenn
bevestigd.
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bezitten zy niet één ploeg; ieder fpit zyn eigen akker om,
en elk is 'er met zyn lot te vreden. Men verzekert, dat 'er

mier één, in den uitgefkrektflen zin , niet één voorbeeld is,
Ik zeg niet van eene misdaad, die door eenen uit Salency afkomftigen begaan is, maar zelfs niet , dat één hunner zich
aan eene buitenfpoorige neiging heeft overgegeven , en nog
minder, dat één der bevallige kunne zich heeft vergeten; terwyl de omstreeks Salency woonende Landlieden even onderfchei.
den en bedorven, als elders, zyn. Hoe ve-1 heils brengt niet
eene gelukkige" Inftelling te wege ! O! welke mannen zoude
men niet te voorfchyn doen komen, door de eer en achting
aan verdienflen en deugd te verbinden! hoe veel zou het niet
bydragen ter verminderinge van het zedenbederf, wanneer wy
een' befpotlyken tooi en ydele vermaaklykheden , voor een
Salencyfche Roozenfeest, en voor die zuivere genoegens, agzerftelden , welken zy aan eerlyke en gevoelige harten moet
Cchenken."
Leerzaame Gefprekiens en Verhaalen, voor de 7`eugd. Te dr4ffer.
dam by P. G. Geysbeek. In Imo, 96 bladz.
de groote menigte van kleine Gefcbriften, welke men,
OO nder
zedert enigen tyd, het licht heeft doen zien, kan dit

bondeltje eene voegzaame plaats vinden. De Op(leller daarvan

is, over 't geheel genomen , niet ongelukkig geslaagd in de
keuze van onderwerpen. De Jeugd bekend te maaken met de
gewrogten der Scheppinge ; op eene gemeenzaame wyze, en
door fpreekende voorbeelden , de Ondeugd in een mishaagend
licht te plaatzen, en, daarentegen, de Deugd als voortreffelyk
en aangenaam te doen voorkomen: deeze behooren, inderdaad,
onder de beste oogmerken , welke een Schryver,, die ten dien.
lie van het aankomende geflagt de pen voert, zich kan voor
oogmerken zyn, in dit kleine Stukje, vry-lien.Edz
wel in agt genomen.

ALGEMEENE

VAD ER LANDSCHE

LETTER-OEFENILAGEN.
J. n. ,tic=rnëLrs ,Nieuwe Overzetting des Ouden Testaments;
met Aanmerkingen voor Ongeleerden. In het Nederduitsch
overgebragt. Xde Deel. Te Dordrecht by A. Blusië en
Zoon en de Leeuw en Krap, 1791. In gr. octavo, 205
bladz.
het Bericht , voor dit Deel geplaetst , vernemen
met het
U
itwy,, dat de Heer w.
cerite Boek van
, verkoozen heeft zynen arbeid
E. DE PERPONCHER,

SA MUëL

aen dit Werk te flaken ; en dat de Heer v. VAN HAMELSde verdere vertaling van liet zelve op zich genothen
heeft: die ons , wegens de verandering van het Plan , ten
opzichte der Aanmerkingen, het volgende meld. -—.
„ De Heer DE PERPONCHER hadt, bij de voorgaande Dee„ len van dit Werk, de vrijheid genomen , om ook zijne
„ eigen Aantekeningen op den Bijbel-Tekst te plaatzen,
en van de Aantekeningen van den Heer MICHAëLIS
„ flechts zoo veel over te nemen , en zoodanig gebruik
„ te maakera , als hij noodig oordeelde. — De Aante„ keningen van den Heer DE PERPONCFIER zal de Neder„ dnitfche Lezer derhalveii verder misfen , maar daar te,, gen worden hem nu , die van den Heer nrtcxnëc.zs ge
als zij zijn , geleverd , het welk veelgin ook-„hel,zo
„ niet onaangenaam wezen kan. Wanneer mij ondertus,,fchen in de Oostérfche Bibliotheek , in de Supplements
,, ad Lex. Hebr. of in andere Schriften van den Autheur,
,, iet mogt voorkomen , waar door hij dit Werk opgehel.
,, derd, verbeterd of veranderd mogt hebben , zal ik daar
van op de nodige plaatzen gebruik makel." Na.
demael men nu op genoegzame gronden verzekerd is ,
dat de Heer VAN HAMELSVELD zeer wel gefchikt zy, ter
volvoeringe van de in dezen door hem opgenomen tack ,
heeft men te over reden, om te verwachten, dat deze Ne.
derduitfebe Vertaling van dit hoog geachte Werk een gun.
leigen voortgang zal hebben. En hier van levert ons • dit
Deel , behelzende het tweede Boek van Samuël , reeds ene
voldingende proeve , waer uit wy den Lezer onder 't oog
H li
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zullen brengen , den aenleg der zamenzweeringe van Ab-

falom, tegen zynen Vader David, aangetekend a Sam. XV:
7-12 ,
„

welk verhael aldus luidt.

Tas. 7. Na verloop van vier jaaren verzocht Abfalom van

den Koning verlof om na I lebron te gaan , en een
S. gelofte te vervullen, die hij aan God gedaan had,
want hij had bij zijne

V. 7. Na vier jaaren.] te weten van de te rugkomst
in zijn Vaderland af te rekenen.
In de gedrukte uitgaven that na veertig jaaren , en dit
ver[iaat men gemeenlijk van het veertigt}e leevensjaar van
Abfalom. Als dan moest Abialoms optLand, en Davids
vlucht voor hein , tot liet laatt'ce leevensjaar van David
behooren , want in het eerfte jaar van zijne veertig en
eene halfjaarige regeering is Abtàlom geboren. Dit is in
de daad onmogelijk. Men leze fleehts het eeríle Hoofd
Boek der Koningen ; hoe verzwakt is-flukvanbetr
David daar in zijnen ouderdom? en nooit vindt men hem
zoo rustig, en zoo Soldaat , als in den oorlog met Abfa
Jerufalenm, doet door zeer ruwe-lom.Hijgatevu
wegen een fferken marsch , legert zich onder den blooteu
hemel , maar breekt nog in den nacht op , en zet met
zijn leger over den Jordaan : overal neemt hij , met eene
ongelooflijke tegenwoordigheid van geest , de fchielijk[le
befluiten , verfchijnt wezenlijk in dezen veldtogt grooter,
dan in een der voorgaánden ; is tevens Dichter , vuurig
Dichter , eu zijne fchoonife Pfalmen , bij voorbeeld de
XLIItt , vallen in dezen tijd. Kan slit dus de i Kon. I:
i-ai , befchreeven zeventigjaarige David , naauwlijks meer
eene fchaduwe eens Konings , wezen ? Het geen Hoofdit.
XX: 3. verhaald wordt , zou bijna belachlijk luiden. —^
ik heb daarom de reeds van anderen bevestigde leeswijze
van vier, in plaats van veertig, aangenomen; en dus valt
de Gefchiedeuis omtrent in het 55 of 56 jaar van David ,
juist den besten tijd van eeneis grooterg Veldheer. De
Pfalmen , bij gelegenheid van Abfaloms opt}and gemaakt ,
zijn, zoo als ik geloove, de III. IV. XXIII. XLI. XLII.
XLIII. LV. LXI. LXIII. LXX[fle.
Na Iebron.] Dus werdt toenmaals ook te Hebron geofferd. Eigenlijk was dit tegen de wet van Mofes ; want
naar dezelve zou 'er fïechts eerie eenige plaats van offeren
zijn : maar deze wet was in onbruik geraakt , en dewijl
Hebron Iangen tijd de wooning van Abraham geweest
wis , daar hij geofferd , en Godlijke verfchijningen gehad
hadt,
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bads , werdt het als eene heilige plaats aangezien, Maar
hiervan in het Muf, Recht. IV. D, . i8.

Vlucht na Gefur in Syrië , eenen godsdienst be
looft! , indien ,Jehovah hem na Jerufalem te rug
V. <;. bracht. De Koning gaf hein dit verlof , en hij
,ging af na Hebron.
ro. Ondertusfchen hadt Abfalom opilookers onder alle
íiarnmen`vau Israël uitgezonden, die, zoo dra zij
de trompet zoudeit hooren , zeggen moesten , dat
Abfalom te Hebron als Koning uitgeroepen was,
IT. Hij hadt tweehonderd menfchen uit Jerufalem op
de offermaaltijd verzocht , en dezen waren heel
onfchuidig , zonder iet van de zaak te weeten,

L's. 8. Na Gefur in Syrië.] Hier wordt nog klaarer ,
het geen ik over N_oofdit. I11: 3. flechts vermoedde , dat
die Koning van Gefur , wiens dochter David ter vrouw
had • geen Kana tniter geweest is. Van het Kanaitnitisclt
Gefur , wordt dit Gefur hier duidlijk genoeg onderfcheiden , dat het Gefur in Syrië heet , want nooit verwisfelt
het Oude Testament .4ranaeërs en Syriërs met elkanderen;
maar ziet ze altijd, zoo als zij ook waren, als twee verte
fchillende Volken aan. Nadien Gefur in het Hebreeuwsch
eenti Brug heet, zoo kunnen, gelijk bij ons, meer fleden
den naam van Brug of Brugge gehad hebben ; en dit Syrifche Gefur lag misfchi.en aan den Orontes , of zelfs aan
den Eufraat. Nu is liet begrijpelijker, hoeAblalom, na den
moord van Ammon daarheen vluchten , en voor David
veilig zijn kon , het welk men moeilijk verftaan kan , indien Gef ur een klein, geheel met Davids landen omringd,
Koningrijk geweest ware.
Ys. ic. Om dit te verflaan , moet mei. weten , dat in
het Israëlitisch land hier en ginds , op hoogten van wijd
uitzicht , wachters gefield waren, die de trompet {Ieeken
moesten , wanneer zij eenen anderen wachter hoorden
trompetten. Dit was wel , hoofdzaaklijk , in oorlogstijd ,
ten einde , bij eenen vijandlijken inval, het gantfche land
te waarfchuwen, of op te ontbieden, dus ingericht; maar
men kon door dit middel ook andere tijdingen, (bij voorba
an eene overwinning ,) met ongelooflijke fnelheid door
het gantfche land verbreiden. Denklijk was er in de wijze
van trompette xi iet, dat zijne betekenis hadt , en vrolijke
tijdingen onder%heidde van alatni, wegens den inval van een
vijand. Als nu te Hebron de trompet gestoken weidt ,
aiug dit , zonder dat de wachters wisten , wat het beteleen.
Hh s
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kende , in min dan 24 uurel door het gantfche land e2á
nu zeiden cie zendelingen vàn Abfalom in elke ['rad , dat
dit liet teken was, dat de zoo gewenschte Abfilom te Hebron de kroon had aangenomen. Elk gelooft, dat alle
overige Reden en hammen reeds eenfiemmig waren , en
dus werdt liet gantfche volk, de jegens David best gezin
zelfs niet uitgezonderd , in den opf'rand door bedrog-den
of geveld ingewikkeld.
T's. ii. Ook dit was ongemeen listig aangevangen. Twee
honderd der voornaamlten uit Jerufalem , want gemeene
lieden zal de Kroonprins toch niet aan zijne tafel nodigen ,
waren bij Abfalom. Te Jerufalem kou men niet anders
denken, of zij wisten mede van cie zarnenzwering, en dit
brat de gantfche ['rad in fchrik , zoo dat zij de zaak ,
even gelijk David in het eerst zelf, verlooren gaf; te gelijk waren deze Zoo liedera in Abfaloms geweld , en , om
zoo te fprceken , gijzelaars voor het gedrag van hunne
broedvrienden te Jerufalem , indien dezer het met David
hadden willen houden, en de [tad verdedigen. Uit andere
(tammen f'chijnen ook veelen , veele duizenden zou ik liever zeggen , inzonderheid die voor Abfalom wel gezind
waren , tot het offer genodigd geweest te zijn. Zie de
aanmerking op Hoofdt. XVI1: i. (*).
Dit alles, het geen wij van het begin van ons Hoofdfluk
gehad hebben , schijnt een geheel Engelen - verfland , gepaard roet een recht helsch - boos hart, aan te duiden: en
echter ziet 'er Abfh`om daar na, wanneer Hufai hem eenen
vcrderflijken raad geeft , (HoofGf . XVIL• 7-14.) zoo heel
onnoozel uit , en alles , wat daarop volgt , fchijnt niets
weer dan misflag op mistlag te zijn. Zoo veel is uit liet
verhaal klaar. Abfalom hadt, bij een zeer fchoon lichaam,
ook veel inneemeuds; vlijen kon hij in een hooggin graad,
en
[(*) De HeerMiclaaëlis grondt dit denkbeeld aidaer ter plaetze,
op den voorflag van Ichitofe!, om twaelf^duizend man uit te
kiezen; vooronderflcllende dat dezelve reeds te Hebron gefchied
is. Maer zyne gisfing zou vervallen, als die voordag eerst
g_daen is, toen Abfalom reeds in Jerufalem was , gelyk de za
Hoofdt}. XV en XVI fchynt aen te duiden. On--rnehagmt
d, iimsfchen is echter het denkbeeld van ene vry groote menigte
te rleibron niet geheel ongegrond , daer we hier vs. 12 lezen ,
dat de zamenz4'ering flerk werd , en Abfalonis aen/zang onder het

volk groot inas.]
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en wel behaaglijk vlijen ; hij was ten uiterlien boosaartig
en verwaand ; hij hadt zijn wezen volkomen in zijn geweld , eene gevaarlijke gave, die het waarlijk groot ver
zelden heeft , dewijl geen groote geest zonder-flandhe
levendige hartstogten is , die zelfs tegen wil en dank iet
in het gezicht plegen uit te drukken. Deze gevaarlijke
hoedanigheden afgetrokken, was hij zeer
ook liet hij Achitofel, die van Gillo
gièboortig, en Davids geheidtraad was , uit zijne
vaderïfad Gillo tot het offer nodigen. Hier werdt
de famenzweering íferk, en Abfaloms aanhang
der het volk was groot.

12. medegegaan:

on-

middelmatig ; doch dat er bij het begin van den op{fand
zoo ongemeen veel fchranderheid doorblinkt, mag niet zoo
zeer aan hem, als wel aan Achitofel toe te fcarijven zijn,
die hem deze raadflagen gaf. Abf corn zelf was flechts
eene machiene, maar eene zeer buigzame , die alles doen
kon , wat Achitoffl voorfchreef. Wat dezen ten uiterllen
boozen mensch mag bewogen hebben , zoo ontrouw om
te handelen, die niet alleen zijn Koning, maar-trenDavid
ook zijn Vriend, was, en
den Zoon tegen den Vader
op te hitzen , zegt ons de gefchiedenis niet , dewijl hij
zulks aan niemand gezegd heeft , en hij, vóór de ontwikkeling van den knoop, vroeg door den ftrop affcheid van
de wereld genomen heeft. Bijna zou men denken, dat hit
den Zoon even zoo min toegedaan was als den Vader, era
wel ten oogmerk had , om eindlijk zelf Koning te worden (*).
Vs. 12. Gillo.] Eene find in het bergachtige deel van
Juda's clam, die niet ver van Hebron lag. dof. XV:
5 1 , 54.
Achitofel fpeelt hier eene zeer bedekte rol , die hem,
indien David te Jerufalem Rand gehouden hadt , den weg
tot

om

[(*) De Heer Michaélis vermoed , in zyne Aentekening op
Hofrd/t. XVI: 21. dat dit vooruitzicht ook deel had in Ach tofels
voorflag tot het beflapen van Davids bywyven door Abfilom.
aiehalven het oogmerk , om de verwydering nisfehen David en
Abfalom hier door te verflerken, had Achitofel , door het aearaden van zulk een verfoeilyk warbedryf, veelligt ook ten oog.
merk , „ om, (zegt hy,) Abfalom zelven recht zwart en gehaat
„ te maken , om , indien David aan kant geholpen was , Abià„ loin weder van den troon te fiooteu , en zich zelven tot iju„ ving op te werpen."]
11h 3
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tot verzoening baande. Hij gaat niet met Abftlom van je
1 ufalem na Hebron ook is hij niet mede onder de eerfte
genoodigden: hij is thans juist, geheel zonder verttmoeden,
in zijne Vaderftad, wordt, nadien dezelve bij Hebron ligt,
van daar genodigd en komt.
Aanhang onder het volk.] Dit famenvloeijend gemeen ,
of wat het was, moest de aanzienlijken, zelfs de Zoo, dle.
.tit Jerufalem mede gekomen waren, door zijne menigte eik
fc;hrik dwingen, om te doen, het geen menig een niet voor
te doen. Louter list , zoo als men in een moorde--hadt
tiaars hol, of in de hel, zoeken mogt.."
,

Nederlands Verval en Heryf el , aangewezen in Bene Biddate
Leerrede, over Deut. XXXIL: 6. Door J. STEENMEYEK,
Predikant te Vlaardingen. Te 4m]terduin by J. Westing
Willemsz. 179,2. Behalven de 1/oorreden,45 bi. in gr. $vo.
e tekstwoorden, zult gy dit den Heere vergelden , gy
dwaas en ontivys volk? is Hy niet uw Vader, die a
,verkregen , die u gemaakt en u bevestigd heeft ? worden
eerst door den Redenaar ontvouwd , en dan neemt by
Uit dezelven aanleiding, om zich en zyne hoorders op te
wekken, om Gods weldaaden te erkennen, hun wangtidrag te verfoeijen , en zich tot een tegengelleld gedrag te
begeven. Ten dien einde merkt by voorëerst op , dat
wy , Nederlanders, als een volk en natie, even zo wel
als Israël, met Jehova te doen hebben, en dan voegt by
'er ten tweeden by, dat wy tot God eene even nuauwve
verbindtenis hebber, als Israël. [Dit laatlie wordt hone
d-erdmaal herhaald, niet alleen door onze Predikers, maar
ook door die van verscheiden andere natiën, vooral op
bededagen , wanneer men niet nalaat een aantal gezeden van het O., T. , die volfirekt alleen op Israël
Haan , en uit haren aart alleen tot dit volk gewend
konden worden , op zyne eigene natie toe te paste
fen. Ondertusfchen zal niemand , die eene Gods - regee-.
ring over Israël gelooft , en die regt weet , waarin
dezelve beftaan Nebbe , aan zyne Landgenooten. vertellen , dat zy , als natie befc'10uwd , eene even naautive verbindtenis op God hebben, als eertyds Israël.] In zyne
befchryving der Goddelyke weldaden, aan ons bewezen,
vlecht by ééne en andere byzonderheid in, waar op aanmerking zou kunnen vallen ; doch wy willen dit liefst
voor.
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e^oorby gaan. ))it merken wy hier Hechts aan , dat by
in dit gedeelte, ten opzichte van Nederland , en in het
eerfle deel zyner Leerreden, ten opzichte van Israël, de
weldaden aan beide deze volken bewezen, clasfificeert ,
naar de poëtifche beelden van Mofes , en Gods gunstbewyzen , in even veel zoorten fchift, als 'er Leenfpreuken
in de dichterlyke befchryving van Israëls Leidsman voor
zo dat hy een ander zoort van weldaden optelt,-komen,
ten bewyze, dat God ons geteeld, een ander ten betooge, dat by ons gepleegd, en wederom een ander ten bewyze , dat hy ons tot (tand gebragt heeft, enz. ; eene
wyze van verklaren en toepasten, die zekerlyk tegen de
genie der Oosterfche Dichtkunst lirydt, welke vordert ,
dat wy het gantfche beeld zamenvatten , zonder in details
te treeden , ter ontwikkelinge eu overbrenginge van elke
byzonderheid, die ter meerdere verfieringe aan het fchildery van den Dichter is toegevoegd.
In de fchets van het gedrag van Nederland , het welk
de Heer sTEItNMEYER op het tafereel der Goddelyke wel«
daaden volgen laat, komen verfcheidene fchoone trekken
voor. Wy zullen 'er Benige hier van overnemen. „ Al
wat by andere natiën , waaraan wy door den handel
kennis kregen , van ons wierd waargenomen, moest onder ons nagebootst

en ingevolgd worden, Het een be-

derf teelde het ander voord , tot die uitgebreidheid en
hoogte, waarop wy ons thands bevinden , en Neêrland
rustte niet , voor het geheel misvormd was. Onze tedere wichten moesten , onder veele aanzienlyke lieden ,
de van God be(Iemde moederborílen misfc'.ten, om van
dartele, verleide, minnen een kwaaden aart im te zuigen,
die niet ligt was uit te roejen. Men had_ toch geld, 't
wierd nu te ouderwetsch, te moeiiyk, en liet aan Asfemblé en Opera geen tyd genoeg, zelve zyne kinderen te
zoogen. Na mate men dientelingen krygen kon , kwamen de jonge fpruiten onder de handen van hun, die ze,
ja! kleeden, voeden, lillen, vermaken, maar tevens tot
vvispeltuurigheid, dartelheid, bedrog, en wat niet al? den
grondflag leggen zouden. Bedorven wy ten allen tyde ons
kroost , dan door laffe toegevendheid , dan weder door
ontydige gePlrengheid , dan door een kwaad voor
begonnen allengskens van tyd tot tyd ,-beld;wy
als fatfoenlyke lieden , hen meer aan pracht en opfchik toe te wyden, en de goede opvoeding bracht mede, om buvenkl te zorgen , dat zy jongelingen en jonge
Hh4
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Dochters wierden, meer, die eene houding hadden , ge.
fchikt voor 't toneel en de opwachting , dan , om bekwaam te wezen in nianlyke beroeps- en vrouwlyke huis
Deze kinderen wierden Jongelingen en-bezighdn._
jonge Dochters. lMMlaar het geen veele fatzoenlyk opgevoeden en . verwaarloosde geringen wisten , was het toneel, kaartfpel, of den koifbaan waar te nemen; de bur,gerlyken, om net een lint en flrik te zetten. I3oe
veele Jongelingen en jonge Dochters gelyken thans aan
vaartuigen , in volle zeilen , zonder roer , en hoe ongelukkig is de grootheid van hun aantal ! Thans zyn deze
huwbaar. Maar welke huwlyken ontflaan 'er uit? Hier
openen zich bronnen van nieuw bederf. — Daar men
op deze wyze is opgeleid tot den heiligen Echt, die geen
flard is om kwalyk opgevoeden, onwetenden, dartelen,
en ongodsdienf}igen gelukkig te maken; kan het anders,
of men heeft reden om voor onderlinge verveeling, voor
overfpel, te vrezen, echtgenooten te hooren zuchten, en
een buitenfpoorig gedrag van gehuwden te verwachten?
Hoe veele berooide hoofden en gefpilde inkomlien zien
wy hier ook niet tets gevolge van! Maar al begint men
i het huwlyk eens beter; hoe is de huishouding by vee
Thans moet alles van buitenlandsch inkomen; klee--len?
ding, cieraad, meubelen, van Engelfche, Franfche , Duit
handen bewerkt zyn. De pracht-fche,Brabnd!
Ilygt, en dezelfde pracht, die anders onze Fabrieken en
Trafieken 'er zou op helpen, laat den Nederlander bedelen, en smaakt andere Landen ryk. Onze Jongelingen en
jonge Dochters, op de gezegde wyze opgevoed, hebben,
nu gehuwd, in de groove weereld een omslag van maal
om zulke man--tyden,ií'lgrytunodi,
nen en vrowen van nizien te zyn, als zy Jongelingen
en jonge; Dochters wierden. Terwyl nu onder armen
ook zelfs verkwisting zich met luiheid paart; geven thans
zuinigheid en huishoudingkonst , in de onderfcheidene
-Randen der jeugd onbekend, in 't volgend leeven geene
verligting , en het uitkomen wordt moeilyk. Een matige
winst voldoet niet meer ; list en bedrog worden bypa
vereischt , om zich ftaande te houden : waarvan uitge.
-ílelde betalingen , die Winkelier en Ambachtsman doen
zuchten , faiilisfementen , die al het vertrouwen wechnemen, en den eerlyken man beletten eerlyk te blyven,
bet gevolg zyn."
Over het algemeen ondertusfchen behaagt ons het
twee-
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tweede gedeelte dezer Leerreden veel beter dan het eer
waarin de woorden van tiosEs ontvouwd worden.-lte,
De Redenaar is daar dikwyls zeer, gedrongen , by ver
te veel de •beeldfpraák in plaats van den populai--kiest
ren, dat is alleen waaren , kanfelflyl , en zomtyds ver
beelden zo onder één , dat hy-mengthyvrfcild
,onnatuurlyk wordt. By MOSES flaat ieder beeld op zich
zelve, by onzen Redenaar, die nlosEs verklaren, en niet
verduisteren, moest, vinden wy b. v. het beeld van eerre
,rots , van een' boom en eenen vader 'onder elkanderen
gemengd, en de eigenfèhappen van dezen aan geene .toegekend : bl. 4. „ Jehovah wordt vs. 4, als een onbeweeglyke, geenzins door klippen en hoeken afgebroken,
maar , voldoende genoegzame rots , in de volkomenheid
van zyn werk, de rechtmatigheid, getrouwheid, en bil
handelingen of leidingen, afgemaald. Uit-lykheidznr
Hem was Israëls volk gefproten , op zynen grond geteeld, onder zyne fchaduwe groot geworden." — Niemand zal ook de volgende periode, die op bl. 6. voor-komt, natuurlyk kunnen vinden: „ En, in de daad, welk
een fclioon beeld van Jehova's maakfel zagen wy , ge
overgegoten in 'Ifaae , voordgezet-vormdin.Abah,
in Jacob , aan geheel de Natie zich mededeelen ; ten
einde zy allen kinderen van Jehova wezen mogten, die
dat lieerlyk beeld vertoonden!'
Het vyfde vers van dit Dichtfluk van Mofes , dat in
deze Leerreden zeer dikwyls aangehaald wordt , vertaalt
de Heer STEENMEYER:
Bedorven voor Hem, of 't bederf zelve.
Ontaarte kinderen,
Hun eigene fchande -- was —
Dat verkeerd en verdraaid ge]lacht.
Hoe veel ver{Iaanbaarer voor het gros der Toehoorders zou hy gefproken hebben, en hoe veel duidelyker
zou de tegenilelling tegen vs. 4 geweest zyn, indien hy
eene vertaling gegeven hadt, zo als die van den Heer
MIDDAGS •LEERREDrN.

VAN. HABIELSVELD:

(Getrouw is God, onwrikbaar getrouw,
Rechtvaardig en billyk is Hy.)
Zy — niet meer zyne kinderen, maar hun eigenfchandvlek,
Een verkeerd en ontrouw volk,
Bezondigden zich tegen Hem!
Hk 5
J. G. RO-
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E. ROSENMULLER

G. ROSENMULLER, Gefchiedenis van den Godsdienst voor
Kinderen. Naar de vierde verbeterde Druk , ui r het
Hoogduitsch vertaald , door Q. H. REICHE , Leeraar te
Zutphen. Te Zutphen by A. van Eldik , en te im.
Jterdann ky Wesfing en van der Hey, 179,9. In 8voo
229 E.

herhaalde oplagen van dit Werkje, in Duitschland,
e boezemen reeds een gunftig vooroordeel in , aan
nuttigheid. En., inderdaad , wordt het-gandeszlf
met reden als een zeer groot gebrek, in het hedendaagfche plan van Opyoedinge , aangemerkt , dat men de
jeugd dikmaals onkundig laat omtrent het historifche
gedeelte van den Bybel. Nogthans Raat dit gedeelte in een nauw verband met het geen eigenlyk den
naam van Godsdienst kan voeren, ert is het zelve, daar
en boven , vol van nutte leeringen , aanfpooringen en
vertroostingen; welke niet te diep kunnen geprent worden in het verfland en hart der jeugd, om dezelve, tot
het waardig en nuttig volbrengen der leevensreize . van
den noodigen voorraad te verzorgen. Naar het ons voor!
komt, heeft de Heer ROSENMULLER den rechten toon
gevat, zo wel om zyne onderrigtingen aangenaam eat
fmaakelyk by de jeugd , als dezelve, met den hoofdzaak
inhoud der gewyde Schriften, bekend te maaken..-lyken
Hy heeft zyn Werk verdeeld in vier-en•vyftig Hoofdícukken. Elk derzelver draagt tot Opfchrift den eenen of
anderen béroemden Perfoon, of 't een of ander gewigtig
Voorval des Bybels. De lotgevallen of byzonderheden,
daartoe betrekkelyk, worden verhaald, in eenen gemeen
-zamenítyl,kHofdubetnmAairkgen, om het verhaalde tot een zedelyk gebruik aan te
wenden. Bevryd van het bezwaarlyke voor het Geheugen, waar over men dikmaals, in aaneengefchakelde Ge
klaagt, worden aldus de jonge Leezers op den-Ichiednsf,
weg geholpen, om, by het hooren noemen van een perloon of voorval , in de gewyde Historie vermeld, zich
de Hoofdbyzonderheden , daartoe betrekkelyk , op eene
gemaklyke wyze te kunnen herinneren. Daar en boven,
zou dit Werkje van uitgebreide nuttigheid kunnen zyn ,
indien men , zo als ginds en elders in Duitschland plaats
heeft ,
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heeft, het zelve ten gebruike van onze fchoolen koude
invoeren.
Uit het geen de Schryver, aangaande Jezus, deszelff
lotgevallen en verrigtingen , verhaalt, zouden wy gaarne
iets ter proeve mededeelen ; doch ons beftek laat zulks
niet toe. Zie hier iets wegens ABRAHAM. „ Daar was,
onder anderen , een land , 't welk Chaldea genoemd
wierd, waar die zelfde onverftandige gewoonte (het aan
ingevoerd, Aldaar-bidenrhmlfcaen)ws
leefde een verflandig en deugdzaam man , met naacne
ABRAHAM. Deeze man begreep wel, dat het verkeerd zy,
wanneer men aan fchepfelen de eere geeft, welke Gode
alleen toekomt. Hy verwachtte al het goede alleenlyk
van God, die Hemel en Aarde, gevolglyk ook Zon, Maan
en Sterren, gefchapen heeft. Op deezen alleen ffelde by
zyn vertrouwen, fly fchepte ook, wel is waar, vermaak
in de fcheplëlen , om dat dezelven van God afkomflig
zyn; maar zegen en hulpe verwachtte hy van dezelven
niet. God had ook een byzonder welbehaagen in deezen man , by zorgde voor hem , en nam zich zyner
aan, gelyk een Vader. Ja , by sprak dikwyls niet hem,.
en gaf hem zynen wil te kennen. Gy moet u niet ver
dat zulks heden ten dage niet meer-wonder,myki
gebeurt. In die tyden , was liet nooclzaal:lyk, om dat de
tnenfchen toen nog al te weinig van God wisten. --_
Eens beval God aan ABRAHAM, toen dezelve reeds vyfen-zeventig jaaren oud was, dat hy zyne Vrienden en Na,
bellaanden zoude verlaaten, en in een verafgelegen Land
vertrekken. sloe dit Land heette, zeide hy hein toen nog
niet; hy toonde hem echter ten naasten by de ligging van
het zelve, en beloofde hem tetfens, dat by hem in dit
Land gelukkig wilde maaken, en eene talryke tNakomelingfclhap geeven.
„ 'Er waren toen nog veele menfchen , die niet in
Steden en Dorpen , woonden , gelyk wy doen ,
maar die uit het eene land in het ander trokken , en,
onder den blooten hemel, in tenten woonden, welke zy
dan eens hier, dan elders, opfloegen. Deeze waren fierders, en hadden groote kualden Vee. Met deezen trokken
zy van de eene plaats naar de andere , waar zv maar
goede Weide en Water voor hun Vee vonden. Een zodanig Herder was ook ABRAHAM. Het herdersleeven was
echter in dien tyd in grooter aanzien dan tegenwoordig.
De,

-luizen

,
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De geen, die veel Vee bezat, hadt ook veele knechten,
welke op het Vee moesten pasten, en hy was even zo
aangezien en geacht als een Vorst in onze tyden. Offchooii dus ABRAHAM een herder was, was hy echter een
zeer aanzien lyk man, en zelfs Koningen maakten 'er zich,
in 't vervolg, eerie eere van, om met ABRAHAM in vriend
te flaan.
-fchap
„ ABRAHAM was gehoorzaam aan het Godlyk bevel,
en begaf zich met zyne Vrouwe, SARAH, met zyne herders en herders- knechten, en met zyn Vee, op reis. Hy
kwam eindelyk in een klein, maar ongemeen vruchtbaar
en fchoon, Land, in het welk nog onbewoonde, doch
grasryke, oorden waren, waar hy zyn Vee kon weiden.
Dit Land heette Kanaan , en hier zoude hy , volgens
Godlyk bevel, zyn verblyf houden. Offchoon hy toen
nog geen eigendom in het zelve hadt, beloofde hem God
echter, dat hy dit Land eens aan zyne Nakomelingen gee.
ven wilde, zo dat deezen in het zelve, gelyk in hun Va
-derlan,wo
zouden.
„ ABRAHAM geloofde zulks; by bouwde , op de plaats
waar God hem zulks beloofd had, eenen Altaar, bracht
een Offer, en bad tot God. In het Land Kanaan trok
hy, met zyne kudden, van de eene plaats naa de andere , en de Inwoonderen van het Land beminden hem ,
om dat by een deugdzaam man was. Maar in zyn Vaderland keerde hy nooit te rug, om dat de Afgoden
zelve meer en meer de overhand nam. God-diensth
f chonk hem, toen by reeds zeer oud was , eenen
Zoon , dien hy ISAAC noemde; hy beloofde hem , dat
van deezen ISAAC talryke Volken zouden afftammen , en
dat door éénen van deszelfs Nakomelingen alle Volken
op aarde zouden gelukkig worden."
&to ff'e en Geest, of Bedenkingen, wegens den aart der Zie le, en de bewyzen voor heure Onfterfiykheid, door OT TO
BERNHARD VAN •BOrc1E, Geheime Krygrraad des KeurvorJten van Saxen. Te Am/lerdam by A. Fokke Simonsz. i79i. In gr. Svo., 157 bladz.
.

I

n het voetfpoor van den beroemden PRIESTLEY, treedt
hier de Geheime Krygsraad uorcr.E te voorfchyn ,
als een Voorftander van de Stoífelykheid van 's menfehen
re-
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redelyken Geest.
In vier Afdeelingen heeft by zyne
Verhandeling onderfcheiden. In de eerfte Afdeeling fielt
hy eenige algemeene Grondregels neder , welke in de
tweede nader bevestigd worden ; om vervolgens in de
derde over de Onfterflykheid der menfchelyke Ziele te
fpreeken, en In de vierde Afdeeling over den Keten van
leevendige Schep leien te handelen. In eenige voorloopige
Aanmerkingen ftaat de Schryver ítil op het gewigt des
Onderwerps , als betreffende het toekomend lot onzer
Ziele; van welker weezen de kennis op zich zelve reeds
zeer moeilyk zynde, door vooroordeelen, en door verkeerde behandeling nog moeilyker wordt : in dier voege, nogthans , dat de Reden in ífaat is , om ons zm
veel met zekerheid daar van te leeren kennen , als voor
ons noodig is. Volgens onzen Schryver, die de gave
niet bezit om zich altoos met de noodige klaarheid uit
te drukken, is God , „ het hoogst werkend en zelf„ fl:andig wezenlyk verfland, oneindig en onbepaald, al„ leen flofFeloos, en een zuivere Geert." Alle overige Ver
de Zielen der menfchen, en van hemelfche-flandswez,
Zelf(fandigheden, zyn van eerie andere natuur, floffelyk,
niet in dien zin als de lichaamen , die ons omringen,
maar evenwel van zekere uitgebreidheid , eerie met Stolle
vermengde Zelfilandigheid, als zynde, uitgebreid te zyn,
en een wezenlyk ding te zyn, naar zyii begrip, gelyk betekenende woorden , waar tegen het onuitgebreide , het
onding , het niets , regelrecht overhaar. ld'atuurlyk ge.
voelt hier de Schryver de aanleiding tot eene gewigtige
tegenwerping. „ Hoe! (vraagt hy) de menfchelyke Ziel
„ zal eerie met Stoffe vermengde Zelfilandigheid
„ dat toch het zelfde is als ftoffelyk en lichaamlyk
en evenwel onfterflyk zyn ? Daar nu al het lichaamTyke deelbaar, by gevolg vernielbaar is, volgt dan daar
uit niet, dat eene ftoffelyke Ziel zulks insgelyks wee,, zen moet? Waar blyft dan nu de Zedelykheid? Waar
eene toekomftige toerekening ? Waar de voorgewende aanípraak op de Onflerflykheid ? " Volgens den Heer
noReicE, rust deeze tegenwerping op het vooroordeel, dat
Stoffe en Lichaam eenerlei zyn , en dat alle Stoffe deelbaar en
vernielbaar is ; welk laatfte wederom berust op een verkeerd begrip , welk men ten aanzien van het enkelvou.
dige en de uitgebreidheid heeft opgevat , in welke laatfte
inen het Weezen des lichaams onderstelt ; en dewyl Li ,
haam en Stoffe beide uitgebreid zyn , daarom ook beide
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voor eenerlei, dat is, voor deelbaar en vernielbaar houdt,
Om het tegendeel hiervan aan te tonnen , maakt de
Schryver onderscheid tusfchen Wiskundige en Natuurlyke
'erdeeling. Volgens de eerifie moet 'er, in elk lichaam,
verdeeling kunnen plaats hebben, zelf in de verbeelding,
tot in het oneindige. ,, In de natuur," zegt by , „ is
„ het geheel anders gelegen. Deeze ziet niet op de
grootheid der lichaamen , en verdeelt het geheel niet
willekeurig in kleinere deelen , gelyk de Wiskunflenaars , maar ziet op zelfhandigheid , of liet Weezen
der lichaamen, en verdeelt het uit ongelykaartige deeg, len ffinengetlelde in zyne enkelvouwige gelykilachtige
^, wezenlyke beftanddeelen , en niet verder.
„ Deeze gelykilachtige wezenlyke deelen, deeze Grond„ moffen der lichaamen , verkreegen van den Schepper
,, zelve de grenzen haarer uitgebreidheid, en zyn de waare
s, deelen des lichaarns. Dewyl dezelve gelykfachtig zyn,
zo kunnen zy ook niet in deelen van een anderen aart
,, verdeeld worden. Zy zyn , hoeweI zy haare kleiner'
deelen, hunne partes integrantes, hebben, op zich zelve
„ befchouwd, enkel en natuurlyk
enkelvoudig, by
gevolg door natuurlyke krachten onvernielbaar. Uit zo
,, veele onderícheidene foorten van dezelve, als waar uit,
„ door famenflelling, een lichaam ontf}aat, zo veele wezenTyke waarachtige deelera heeft ook het zelve, en in juist.
zo veele, doch geenzins meerder, deelen, is dat lichaam
natuurlyk wederom verdeelbaar." Volgens deeze onder
?cheiding moet, derhalven, de Stoffe, die het Weezen of de-i
Zelfftandigheid der Ziele uitmaakt, hierin van alle lichaamlyke voorwerpen onderfcheiden zyn , dat de eerstgemelde
een zo volíhrekt enkelvoudig ding is, dat zy geene uitgebreidheid bezitte. Intusfchen willen wy in bedenking
geeven aan de zulken , die de Onftoffelykheid der Ziele
lochenen , om dat zy van iets , 't welk geene Stoffe is,
zich geen denkbeeld kunnen vormen , of zy , in goeden
ernst , zich eenige Stofre zonder uitgebreidheid kunnen
voornellen ; en of van hun niet met refit moge gezegd
worden , dat zy voor iet onbegrypelyks niet iet anders,
't welk nog meer onbegrypelyk is, in de plaats (lellen?
In de derde Afdeeling handelt deeze Schryver over
s smenfchen verhevene beftemming, niet alleen tot dit, maar
ook tot een toekomend onfterflyk, leeven. Hier ontmoeten wy eene nadere ontwikkeling, aangaande de natuur
,,

der Ziele , als den gronddag der mogelykheid van haare
lier°
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peribonlyke voortduuring naa den doods, Indien wy
's Mans meening vatten, komt dezelve hier op neder. De
Ziel op zich zelve befchouwd, kan, zonder behulp van een
bewerktuigd lichaam, haare bekwaamheden niet ontwikkelen, zelf haare perfoonlykheid niet behouden. Nevens de
Ziel is derhalven nu reeds , terwyl de mensch op aarde
verkeert , liet toekomend noodzaaklyk lichaam daadelyk
aanweezig; de wysheid des Scheppers heeft het zelve itt
de gemengde Zelfftandigheden der Ziele gegrond. „ Het
„ met haar zeer naauw en onaffcheidbaar vereenlgd aan„ deel van fyne Stoffe , zoude niet flechts tegenwoordig
„ reeds het middel zyn der wederkeerige gemeenfchap
„ tusfehen haar en het lichaam, maar ook in het toeko.
„ mende perfoonlykheid behouden: -- Deeze fyne Stoffe
is reeds nu de eigenlyke perfoon van den mensch, zy
„ maakt den geheelen mensch uit. De gehecle mensch is
„ onIterflyk." Op deeze wyze, meent de Schryver, wordt
het begrypelyk, hoe, zonder een nieuw wonderwerk , en
alleenlyk naar den van God verordenden loop der natuur,
de eigentlyk geheele mensch kan voortduuren, en voor
toerekening en belooning vatbaar zyn.
Voor 'i zo veel de Autheur ten oogmerke heeft, de ge.
wigtige waarheid, wegens een toekomend beftaan naa dit
leeven , te ftaaven , offchoon de bedenkingen, welke by
daar toe aanvoert, geenen algemeenen byval wegdraagen,
zal, egter, een ieder 's Mans oogmerk pryzen , en, by
deeze gelegenheid, niet verontwaardiging gedenken aan de
poogingen der zulken, die het, edel verfland misbruiken,
om den mensch te overreeden van zyne gelykheid met
de beesten, die vergaan, en tot het niets wederkeeren.
Oratio funebris in obitum viri clarisf mi ABR. ARENT
VAN DER MEERSCH, Theologie; atque Hiftorix, quam
Ecelefiafticam vocant , inter Remonftrantes Prolèsfons, defunéi die XIII ApriIis MDCCXCII , habita
die XIX Junii , eodem' anno, a P. VAN HEMERT ,
Philofophia: ac Literarum , inter eosdem , Profesfore,
Amíiela:dami apud M. Schakkamp, 1792. In 8vo. m.
f 52 pag.
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werdt geltoren te A ersfoort, den 22ílen February van het jaar

BRAHAM ARENT VAN DER MEERSCH

17.'O,
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VAN HEMIRT

, kwam in 1735 aan het Seminarium der R.emonfranten te Am11éldam , werdt in Oétober 1740, nog geen
een-en-twintig (*) jaaren oud zynde, Proponent, en een
jaar daar na tot Predikant te Hazerswoude beroepen,
waar hy in January 1742 bevestigd werdt. In 1750 werdt hy
na Delft verplaatst , en in 1766 bekwam by het Hoog.
leeraarfchap te A,nileldain , in plaats van den beroemden
WETSTEIN: hy kreeg 'er, in 1767, de profesfie van KRtGHOUT by, en bekleedde die beide posten tot in 1 77 1 %
toen de onvergelykelyke WYTTENBACPI tot Profesfor in
de Philojophie en Taalen, aan het Seminarium der Remonfiranten , beroepen zynde , VAN DER MEERSCH alleen het
IToogleeraarfchap in de Godgeleerdheid en Kerkelyke Historie behieldt. Hy bleef het zelve waarnemen tot in het
jaar 1790, wanneer hy, nu 70 jaaren oud zynde, zich te
zwak gevoelde, om 'er verder in voort te gaan.
Hy vertaalde de Schriften van WARBURTON, SHARP ,
LARDNER , en andere Engelfche Godgeleerden, in onze
taal ; hy was den Heer c. WESTERBAAN, in het uitgeven
der Algemeene Historie , behulpzaam hy verdedigde de
Renlo.ittranten tegen eene befchuldiging , die, in het jaar
1623 het eerst tegen hen ingebragt , en in 1754 door twee
Godgeleerden herhaald was, als of zy fchuldig geftaan hadden aan eene zamenzweering tegen het Leven van Prins
1720

(Accufabantur Patres not ri horf endo confpiratio,zis crimine, adverfus VIRUM EXCELLENTISSIMUM, Principemn MAURITIUM, (zegt di Redenaar); hy gaf de VerhandeMAURITS,

lingen van

en BARBEYRAC, over de Ver
te voores door IDRIEBERGEN in het licht-dragzmhei,
gegeven waren, op nieuw uit, en voegde daar eene eigene
Verhandeling by over de veylieid van Godsdienst in den bur.
gerftaat; de Historie der Remon(tranten , die op naam van
JACOBUS REGENBOOG uitgegeven is , hadt voornaamelyk.
hem tot Schryver; hy fchreef een aantal andere naamlooze
ílukjes , meestal van een' polemifchen aart , deels in den
beruchten Socratifchen oorlog , deels ter verdediging van
zyne broederfchap, en van de Christelyke vryheid en ver
gemeen; maar hy maakte zich vooral-dragzmheint
beroemd door eene naauwkeurige Vertaling der Kerkelyke
Gefchiedenis van uusEBius , en door zyne aanmerkingen
op dezelve.
Hy
LOCKE, NOODT,

(*) In de Redevoering fcaat verkeerdelyk c Exacáo nonduix

.etatis anno VIGLsJMO.
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> 1y was een vlytig heoeffenaar der waare Wysbegeerte
en der oude taalen , en een zeer welfprekend Redenaar.
Zyn character was , gelyk dit behoort te zyn , by een'
man , die door de fraaije letteren befchaafd , en door de
Lesfen der waare wysheid gevormd is. Fly was een mensch,
en hadt dus zyne gebreken , maar des niet tegenfraande
kan men naar waarheid zeggen : aIEERscHiuM , ut hominem, ut civem , ut Societatis Chr jtiana rnembrum , optimum
fuisfe : en, alles by elkander genomen zynde, was hy zo
groot , dat de Redenaar zegt te twyfelen , of men in één
mensch , hoe geleerd, hoe rykelyk van alles voorzien , wat
tot de welfprekendheid gevorderd wordt , hy ook wezen
rnogt. zo veel welfprekendheid zou kunnen vinden, als ver
om de verdienicen van VAN DEP. MEERSCU-ëischtwerd,
te vermelden.
Deze zyn de voornaamil:e byzonderheden , die ons in
deze Redevoering verteld worden. Zomtyds wordt in het.
verbaal eene of andere plaats uit de Ouden ingevlochten ,
en zomtyds vermaaningen aan de Studenten, Om zich VAN
DER MEERSCH ten voorbeelde te flellen , welke laatifen
echter wat in het ééntoonige vallen. Het Latyn is doorgaands zuiver; doch, die weet, wat waare Oratorie is, zal
deze Lykreden voor een mager (lukje moeten houden.
Was de Redenaar op het denkbeeld gevallen , om den
(laat van de Nederlandfche Kerk vóór de tyden van VAN
DER MBE-RSCFI, en de verandering, die xv in de denkwyze van veelen zyner tydgenooten veroorzaakt heeft , te
fchetzen, en hieruit aanleiding te neemen , om zyne verdien lien te verheffen, dan was het fluk mogelyk zynen bekwaamen Maaker waardiger , en voor de gedachtenis van
den Overledenen meer verëerende, geweest.

Redenvoering over het Nut der Scheikunde in het algemeen,
en over derzelver invloed op de Geneeskonst in het byzonder,, gehouden in de Walfche Kerk te Delft , door A. VAN

M. D. enz. enz. by het aanvaar
openbaar Leeraarambt in de Scheikunde, den-denvaht
5 Oëtober 17 9 0. Te Delft by M. Roelofswaard, 179o.
In T. 4t0. 34 bl.
STIPRIAAN LUISCIUS ,

D

eze Redenvoering beantwoord zeer wel aan derzelver
titel; en is , fchhoon 'er geene nieuwe byzouderheLETT. 17,92. O. U. 1 i
den
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den in verhandeld worden , echter der leezing zeer wel
waardig ; eene gefchikte orde , duidelyke en welgepaste
uitdrukkingen, en een fierlyke Ityl,veraangenaamen dezelve
niet weinig.

Redevoeringen van tivylen PETRUS CAMPER, over de svyze
om de onderfcheidene Hartstogten op onze Wezens te ver
overeenkomst wife/zen de vier--beldn;ovr aze
voetige Dieren, de Vogelen, de hisfchen en den Mensch;
en over het Gedaante -fchoon. Gehouden in de Teken-Academie te Amiterdam. Uitgegeeven door zynen Zoon ADRIAAN
GILLES CAMPER. Te Utrecht by B. Wild en J. Altheer,
1792. In gr. 4to. r o6 bi. Met Plaaten. Benevens het
Afbeeldzel van den 4utheur.
e drie laatïle Redevoeringen , welke de Hooggeleerde
CAMPER, in de jaaren 1774., 1778 en 1782, in de
Teken - Academie te dmfterdam gehouden heeft , waren,
elk op zich zelven , beflemd om tot eene byzondere Verhandeling te worden uitgewerkt ; doch bleven in den flaat
zoo als zy in het openbaar zyn uitgefproken; en werden
dus, onveranderd, om haare kortheid, door 's Mans Zoon,
nu in eersen bundel uitgegeeven.
Na eene korte Inleiding , en eene gepaste herinnering
van den Hoogleeraar aan zyne Redevoering , in den
iaare 1770 gedaan ; in welke by getoond had met hoe
veel zekerheid, en niet hoe veel gemak, men de verfcheidene Wezenstrekken , in onderfcheiden ouderdom en
natiën koude verbeelden , geeft de Heer CAMPER Zyn
voorneemen te kennen, om, in deeze Redevoering, te han
de wyze , en met hoe veele zekerheid , de-deln,ovr
onder/cheidene Hartstogten op onze Wezens verbeeld kunnen
worden.
Dat het wel afbeelden der Hartstogten , van de aêloudfie tyden af, zeer hoog gefchat is geworden, bewyst
de Hoogleeraar door eenige aanhaalingen uit PLINIUS ,
CICERO, SENECA en JUNILIS ; en door voorbeelden der
oude overgeblevene Kunsthukken ; gelyk als van den
Laocoón, de Mediceifche Venus, de Phytifclie dpollo, en
anderen. De Schryvers, die deeze floffe verhandelden , waren PAULLO LOMAllO, LEONARD DA VINCI, en LE BRUN;
wel-
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welke laatstgemelde door den Redenaar wei ::.:} meest
gepreezen wordt. Doch DE BUFFON, WATTELET, en JAU
COURT, worden, als niets nieuws voortgebragt hebbende , te boek gefield.
„ Gy vraagt niet reden (vervolgt de Heer CAMPER)
wat ik my dan vermeete te willen doen , in eersen tyd,
waarin reeds zoo veele groote mannen, in dit f#uk, uit
hebben ? Ik antwoord: voorzeker geen nieuws!-gemunt
Wy laathen , huilen, fchrikken , fchreeuwen , en fterven
nu als voorheen, voor en naa den Zondvloed! en over
den geheelen aardbodem vertoonen zich de Hartstogten
eveneens op de Wezens der Menfchen."
Tot de zaak zelve overg^aande verlangt de Redenaar,
dat men vooreerst het geraamte wel verflaa ; ten
den de voornaamfte Spieren, althans van het Wezen; ten
derden de Zenuwen, en haare byzondere Verdeelingen,
met derzelver vereenigingen. Dit is derhalven zyri
Ontwerp ; het voorrreemen waarom hy deeze Lesfen
geeft; en tevens de nieuwigheid zyner aanwyzing.
Naa eenige weinige voorbeelden gegeeven te hebben,
om de zaak zelve een Iterker licht by te zetten, trekt
hy, uit veelvuldige verfchynfelen, dit gevolg: dat in alle
de Hartstogten zekere bepaalde Zenuwen worden aangedaan;
en dat derhalven een Schilder den zamenhang van dezel..
ven behoort te weeten; of indien men meent, dat dit voor
een Tekenaar niet mogelyk is, dan behooren de geenen,
welke zich de moeite geeven om 'er over te fchryven,
zich van deeze kundigheid meester te maaken, ten einde
de Schilders in flaat te ftellen , om de algemeene regels te
kunnen volgen.
De geduurige ontleding van nrenfchen ligchaamen gaf
den Heer CAMPER gelegenheid om naa te fpooren, welke
zenuwen , naar deeze werkende deeles toeloopende, ei•
genlyk aangedaan wierden , en derhalven welke Spieren
noodwendig in beweeging moesten geraaken ; en uit de
werking deezer Spieren , uit naar beloop en inhegting,'
leerde hy fchielyk, welke plooijeu eigenlyk in het wezen,
ook welke beweeging in de handen, zich vertoonen moesten. En deeze aanwyzing is het alleen , die hy in deeze
Lesfen beoogde.
De I Ioogleeraar maakt zich hier op de volgende tegen
dat, zo men al ffelde , als of de Ouden de-werping:
Hartstogten ontleedkundig befchouwd hadden , evenwel
RQ1i z
-
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RAPHAëL, CALLOT, LU BItUN, en anderen, maar voornaiiienlyk HOGAIRTII, daar verwonderlyk in gelaagd zyn,
zonder deeze kennis. Deeze tegenwerping komt ons
van zo veel belang voor, dat zyne betuiging, dienaangaande, ons niet voldoet: namenlyk „ dat by zich ver
houdt, dat zyne beíchouwingen daarom toch aange--zekrd
naam zullen zyn, om dat ze, in de eerlie plaats, de naafpooringen der natuur van dezelfde waarde doen blyven;
haare verwonderlyke behendigheid helpen uitvind_n , en
eindelyk om dat zy eenen gewakkelyken weg baanen aan
de Jeugd en aan de Schilders zelven, om fchielyke vorderingen te maaken, in dit betooverend deel der kunst."
%Want, indien RAPtIAëL uitmuntend geweest is in het ver
ook LE BRUN, die 'er-beldnrHatsog,eyk
zyne byzondere studie van gemaakt heeft; (GALLOT
komt hier niet te pas!) zo de Engelfche HOGARTH en
de Hollandfche JAN STEEN onvergelykelyk zyn geweest
in de natuurlyke verbeelding van dezelve, zonder dat ze
zich met de zenuwen bemoeid , noch zelfs die gekend
Lebben ; en hoe zoudenze die hebben kunnen kennet,
daar veele Ontleedkundigen dezelven nog naauwelyks ter
lege kennen , zo als de Heer CAMPER zelve zegt; moet
neen dan niet vraager : hoe deeze ongemakkelyk te ver
werking der Zenuwen , vol--krygen\'Vtfchapvd
;ens des Redenaars voorgeeven , eenen gemakkelyken
weg kan baanen aan de Jeugd, en aan de Schilders zelve, om fchielyk vorderingen te maaken !
Deeze eerf*e Les eindigt met de berisping van twee
voorbeelden van LE BRUN , welke berisping niet ongegrond is; verder riet eerre aanwyzing van eenige Zenuwen , en van liaare plaatfinge , werkingen , enz. welke
de Hoogleeraar , by de voordelling , op houten borden
zeer groot afgefcherst had , en die in de aarwyzing zeer
voldeeden.
De tweede Les befiaat voornamenlyk in eene korte
uitlegging van de liguuren, die in de eense en tweede
Plaat vertoornd worden, en die, ten tyde der Redevoering , door den Heere CAMPER op eerre Leye gefchetst
wierden; in verwagting dat de fpoedige verandering der
Hartstogten, in deeze wezens, die by de aaníchouwers
voortekende,, hen niet minder zoude verwonderen en verrukken, dan den grooteis FERDINAND van Toscanen, toen.
by PIETER VAN CORTONA te Florence zag íchilderen.
Dee-
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Deeze , als hy zag , dat de Hertog zich naauwelyks
verzaadigen konde in het verwonderen van een kind, 't
welk by huilende gefchilderd hadde, vroeg of zyn Hoogheid zien wilde, met hoe weinig trekken by de kindee
ren kon doen lagchen en huilen. Hy gaf flegts eenige
weinige peníèelftreeken , en het fchreijend kind fcheen te
lagchen. Daarnaa bragt hy den mond weder in de voorige plooi , en het weende, waarover die groote Vorst
zeer verbaazend verrukt was. En niet deeze vertelling,
die wy uit het werk zelve hebben overgenomen, en die
mogelyk wel eene der grootfile beweegredenen geweest
is, tot het zamenffellen deezer Redevoering, zullen wy
tot de tweede Redevoering overgaan , welke, even als
de eerfile, in twee Lesles verdeeld zynde, handelt over
de verbaazende overeenkomst, welke omlerling, tus/clien de
viervoetige Dieren, plaats heeft; over hunne gelykvor;nigheid
aan de Vogelen , en aan de Vis/chen : waaromtrent de
Fleer CAMPER belooft , eene geinakkelyke wyze aan de
hand te zullen geeven , om dezelve allerzekerst af te
beelden.
Vooraf gaat eene opnoeming van eenige aêloude Griek
welke roem behaald-fchenRomiKuflars,
hebben, door het verbeelden van Dieren; gelyk ook van
enige Nederlandfche Kunflenaars , die even vóór ons geleefd hebben , zo als val] BERCHEM , POTTER , WOU WE[:MAN, WEENIX, ADRIAAN VAN DE VELDE, HONDEKOF-

, en andere groote Mannen van ons kunstryk Vaderland: van welken niemand (zo veel de EIoogleeraar
weet), dan de naarftige cRISPV VAN DE PAS, zich Opzettelylt toegelegd heeft, om de proportie der Dieren te
befchryven. Vervolgens zyn de twee Lesfee zodanig
gefchikt, dat de eerfile de wezenlyke overeenkomst aan
welke alle viervoetige Dieren onderling met el--wyze,
kanderen hebben; als mede de overeenkomst , die tusfeien de Dieren, Vogelen en VisI'citen, plaats heeft; met
aanduiding van de omllandigheden , op welken de Schilder of Beeldhouwer byzonderlyk te letten Nebbe. In de
tweede Les wordt zekere manier aan cie hand gegeeven,
om allerlei Dieren te koenen aftekenen , zo wel viervoetige, als Vogelen en Visfchen ; en eindelyk wil de Redenar doen zien, gelyk by dan ook, by het geeven deezer Lesten, op e Academie der Tekenkunde, werkelyk voor het oob der aa.ntcilouweren heeft doen zien,
I i ,;
hoe
'En
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hoe men, als een andere PROTEUS, met zeer weinige trekken, een Koe in een Paard, in een Hond, in een Ooyevaar, in een Karper, of anderen Visch kan herfcheppen.
De Aanmerkingen , welke vervolgens , door den Heere
c iWtR, gemaakt worden , over het verfchillend hoofd.
einde waartoe ieder Schepfel, door den grooten en wy.
zen 1\Iaaker , op deezen Aardbol gefchikt is , zyn van
waarde, en hebben zekerlyk voor den Kunílenaar hunne
nuttigheid. Op deeze laat by volgen de fchets van een
Paard, Fig. i, Pl. III. Van een Koe, Fig. a. Van een
Hond, Fig. 3. Van een Kameel, Fig. 4 ; en van een
Elephant, Fig. 5. Welker byzonderheden , ten opzichte hunner bettemming , in de voorgaande aanmerkingen
vervat , tegen de Printverbeeldingen kunnen nagezien
worden.
De tweede Les deezer Redevoering begint niet eene
optelling van lieden, die geraamteverbeeldingen van Dieren hebben uitgegeeven , welke alle beöordeeld , en de
meeste berispt, worden; evenwel STUBS wordt door den
Schryver ongemeen geroemd , wegens zyn overheerlyk,
naauwkeurig en welgeproportioneerd, geraamte en fpiergeftel van een Paard. Doch zulk eene diepe kennis van
alle geraamten heeft de Schilder , volgens het oordeel
van den Heere CAMPER , zo volftrekt niet noodig; maar
wel dat hy zekere algemeene deden kenne, die in alle
Dieren overeenkomflig zyn; op dat hy, naar 't leeven
fchetzende, te fpoediger, en met meerder volmaaktheid,
de Dieren zou kunnen aftekenen; zo als wy zulks met
dien Heer volkomen ééns zyn.
De Printverbeeldingen van Dieren, welke van POTTER,
BERCFJEM , WOUWERMAN en anderen, uitgaan, worden
beöordeeld , en hier en daar berispt; doch de afkeuring
van alle zodanige ongerichte Meesters, als D. STOOP ,
S. DE VLIEGER, enl JOAN VAN DEN YIECKE, fchynt ons
overboodig, nadien geen kundig Liefhebber met dezelve
veel opheeft. Pij. wouwERMAN wordt echter over zyne
Paarden gepreezen. Vervolgens gaat de Redenaar over
tot een onderzoek der proportie van een Paard , door
C. VAN DE PAS opgegeeven ; wordende deeze proportie,
als geen de minne zekerheid hebbende , afgekeurd ; ge lyk ook die van de Koe en van den Elephant. Nadien nu
deeze c. VAN DE PAS de eenigife is , welke getracht
heeft, tot het tekenen van allerlei Dieren, regels te geeven
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ven 1 en dezelve , volgens het oordeel van den Heere

onvoldoende zyn , zo tracht by te toonen ,
op welke wyze men met veel meer gemak , en met de
grootite zekerheid, dit Werk verrichten kan: en ten dien
einde deelt hy een aIgemeenen regel , tot het tekenen
van Beesten, mede ; welke hy op de aftekening van een
Paard, in Fig. 8, Pl. V, aanwyst; beflaande eertielyk
hier in :
i. ,, Dat men ABC ('t welk een fchuu e lyn is , op die Fig.
aangewezen) naar behororen trekke , of liever naar de eigenfchap van het Beest , het welk afgebeeld moet worden, derhalven lchuins, vlak of ichuinfcher naar G, by
voorb. in een Schaap, Kameel, enz." zonder daar by eenige bepaaling van lengte of fchuinte te geeven. En dewyl deeze regel op de Fig. . van een Paard wordt aangewezen, zo behoorde denzelven , ten minflen voor een
Paard, met meerder zekerheid, 't zy hier of elders , ge
te worden. De Redenaar vervolgt:
-gevn
2. „ Volmaak het dwars Ovaal A B C D." Insgelyks zonder eenige omfchryving of bepaaling van dit dwars
Ovaal.
g. „ Trek F E het fchouderblad" mede onbepaald,
welke lengte of fchuinte hetzelve moet hebben; en dus
ook C I I, het Heupbeen , dat hy Relt gelyk 3 van den
Kop in een Paard = den Kop in Bene Koe. „ En fchets
het armbeen E G , en het dyebeen I K" waar by mede
geen lengte of fehuinte wordt aangewezen, dan alleenlyk
dat de elleboog en knie in het Paard , de Koe, enz. even
hoog zyn en gelyk met den buik.
4. „ Volmaak de Beenen voor en agter;" zonder te zeggen, waar in deeze volmaaking beftaat.
5. „ Schets den Hals naar eigenfchap van het Dier."
Om de kortheid te betrachten, zullen wy dit niet verder uitbreiden, en de toepasen; van deezen regel op de
Vogelen , en het betoog , dat de Visfchen gelykvormig
zyn aan de viervoetige Dieren , aan den ouderzoekenden
Leezer overlaaten, die dit alles in 't werk zelve, en in de
Printverbeeldingen, nog al met eeuig genoegen zal kunnen
inzien; alleenlyk zullen wy onze aanmerkingen bepaalen
by de opgave van deezen algemeenen Regel , die ons
ten uiterften onzeker voorkomt : en daar de Heer
CAMPER, de proportiën van C. VAN DE PAS , ( die
wy niet weeten , dat ooit algemeen by Kunflenaars
ii 4zyn.
CAMPER, alle

-
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zv aangenomen geword) zoo zeer verwerpt, z©
hadden w} , volgens zyne belofte , een gemakkelyl.er en veel zekerder regel van hem verwagt te
zullen erlangen ; als mede, dat by , volgens alle regels
van goede evenredigheden , zyne proportiën zoude opgegeeven hebben op de wyze van die van het menfchelyk ligchaam; in welke het hoofd en deszelfs verdeelinge , ten maatílok verllrekt voor de geheele lengte en
breedte , van vooren , van agteren ; van op zyde , en
voor alle de byzondere deelen van het menschbeeld:
Daarenboven, al ware het, dat de regel van den Heere
CAMPER verPaanbaar en voldoende was , zo is dezelve
nog maar flegts eerre bepaaling van een Dier op zyde te
zien , en niet van vooren en van agtereu, waarin deeze
regel onmogelyk te gebruiken zy. Ook fchynt het de
gewoonte van den Heer CAMPER te zyn geweest, meest
alles op zyde te tekenen , zo dat de hoofden doorgaans
gekeerd ulaan naar de linkerzyde van den befchouwer ;
waarin by ook altoos beter flaagt, dan wanneer ze van
de andere zyde, of van vooren, te zien komen: zo als
kundigen, op de Printverbeeldingen van liet voorgaande
deel , wel eens aangemerkt hebben.
Het overig gedeelte deezer Redevoering behelst de
11erfchepping van viervoctige Dieren in Vogels, en eindelyk in een Mensch; 't welk zekerlyk vermaak kan gegeeven hebben aan die geenen, die den Heere CAMPER
deeze Herfchepping , op de Academie der Tekenkunst ,
voor hunne oogen hebben zien tekenen.
De laatfte deezer Redevoeringen handelt over het Gedaante fchoon, en is voornanienlyk ingericht ter betooging, dat.
Gedaante -fchoon eegie loutere inbeelding is, die alleenlyk
van de gewoonte afhangt.
Wy hebben ons met de voorgaande Redevoeringen wat
langer opgehouden , dan wy voorneemens zyn niet
deeze te doen ; om dat de voorgaande , ter plaatfe
daar dezelve wierden uitgefproken , van nut konden zyn ;
daar deeze , ter dier plaatfe, niet alleen van geen nut ,
naar zelfs fchade'vk, zonde geoordeeld komen worden,
nis verwoestende alle regels van 't fchoon , die alle Academiën der Schilder- en Beeldhouwkunuien , de oude
zo wel als de laaterer , altoos geleeraard en beoefend
h.bben.
,, POL'CUTUS, zegt de Heer cniipE t, is de eerfle geweest,
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weest, die , volgens PLINIUS, een beeld gevormd heeft,
't welk van alle Kunftenaars, geene uitgezonderd, om de
fchoonheid van deszelfs proportie, Canon of den Regel ge
voorbeeld der Ouden hebben-noemdwirt;ph
alle Beeldhouwers en Schilders , van de XVde Eeuw af,
deeze gewaande evenredigheid op nieuws ingevoerd." Dan,
hier kan het beeld van POLYCLETUS, als een enkel beeld
zynde, onzes bedunkens , geenen anderen Regel geweest
zyn, dan voor figuuren van dezelfde Sexe, jaaren en ka
welk mogelyk door den Heer CAMPER niet is-rakte;'
opgemerkt. Want de overblyffels der aéloude Beeldhouwery bewyzen duidelyk, dat derzelver maakers , om dit
verfchil van Sexe, Jaaren en Karakters , uit te drukken ,
daartoe ook verfchillende evenredigheden gebruikt hebben,
die alle voor fchoon zyn gehouden geworden. „ Maar,
(vraagt de Heer CAMPER) waarónz zou die regelmaatige evenredig zeid , op onze ziel, eene noodzaakelyke uitwerking moeten
hebben van goedkeuring en toefLemming; en wel by alle Menfchen zonder onderfcheid? wordt het wel vereischt dat wy
geboren worden met het inwendig gevoel van Gedaante
als God ons, van de geboorte af aan, in--ichon,ev
gelegd heeft het inwendig gevoel van zedelyk fchoon , van
Deugd, van Liefde, van Dapperheid, van "Trouwe, van
Vriendfchap, enz." Om niet te onderzoeken of het Gedaante-fchoon in zekere onderlinge evenredigheid der zamentlellende deelen beflaat , wil de Heer CAMPER voor
een oogenblik hellen , als of evenredigheid of proportie
de grond was van Gedaante - fchoon ; en om deeze flelling om verre te werpen , haalt by alle de verfchillende
proportiën der Bouwkunst aan, en zelfs de niet te pas komende fieraden, die nu en dan zyn ingevoerd geworden;
en naa dit alles uit de Bouwkunst der Grieken , Romeinen en Egyptenaaren, te hebben aangehaald, heiluit by:
dat 'er in de Natuur geen waare noch wezenlyke proportie gevonden wordt , welke die Ordens wettigt ; en dat
enkele gewoonheid ons die aangenomen Ordens , en derzelver proportiën , doet fchoon vinden. Dat het gezag
daarin merkelyk medewerkt; en eindelyk, dat het fchoon
in Gebouwen een fchoon is van overeenkomst , en niets
anders; en , derhalven, dat wy minder bepaald , en minder
verflaafd, zynde aan de ingebeelde Regels der oude Bouw
geheel en al naar de welvoeg -kunftear,dpoië
gelang der omflandigheden , kunnen en-lykheidnt
I15
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veyelyk mogen fchikken; welk laatfte wy met den Heere
ééns zyn. Doch dit zeggen bevestigt wezenlylr
dat 'er een fchoon is van overeenkomst, en dat, wanneer
de evenredigheden beantwoorden aan de welvoegelykheid
en omftandigheden; dat is, met andere woorden, aan het
oogmerk des Bouwers, en aan de hoofdzaak waar toe het
gebouw efchikt wordt, zodanige evenredigheden dan ook
wel een Gedaante - fchoon mogen genoemd worden.
Na dit afgehandeld te hebben, gaat de Redenaar over tot
de gedaante - befchouwing in de Menfchen en Dieren.
„ Om (zegt hy,) U te overtuigen , dat de groote Schepper
nimmer eenig bepaald fchoon beóogd heeft, by derzelver Gedaante ; maar veelëer,, zonder zich eenigermaate daar aan
te binden , enkel aan het oogmerk van derzelver voorbefchikking heeft voldaan, dat is, hunne gedaante alleenlyk
tot derzelver nut heeft gevormd , en befchikt, toont hy
vervolgens aan , hoe dat fchouders, borst en heupen, by
Vrouwen en Mannen verfchillen; en dat, indien men den
Man voor fchoon houdt, de Vrouw lelyk is; en indien men
de Vrouw fchoon acht , de Man dat voorrecht verliest;
en nadien de proportiën der Kinderen nog meer verfchillen met die der bejaarden, zo moest volgen, indien de proportie de grond van het Schoon was, dat, zo de kinderen
voor fchoon gehouden wierden, de bejaarden lelyk, en de
kinderen lelyk, moeten zyn, wanneer men de proportie der
volwasfenen voor fchooner hield."
Daar de Heer CAMPER zegt : dat de Goddelyke Schep
gedaanten aan Men--per,in'tgvadfchilen
fchen en Dieren , niet zeker Schoon beoogd heeft, maar
alleen het wasre nut hunner beffemming. Daar MENDELSZOON zelfs dorst zeggen , dat de Schepper deszelfs doel
zoude gemist hebben , indien het enkel de fchoonheid ge
onzer 1El hetikers , op dien-westar,nzomig
grond beweerd hebben, dat 'er voor God, als Schepper,
niets fchoon kan zyn , en Hy derhalven het fchoone niet
boven het lelyke plaatst ; zo zullen wy ons nog een
oogenblik moeten bezig houden , om te doen zien , of
de volmaaktfie overëenkomst der Menfchen en Dieren ,
met hunne bell`emmin ; , niet dat geene is , dat wy fchoon
noemen.
De beítemming des Mans is niet die der Vrouwe , de
eerfle, tot den arbeid gefchikt , heeft daarom ook breeder
fchouders , en fmaller heupen , en is , over het geheel ,
zwaaCAMPER
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zwaarer gefpierd , om dat geene te kunnen verrichten ,
waar toe by beftemd is. De Vrouw, in tegendeel, niet zo
zeer tot arbeid gefchikt , maar tot voortbrenging van het
menfchelyk geelacht , heeft ook daarom breeder heupen ,
(maller fchouders , uitpuilende borften , en alle noodzaak
bef emming overëenkomende ; en-Jykliednmthar
daarom kunnen beide deeze proportiën, hoe zeer verfchillende met elkander, fchoon genoemd worden. Dat nu het
fchoon in de proportie beftaat, wanneer de proportie van
Mensch, of Dier, volmaakt met deszelfs beltemming overëenkomt , is ons bedunkens geen flelling buiten reden.
Is een Man , wiens armen en beenen te kort zyn , of die
een dikken buik, als een Chineesch Manderyn , heeft , wel
zoo gefchikt tot den arbeid, als een van eene goede proportie? Is eene Vrouw, met fmalle heupen , wel zoo be.
kwaam tot voortbrenging van kinderen, als eene met bree.
der en ruimer heupbeenderen ? En zou een Vrouw , zo
grof gefpierd als een Man, wel dat behaagelyke hebben
't welk mede tot haare bellemming behoort? Kan ieder ,
zonder eenig denkbeeld van proportiën of evenredigheid
te hebben , niet aantfonds zien , of iemand een te groot
hoofd , te dikke , te dunne , te korte of te lange armen
en beenen heeft , of krom of wanfchapen is ? Wel is
waar , dat deeze afwykingen van het regelmaatige , voor
een oekundigen wat grouter, dan voor des kundigen, moeten zyn , om zyne opmerking tot zich te trekken ; maar
bewyst dit echter niet , dat wy wel degelyk een inwendig gevoel van gedaante fchoon hebben, zoo wel als van
het zedelyk fchoon. En al is het dat Indiaanen , Chineezen en Americaanen , met de verlichte Volken van Europa, ten opzichte van het gedaante-fchoon verfchillen; wel
CAMPER daar toe ten bewy:--kersfina,do He
ze bygebragt , meer beftaat in eene grillige Mode , dan
wel in gedaante ; zouden wy daar uit moeten befluiten ,
dat wy geheel geen inwendig gevoel van gedaante -fchoon
hebben ? Deeze Volken verfchillen immers wel zoo veel
met den Europeër , in de juiste bepaaling van zedelyk
fchoon, als in het fchoon der gedaante; en zouden we daar
uit moeten afleiden , dat geen inwendig gevoel van eenig
fchoon beflaat: 't welk de Heer CAMPER echter wil, dat de
menfchen algemeen van 't zedelyk fchoon bezitten, en niet
van 't gedaante fchoon. Wy houden dan alle zodanige proportiën, die volmaakt beantwoorden aan de verfchillende
be
-
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beftemminge van Menfchen en Dieren, (welke proporti
daarom ook noodwendig verfchillen moeten,) voor fchoon;
zoo lang geen meer gegronde bewijzen, als de Heer cnMPER aanvoert, daar tegen ingebragt worden.
Schoon is immers een betrekkelyke zaak , en niet een
zaak op zich zelve. Een fchoon Man , eerie fchdone
Vrouw , een fchoon Paard , enz. is eene dagelykfche gewoonte van fpreeken; maar bewyst niet te min, dat, hoewel de gedaanten veríchillen , het woord fchoon 'er by
-bevoegd kan worden ; waarom het dan ook belagchelyk
zoude zyn , te willen (tellen , wanneer wy de proportie
van het Paard voor fchoon houden, dat dan de menfchen
Ielyk moesten geacht worden. Dan , genoeg hier van.
Alleen moeten wy nog melden , dat wy noch, geen denk
kunnen maaken van het gebrekkige , 't welk de-beld
Hoogleeraar zegt, dat onaffcheidelyk is van de wyze van
zien , dat een regt vierkant breeder dan hoog fchynt ;
noch ook van de afgrysfelyke naarvolging der onbefchaat.
de natuur , door onze Nederlandfche Meesters, en meer
dergelyke (foute en gewaagde uitdrukkingen , welken ons
ligtelyk zouden doen denken , dat het voorneemen van
den Heere CAMPER , met het doen deezer Redevoering ,
niet anders geweest is , dan iet nieuws , iet zeer hyzonders , voor den dag te brengen , om zyne toehoorders te
verbaazen , en om , ware het mogelyk , tegen te fpreeken,
en om verre te werpen , al het geen de achtbaare Oud
-heid,argotf}WysenbromdílKuitenaars, even als die van onzen tyd , ten opzichte van het
Gedaante -fchoon , hebben vastgelleld.
Yaderlandsch Woordenboek , oor/pronklyk verzameld door JA.
Cocos KOK. Vyf- en-twvintigfle Deel. Met Kaarten,
Plaaten en Pourtraiten. Te Ainjterdane by J. Allart, 1791.
In gr. octavo 403 bladz.

n dit Deel, behelzende de nog overgebleevene Artykelen
onder Letter R, begaat het berigt wegens Rotterdam ,
in de leevensbefchryving van Michiel . driaansz. cie Rreiter , eerre aanmerkelyke plaats ; waar by voorts andere
Artykels komen , die de opmerkzaamheid van de naij ooreren onzer Vaderlandfche Historie gaande kunnen hou den. Het Artykel Ruikhavtr Itrekke hier van ter proeve,
't welk
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't welk wy egter , om niet te breedvoerig te worden ,
eenigzins zullen inkorten.
RuIKHAVER (NICOLAAS) gebooren te Haerlem , volgens
DOOFT , doch by WAGENAAR , en niet te onregt , voor
een Amf'cerdammer gehouden , haalde zig , door verfcheiden krygsverrigtingen, onder Prins WILLEM den 1 , alhier
breeder vermeld , al vroeg den haat van den Hertog viN
ALVA dermaate op den hals, dat by wel dra , niet ver
anderen ingedaagd , en , by mangel van verfchy--ichedn
ning, gebannen, en met verbeurdverklaaring zyner goederen geftraft wierd.
„ Verre (dus vervolgt liet verhaal ,) van zijnen moed
neder te flaan , deedt veelëeer het gefireeken Panvonnis
RUIRHAVERS ijvervuur ontbranden. — Bekend is de
Scheepsl'rijd in de maand September des jaars 173, tus.
íchen de Noordhollandfche Vloot en die van den Spaan
Admiraal Graave VAN Bossu, op de Zuiderzee voor -fchen
RUIKHAVER hadt , met eene bende Soldaaten ,-gevaln.
zich begeeven aan boord van den Staatfchen Admiraal
RORNELIS DIRKSZOON VAN MONNIKENDAM. Nevens eenige
zinderen had deeze den opgemelden Graaf aan boord ge
zeer korte en naauwlijks noemenswaardige-klampt.Me
tusfchenpoozen, duurde liet gevegt acht-en- twintig uurgin,
en hadt nossu , al zijn volk , op veertien of vijftien mart
na , verlooren , wanneer hij zich genoodzaakt vondt in
onderhandeling te treeden. Nevens den Admiraal KORNELIS
DIRKSZOON en den Geweldigen Provoost JOACHIa7 NIEUW
genoot RUIRHAVER de eere, dat de Graaf VAN BOSSU-VINK,
zich aan hem overgaf; bedingende , boven lijfsbehoudenis
voor alle de zijnen, voor zich zelven , daarenboven, eerie
graaflijke Gevangenis. Te grootmoedig van aart , te ge
voor de betoonde dapperheid , was onze Hopman,-voelig
zo wel als de anderen , dan dat zij dit bedingst niet zouden inwilligen.
„ Hoe veel aandeels Ruri:HAvnt, gehad hebbe , om deii
vijand op te houden , geduurende het beleg van Leyden,
in den jaare 1574 , vinden wij niet opgetekend; dit wel,
dat hij , den ingezeetenen van 's Gravenhalte omtrent dien
tijd , een zeer gewigtigen dienst deed. Hij lag met zijn
Vaandel aan de Geestbrug. Don LOUIS GAëTAN na het
vlek zoekende door te dringen; trok hij denzelven te ge.
moet, en hieldt hem zo lang op, niet fchermutzelen , dat
de Haagenaars den tijd hadden , met hunne meeste ea
kostbaarste tilbaare have, na Deft te vlugten.
„ Drei-
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„ Dreigende was het gevaar, en bijkans wonderdaadig
de ontkooming uit het zelve , van onzen RUIKHAVER , in
de maand November des ftraks genoemden jaars. Te
weeten, Prins WILLEM de I hadt thans aan zijne koorde
een eedgeíjan binnen Antwerpen, om de Stad , thans bezet bij lion LOUIS DE REQUESENS , in zijne handen te
leveren. MARTEN NEIJEN , gezwooren Klerk en Griffier
van de Rekenkamer, Vader van den vermaarden Pater JAN
I. EIDEN , die , in den jaare 1609, het Hefland , tusfchen
Spanje en de Algemeene Staaten , hielp bemiddelen , was
aan 't hoofd der zamen verbondenen. In 't geheim des
ontwerps bevondt zich insgelijks Meester WILLEM MARTINI , Griffier der Stad. Het vertrouwen , welk zijne
Doorluchtigheid in RUIKHAVER ílelde , was de reden dat
dezelve hem , heimelijk , na Antwerpen hadt gezonden , te
gader met josuA VAN ALVERINGEN, Heer van Hofweegen,
ten einde, om, indien het plan gelukte , bekwaame aan en uitvoerders bij de hand te hebben. Men weet , hoe
de aanlag mislukte , en eenige handdaadigen , door pijn
en folteringen , genoopt wierden tot de bekentenisfe van
den grootèn aanhang van vreemdelingen, hier en daar, bij
de Burgers , in de Stad verfchoolen , welke , zo dra men
een open zag, tot de volvoeringe de hand zouden leenen.
Om deeze uit te vorfchen , ontving de Wethouderfchap
bevel tot eene algemeene huiszoeking, te beginnen aan die
van de Wet , op dat 'er de Gemeente zich te minder aan
belgen zoude.
MARTINI , gelijk boven gezegd is, hoewel op hem,
tot nog toe, geen vermoeden viel, wist van 't geheim der
zamenzweeringe. Zelfs hadt hij, ten zijnen huize, geherbergd onzen RUIKHAVER, nevens den Heer VAN HOFWEE GEN. Het firaks gemelde gebod was der Wethouderfchap
niet aangekondigd, of MARTINI fpoedde zich na huis , om
dit zijner huisvrouwe aan te kondigen , en befftelling te
maaken tot verfchuilinge zijner veege Gasten. Geweldig
ontzette, in 't eerst, van deeze maare Mevrouw MARTINI,
door mededogen met haare Landsgenooten , als zijnde zij
eene Hollandfche Vrouw, dogter van den Heere VAN IzALSLAGEN. Ijlings wederom moed fcheppende , rukt de
kloekmoedige Vrouw eenen Kastafel open , de papieren ,
welke haar man daar in bewaarde, 'er uit, en werpt die
in eene kist daar onder. Straks beveelt ze RUI -IAVER en
n.oEWEEGEN zich in de Kas te begeeven. 't Werk was
naauwlijks verrigt , of de huiszoekers komen binnen tree
„

-
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den. Naa het ruigfle doorzien , en geen vermoeden oma
trent de Tafelkas te hebben opgevat, treeden ze met arArtTINI in overleg, wegens het doen eener Afkondiginge ter
uitlokkinge van aanbrengers der eedverwanten , door de
belofte van groote belooningen. De bovengenoemde Tafel,
welke RUIKHA VER en 1OFWEEGEN verbergde , diende tot
Leezenaar, om het Ontwerp te Rellen; en wierden zij bij
naamen daarin genoemd. „ Men peinze nu, fchryft hoor T,
,, hoe hun te moede moght zijn , dien 't minfee gewag
„ van reppen, kuchen, oft niezen een doodtfnik was, eer
hoe wijdt dusdanigh beftaan alle foorten van aanfaa,, ghen in akelijkheit en gevaar te booven gaat."
„ Een gruwelijk bedrijf , uit diepgaanden angst geboo.
ren , ware bijkans het gevolg geweest van deeze zonderTinge behoudenisfe. Nevens de twee anderen, hadt ook de
genoemde MARTEN NEIJEN in 't huis des Griffiers eene
fchuilplaats gezogt , en in een gat van den Schoonleen
dit gevonden. De huiszoekers waren niet vertrokken , en
RULKHAVEr. met HOF WEEGEN uit hunne opfluiting gekroopen , of ze traden in overleg, met eene zagte ftemme ,
wat men met NEIJEN zou beginnen. Te laage gedagtert
hadden ze van zijne kloekmoedigheid, dan dat ze hem 't
verbergen van zijnen angst vertrouwden , en dat hij, ter
pijniginge gebragt , zijne medeftanders niet zou rugtbaar
maaken. Naa lang beraad , viel het fchrikwekkend befluit
r<IARTEN NEIJEN in een Kelder te doen daalen , aldaar af
te maaken , en onder de aarde te floppen. Met één vordert men den elendigen uit den Scho©rileen, en biedt hem
veiliger fchuilhoek aan. Doch deeze weigert zich derwaarts te begeeven , voor reden geevende , dat hij hun
opzet wist , als die hun gefprek beluisterd hadt. Tevens
(preekt hij Mannentaal, en verzekert hun van zijne en zij
vrienden veiligheid, indien ze hem flegts, in vermomd-ner
gewaad , bezorgden in het huis van zekeren Broodbakker ,
welken hij noemde. Dit hadt klem , en deedt het boos
ontwerp ter zijde (tellen.
„ Het laatfte bedrijf van RLIIKHAVER, behalven dat hij, in
de jaaren 1575 en 1576, zo lang her» doenlijk was, ZiaTikzee bade helpen verdeedigen , was zijn aanflag op ^
Jterdam , in den jaare 1577. Te gader met den Kolonel
}MERMAN HELLING , voerde hij daar over het hoofdbewind. Het beloop en de uitslag diens voorvals is uit de
Gefchiedenisfen dier Stad bekend. Wat RUIKHAVER betreft , tekenen wij hier alleenlijk aan , dat , bij 't keerera
van
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van den kans des toelegs ten nadeele, hij geweeken zijnde

in zeker huis , op de hoogte van de Oude Haarlemmer

Sluis , aldaar betrapt wierd door zekeren iemand , welke
item een bijzonderen haat toedroeg , en firaks daar op ,
hoewel hem groot losgeld wierdt aangebooden , den Hopinan, in koelen bloede, vermoordde."

Tafereel van de Staatfche , Pruisf rche , Franfche, en Oostenrykfche Bezittingen , in de Tien Catho!yke Nederland'
fche Provincien en Opper- Gelderland , van het nieuw Belgisch Genaeenebest , van de Belgifche Omwenteling , van
liet Land van Luik en de Luikfche Onlusten. Door een
Bereisd Waarneemer , voorzien met eene naauwkeurige ,
volgens de onderfclieidene Bezittingen , gekleurde, Landkaart. Te Amfterdam by M. Schalekamp, 1790. 160 bl.
In gr. $vo.
o veel Lands , en zo groote Gebeurtenisfen , in zo
weinig bladzyden, kan vooraf den opneemer van dit.
Boekdeeltje verzekeren, dat het een en ander niet dan
kort kan weezen; en zal misfchien het denkbeeld van
gebreklykheid tevens in hem doen opkomen. Beide is
ons by de doorleezing gebleeken , fchoon men , met behulp der fraaije Kaart van E. BOWER, door w. A. BACUIENE verbeterd , eene Aardrykskundige Gemeenfchap
koene verkrygen van den Oord, waar de twee gewigtiga
Gebeurtenisfen, hier befchouwd , zyn voorgevallen.
De Hoofdverdeeling is eene Befchryving van onze Gene.
raliteits Landen en Pruisfisch Gelderland van de Franfche Nederlanden — van de tot nog toe (*) Oostenrykfche Nederlanden ---- van de Belgifche Staaten , en Omwenteling met haar gevolgen — Van het Land van Luik,
en zyne Onlusten.
Deeze eigenfile Landen trekken voor een goed gedeelte
op nieuw de aandagt, door den ontflaanen Oorlog tusfchen de Franfchen en de Oostenrykers , en kunnen de
Land- en Plaatsbefchryvingen eenigzins ter onderrigting
van Weetlust dienen. In het korte Voorberigt verzoekt
de

Z

(*) Men bedenke dat dit Stukje in 't jaar 1790 in 't licht
kwam ; doch , door een zamenloop van ooraaaken , niet eer
dan tegenwoordig in onze handen.
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de Schryver verfchooning , indien hy, door de onzeker
nopens de Nieuwe Franfche C'onjtitutie ,-heidrBgtn

daaromtrent eenige onnaauwkeurigheid begaan heeft. 41'y
vinden dezelve vry groot , indien wy, het geen hy opgeeft , vergelyken niet net zeer keurig uitgewerkt verflag , Frankryk volgens de jong jie Staatkundige herdeeling ,
door de Nationaale Vergadering in 1789 beJlooten , en in
1790 in orde gebragt (*).
Kleinigheden , lnogeiyk ter veraangenaaming 'er in ge
konden in een zo beknopt bettek ligt gemist wor--voegd,
den. Van de Ongezondheid van Sluis in Vlaanderen
fpreekende , fchryft hy: „ JANTJE VAN SLUIS , wil men
„ de Militairen wys maaken , zou oorzaak der Koortzen
„ zyn, die hen daar verflinden; doch deeze komen eerder
„ voort, uit hunne gulzigheid in 't Beten van mosfelen en
Van
zeekrabben , die zy langs het Zwin zoeken."
de Duinkerkfche Kapers , en derzelver berugtheid, gewaagende, vertelt ley: „ JAN BART, van Matroos opgekiolnmen,
[waar toe Plaat 'er niet] „ hadt 't voorregt , dat by in
„ 't Cabinet van Lo.DLWYK DEN XIV zyn pypje mogt
„ rooken , tchoon die Monarch anders tegen niemand als
„ [dit moet dan zyn] een gebooren Edelman (prak." De Ledigloopers te Brusfel , in groote menigte voorhan den, en onder den naam van Lapoenen bekend, doen hem
aanmeriten: „ Nergens in de wereld is 't Canaille zo
„ onbefchaacnd fchelmiigtig, als de Vaartcapoenen te Brusfel , een 'er van liet zich bekopen om in een Flaams
,, Treurthonneel, van de Pasfe, de rol van judas te ipee.
„ len , waar toe niemand van de IKonstbehertende onk, heit zich wilde laaten gebruiken. Toen ons Heer, (ins,, gelyks een Vaartcapoen , die op het tooneel gekruicigd
moest worden,) hem vroeg: 3eudas 3eudas ! waarom ver,, raadt gy my ? antwoordde by , uit fpyt over de geringe
, belooning , dat weet gy G *d * * * tinel, om twee Schellin„ gen en twee Potten Leuvens."
In de Belchryving van de Belgifche Omwenteling , betoont hy zich een groot Voorflander van Keizer lost ruis;
dien by afmaalt als een Vorst , die met alle fchikkingen
in
—

-
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(*) In 't Historisch Schouwtooseel van 's Werelds Lotgevallen ,
te Haarlem by A. 7_oos)es ez. IIde Deel isle Stuk, en ook af
zonderlyk, met Bene nette Kaart van Frankryk, in 8.3 Departeinenten verdeeld.
Kk
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in de zaakera van Nederland , alleen deszelfs welzyn en
meerder bloei, bedoeld heeft. Wy willen dit niet betwisten. Dan het bevreemt ons , in een Werk , zo 't fchynt
uit eerre Nederlandfche pen gevloeid, te leezen : „ De ge„ maklykheid der Hollanders in den Engelfchen Oorlog ,
„ en in 't affiaan van hun Regt op de Barriere Steden ,
fchynt JOSEPH aangemoedigd te hebben, om de Vaart,
„ langs de Schelde, na Zee, aan de Catholyke Nederlanden
„ te rug te bezorgen , daar de natuur ze hun ícheen ge„ schonken te hebben. Deeze'tap heeft hem wel voor de
„ verwenfchiingen der Hollanders blootge[Ield; dan als men
„ de zaak niet een onpartydig oog bef chouwt , hadt hy misfchien eenig Regt om zyn Land van eene benadeeling, uit
„ onze voermaalige overmagt gebooren , te verlosfen ; nu de
„ overniagt aan zyne zyde was. Gelukkig hadden wy een
„ verbood met liet vermogend Fiankryk aangegaan, en dit
„ was de eenige drangreden , die JOSEPH van zyn voor„ neemen af deed zien. Wy, zo min als onze Bond„ genoote, op eenige nieuwe veroveringen geíteld zynde,
„ konden 'er niet beter afkomen , dan met aan 3osEPI{
„ eene maatige Schadeloosflelling te geeven , voor de kos„ ten, die hy ten welzyn vas, zyn volk gemaakt had."
Om thans niet in 't breede aan te merken, hoe 's Lands
Vaderen zich met allen nadruk tegen deezen eisch , de
fchennis der plegtig[IeVerbonden, aankantten, en hun Regt
tot het gefloten houden der Schelde beweerden (*), oordeel
Franfche Hof , „ dat de Hollanders , met zich te--deht
gen den Eisch, het openen der Schelde, te verzetten, niet
anders gedaan hadden , dan een Regt te handhaaven, om
een halve Eeuw ongei}oord uitgeoefend , 't geen-tren
hun door een plegtig Trad aat verzekerd was , en 't welk
zy als den grond van hun Welvaard , en zelfs van hun
Betraan , beíchouwden. Waarom de Koning van Frankryk
ni -t onverfchillig kon zyn, omtrent het lot der herëenigde
Nederlanden, en deeze door openbaar geweld te zien aan
Reg ten en Bezittingen (t)." Hoe-valen,idrz
veel zorgs 's Lands Staaten, by het fluiten van den Vrede
met den Keizer, gedraagen hebben , om dit hun onweder
Regt te handhaaven, vdwyzen de Staatshandelin--fprekba
gen
„

,

(*) Men zie het daar omtrent geboekte in de Yaiderl. Eist.
ter ver1'o /ge van WAGENAAR, VII 11 bl. 238, euz.
(t) Aldaar, bl. 27o.
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gen van dien tyd uit. En wat de maatige Schadeloosjielling , waar van onze Schryver fpreekt , betreft ; het is ,
nit die zelfde Handelingen, bekend , dat men de fom van
ettelyke Millioenen, tot welker betaaling men zo traaglyk
kwam, en waarvan Frankryk, in 't einde , eenige op zich
nam om te betaalen , ten einde de Vredes-Onderhandelingen niet afgebrooken mogten worden , geenzins als eene
maatige Schadeloos/telling aanzag ; maar veelëer , daar by
ze eisclite voor Maftricht , als een eisch van betaaling
voor een wettig Eigendom.
Voorts zal men , zo in de Befchryving van de Belgifche
Omwenteling , als in die van de Luikfche Onlusten , nog
al Benige weetenswaardige zaaken aantreffen: doch wy ver
Boekdeeltje.
-zendLrtoh
Schetzen , Tooneelen , en Waarneeiningen , verzameld op een•
Reize door Frankryk , door HEINRICH STOKCH. Naar den
tweeden Druk, uit het Hoogduitsch vertaald. Te Leyden
by P. H. Trap, 1792. In gr. 8vo. 398 bl.
iet beter dan met de eigene kleuren , door den Heer
STORCH gebruikt, kunnen wy den aart deezer Schetzen , Tooneelen en Waarneemingen affchilderen. Die by
wegens Parys gebruikt, pas.lèn, offchoon in eene mindere
uitgeftrektheid, op die van andere door hem bezogte Plaat
Schetzen ," fchryft hy, „ van de menig -zen.„My
voorwerpen , welke my Parys opleverde , zullen-vuldige
dezelven niet volkomen behelzen, zullen geen geheel uit
noch op zich zelven, noch in verband met elkan--3nake,
der. Zy zyn niets meer dan hukken en brokken, welken
tot voltooijing eener volledige befchryving zouden kunnen
(trekken; doch ze zyn ook zelfs in dit opzigt gebrekkig: dewyl ik nooit het oogmerk had, om te voltooijen wat anderen
onvolledig gelaaten hebben. Over het geheel ben ik nooit
uitgegaan, om Waarneemingen te doen ; maar verwagtte
bedaard , hoe en wanneer zy zich aan my zouden voor.
doen , en dat konde ik doen , vermits ik daar toe tyd en
luitn hadde. Deeze verklaaring komt dus alle vraagert
voor , welke ten naastenby daar op uitloopes : waarom
niet meer van dit onderwerp ? Waarom niet van dat ?
Waarom zo veel van een derde? --- WVelligt zon ilz op
een andere wyze in myne befchouwingen te werk gegaan
zyn , indien ik Vroeger het oogmerk gehad hadde, myne
Seller•
K.k ,a

N

4.

14. STCRCH

Schetzen te laatgin drukken. Dan ik deed LPlaarnee;ningett
voor my zelven, en fchryf thans voor het algemeen. Of
dit daar by wint , mag een belangloos Regter beflisfen ;
voor het minf'e heeft myne fchryfwyze , het vooroordeel
ten zynen voordeele. Zo men kiezen kan koopt men
toch liever een huis , 't welk de Mouwheer , voor zich ,
dan het geen hy voor eenen Kooper, bouwde."
Er heerscht eene losheid in dit Werk , welke haare ge
heeft, en de aandagt niet onilartig bezig houdt.-yalighed
Men bevindt zich als in het gezelfchap van den Reiziger,
wanneer by te Straatsburg zyn Reisverhaal aanvangt , en
dit voortzet t ©t by Parys bereikt : daar hieldt by zich
langst op, en deedt veelvuldige Waarneemingen, die eenigzins onder hoofden gebragt zyn. Dat der Verrriaaken , aan
betuigt hy : „ Dit 1-Ioofdituk behelst een on--vanged
derwerp, het welk geene paaien kent. Door de hand van
eenen BEAUMARCHAIS getekend , en in alle zyne oneindig
menigvuldige fel)akeeringen voorgefleld, zoude dit het belangrykst tafereel voor den Zielkenner worden ; doch door
de zwakke pen van eenen Reiziger gefchetst , kan het alleen een dor geraamte zyn van eenige hulpmiddelen, die
deeze wellustige hoofdflad oplevert.
„ Vermaak is hier het groote doelwit, van ieder in 't byzonder en van elk gezelfchap. Welk eene aandrang, welk
een poogen om daar toe te geraaken ! Welk eene draai
welk eene bedwelming van genot! Nergens heeft-crom,
het vermaak zo veelerlei gedaanten als hier, nergens kan
het aangenaamer bedriegen , fterker verrasfen en fpoediger
ontvlugten. Ieder klein genot is in vreugde, iedere vreugde in vermaak , ieder vermaak in welkust , en alle wellust
in bedwelming herfchaapen ; alle zinnelyk vermaak is ver
Nergens een -gestlyk,nah evrzilykt.
walging, of gebrek; fleeds nieuwe bedriegly--tonighed,
ke tooneelen, altoos vernieuwde, leevendige, deelneeming.
1)c vreugde fchynt niet ons oud en weder jong te worden,
en ieder genot, op zich zelve, wordt eene vrugtbaare moe
duizend nieuwe genietingen. — Nergens is de-dervan
wellust meer wellust dan hier ; maar ook nergens heeft
zy meer outers , prachtiger tempels , en vuuriger verëerers. Nergens weet men het zagt geweld van haargin fcep.
ter beter aan banden te leggen, en te verheffen; nergens
heeft het genot nienigvnldiger gedaanten. De naauwfte
verëeniging der hoogfee geestlyke en zinlyke losbandigheid
heeft maar éénen tempel in de waereld , en die ` ílaat aan

den
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den oever der Seine. — De vreugde fchynt hier aan het
leeven geketend te zyn ; zonder haar zou het geen leeven
zyn. Om die reden, is zy het eerfie doel aller bedryven,
en alle overige zyn aan haar ondergefchikt. De Par yfe
naar bouwt Kerken , viert Procestien , flicht Academien ,
richt Logies op , om zich te vermaaken." In eene Aan
verzoekt de Heer.STORCH zynen Leezer, op 't-teknig
ernrligst , de voorbeelden die by bybrengt , voor geene
winderige overdreevenheid te houden : zy zyn uit zyne
eigene ondervinding herkowilig. In deeze en de volgende
Afdeelingen wordt meer omftandig van dezelve vel flag
,

gedaan.
Dan hoe die befchryving van de woonplaats der vrolykheid
en vreugde , in zo veele gedaanten , beltaanbaar is niet
het geen hy vervolgens in de Afdeeling , getytelil.: Door
liet Charafíerkundige, eenige loste lukken, valt ons moeilyk
te begrypen : immers daar leezen Wy : „ In andere Landen hoort men veel van de vrolykheid der Franfchen ver
Natie zeldzaamer geworden , in de-teln.Zyisbd
Paryfenaar: kent men ze reeds zedert lange niet meer.
Men is gewend aan het denkbeeld , om zich de Franfchen , als genadig fpringende en zingende wezens, voor
te (tellen ; doch men ziet zich bedroogen , zo dra men
over de grenzen is gekomen. Allerwegen bleeke droevige
gezigten , donkere gebaarden ; overal aagt na rykdom en
eer, nergens vrolykheid en boert. Zelf de weinig berekenende Saletjonker, wiens hoogtle doel een kus of een
vertrouwelyk uurtje is , verrigt zyne petites affaires, met
eene ernsthaftigheid , welke doet lachen. In de Logies
blootlyk donkere gezichten ; maar zelden kan een vrolyke
inval de voorhoofden wat ophelderen. De Bak. fchynt
meer vatbaar voor de vreugde te zyn. Den burger- en hand_
werksmak , ziet men nimmer landhen ; hy glimlacht alleen
— als by de vergulde wagen ziet voorby ryden , waar
voor by nog geene betaaling bekomen heeft. --- Dans
en gezang zyn uit alle goede gezelfchappen verbannen.
Op de openlyke balr en maskeraaden, komt men alleen by
elkander om te zien danfen. ----- Iet tlraatdeuntje,
Bene der kragtigfte volksgewoonten ; wordt alleon gekopt
en geleezen. Welëen was het Ilra.atdeuntje het graf der
vergetelheid , waarin de Par yfenaar zyn kommer en
klapten verborg. Doch het werd op de {Iraaten gezongen;
dit is nu geheel verboden. — Dat de overhelling tot
zwaarmoedigheid de overhand neemt , getuigt overvloedig
de
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de zelfsmoord ; voorbeelden van eene uit droefgeestigheid
ontftaane krankzinnigheid zyn niet zeldzaam." Hemei ! riepen wy by ons zelven , dit leezende , uit , is dit.
het Charaéler van de vuurige verëerders des Weliusts in den
Tentpet der vreugde aan de Seine, hoe zeer heeft de Schryver zich zelven vergeeten , of in een donkere luim de laat
gemaald , die zo weinig gelykt na 't geen by -fte,chs
onder anderen, zegt in de breede Afdeeling van de Gerieflyke Meisjes, welker getal hy op 40,000 begroot ; deeze
zouden by zulke naare en zwaargeestige Sukkelaars weinig
Meering hebben.
Dan laaten 'wy voortgaan. Het Frannfche Tooneel, en de
Tooneelfpeelers krygen een groote beurt; doch niet ten
hunnen voordeele; zy moeten by den Duitfcher verre agter ftaan voor die zyns Lands. Wy durven wel onder
geen by zegt : „ niyne fciiets van het Fran--fchryven,'t
fche Tooneel is in verfcheide opzigten onvolkomen" ; docli
niet ondertekenen , 't geen by 'er byvoegt. „ Ik ben niet
uitgegaan , om feilen en gebreken op te (peuren , en geen
bril heeft de voorwerpen myner opmerkinge vergroot of
verkleind, of een zekere kleur gegeeven."
De Franfche Geleerden komen 'er, met de Daitfchers
vergeleeken , weinig beter af dan de TooneeifpeeIers; by
heeft het zeer gelaaden op der Franfchen onkunde van
de Werken der Duitfchers. -- VOLTAIRE , van wiens
jongst verblyf in Parys, inzonderheid, by een uitvoerig
verslag geeft, flaat by hem in een zeer goed blaadje :
„ VOLTAIRE ," dus hefluit by , „ VOLTAIRE leeft eeuwig, zyne grondífellingen, goede en kwaade, zo als ze zin,
zullen van eeuw tot eeuw voortvliegen , en nog by het
Iaatite nageflacht het Wetboek der Menschheid en Ver
Twistappel der Wysgeeren , en de-dragzmhei,
ergernis der zwakken , zyn."
Van l7erfailles fpreekende , zegt hy: „ de Koningin hemint het landleeven , het geen zy zomtyds op haar aartig
Landhuis Trianon geniet, en waar zy door weldoen, rninzaamheid en gemeenzaamheid, alle harten wint , en alles
rondsom zich tot vrolykheid en vergenoegen aanfpoort."
-- De Heer STORCH fchreef,, in 't Jaar MDCCLXXXVI.
Hier , gelyk op veele andere plaatzen , zou de Vertaaler
gelegenheid gevonden hebben om eerie Aantekening te
naaken, daar dit Werk, in 't Jaar MDCCXCII, in 't Nederduitsch het licht ziet. Bovenal zou dit noodig gem
heest zyn, ten opzigte van het 4anhangzel , waarin wel
eeni-
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eenige fpooren gevonden worden , leidende tot de groote
Gebeurtenisfen in dat. Ryk zints voorgevallen , en die, als
van zelve, aan de hand geeven, om 'er iets, by wyze van
Aantekening van te zeggen. Het zou zeer geltrookt heb
Mottos, boven dezelve geplaatst. „ Het Eu--benmtd
ropeesch publiek ftaat niet gelyk met de Dieren, zo als het
Africaanfche; het is geen Kzná meer, gelyk in de middeleeuwen. Steeds bidt het nog zyne Leidslieden, zyne Opzieners,
aan; maar het wil en moet in geest en in waarheid aanbidden.
En om dat te kunnen doen, moet het niet blootlyk gevoelen,
dat maar he moet veeeten , hoe liet geregeerd
wordt. SCHLÖZER. En
Point de Banqueroute,
Point d'augnaentation d'Impots,
Point d'Emprunts.
TURGOT.

Met genoegen zal men de berigten wegens Rheims, Chalons, Barle Dur , Toul , Nancy, enz. leezen , door dell
Schryver op zyne te rugreize bezogt.
Hoe algemeen, en in allerlei slag van dingen , de Loteryen by ons zyn , hebben wy , in 't doorleezen deezes
Werks , melding gevonden van gene zeer zeldzaame , die
onze Leezers zal vermaaken. „ Voor eenige jaaren IHierf
een arm, eerlyk, Man, en liet eene Weduwe na, niet drie
Dogters , in de allerbehoeftigfle omflandigheden ; zonder
hulp , zonder uitzigten , was dit ongelukkig huisgezin op
het punt om van honger te fterven , als de Vrouw van
Lenen Handelaar in de Lotery , eene vriendin deezes huizes, en voor het overige een duorileepen, listig, fchepzel,
op den zeldzaamí1en inval kwam, om dit genoemde arme
huisgezin te redden , en zich te gely(.er tyd een aanzien
voordeel te veríchafFen. Zie hier de aankondiging-lyk
van haar ontwerp , zo als het niet de daad gedrukt rond
ging.
„ Mevrouw * * , heeft drie Dogters ; de ondd:e, een
„ fchoone roos , die reeds zo menigen Minnaar geheime
,, zugten heeft afgeperst , bevindt zich thans in het ge„ lukkigst tydpunt des Vermaaks en der Liefde. Zy zal
,, het groote lot eener Lotery worden , welke genaamd
„ zal zyn, de Lotery van Cythere. Deeze beaat uit vyf
„ honderd briefjes , welkeu elk voor eenen Louis , en
, vier - en - twintig Sous , voor haar die deeze moeite op
„zich
Kk
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„ zich neemt , te koop zyn. Ieder briefje is met een
„ Vignet verlierd, het welk den Zoon van de Godin der
„ Liefde voorfielt , plukkende niet de eene hand eene
,, roos , en befproeijende met de andere twee knoppen.
„ De dag der verlooting zal bekend gemaakt worden , zo
„ dra alle de briefjes uitgegeeven zyn , en ieder deelnee
zal getuigen zyn van de onzydigheid der trekking.-„mer
„ Het fchoone Schepzel, dat het voorwerp aller wenïchen
„ is, zal op een troon tusfchen de beide Zusters zitten ,
„ van welke de jongiié trekken zal. By uitkoming van
„ het winnend lot , zal een aangenaam Muzyk gehoord
„ worden , en de Moeder zal zelve haare Dogter den
„ gelukkigen Sterveling in de armen voeren. De
„ beide andere Zusters zullen , tot dat zy vyftien jaa„ ren bereikt hebben, eene gepaste en zorgvuldige opvoe„ ding genieten, en als dan op de evengemelde wyze verloos worden; wanneer die deelneemers, welke, ditmaal,
„ zonder prys uitkomen , het voorregt van inkoop zullen
„ hebben."
„ De deugd en Moederlyke liefde der cerlyke Vrouw
wierd wel draa door de fchitterende hoop op een groot
geluk overwonnen; zy bewilligde 'er in, de Lotery kwant
tot (land , en haare drie Dogters praalen thans onder de
Phrynen van den eerften rang.
„ Een foortgelyk voorval gebeurde kort naderhand. 'Er
verfcheen in 't Yournal de Paris , een voorflag van een
jong Mansperfoon , die van goeden afkomst , doch zeer
arm, was. Deeze wilde zich by wyze van Lotery ve rfpeelen onder Meisjes , die gaarne trouwen wilden. Fly ver
Briefes , ieder tot 6 Livres , hy zelf , een-langde5o,
Man met 3oo,voo Livres , was het te trekken lot ; ingevalle het Meisje , 't welk het lot hem toefchikte , hem
Tiet behaagde , zou hy haar de helft der iómme af(taan, waar tegen zy van liet regt op hem afzien moest. —
Dit zeldzaam voortel was zo aartig opgefchikt , dat het
de algemeene goedkeuring wegdroeg ; doch of het ter uit
heb ik niet kunnen verneemen."
-voerisgbat,
De Vertaaler, die niet altoos even gelukkig geulaagd is ,
en op veele plaatzen den Duit /cher laat uitkyken, zou wel
gedaan hebben niet eenige Franfche plaatzen te vertaales ;
Benig® zeggen wy , dewyl ze alle niet ter vertaalinge ge
voor Leezers, die geen Fransch verftaan, valt-fchiktzyns
het altoos verdrietig , brokken aan te treffen , waaraan zy
niets hebben. Zelfs in veele plaatzen, daar de flag op her
woord,
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woord aankomt, kan men, liet oorfpronglyke geevende, dien
met eenige omfchryving aanduiden ; waarby de anders
onvoldaane Leezer voldoening erlangt , en het Boek niet
grommende, gelyk anders, ter zyde legt. Wy hebben
ook wel eens iets aangetroffen, dat zeker in de Vertaaling
fout is , b. v. „ Servetten en Tafellakens zyn zelden
„ van fyn Beddetyk; maar gewoonlyk van grof Lynwaat,
„ het welk dikwyls met roode {lreepen verfierd is." Ik
geloof niet, dat men ergens die Tafel- en Kleeder- befchutzels van fyn Beddetyk zal aantreffen ; meent de Vertaaler
ook Damast., onder deezen naam, althans, zyn by ons de
beste Servetten en Tafellakens bekend. 't Ware te wenfchen, dat de Vertaalers zich vivat sneer op het -naauwkeurige bevlytigden ; inzonderheid deert dit, wanneer anders,
over 't algemeen , 1 de Vertaaler blyk geeft van zyn fink
meester te zyn.
.Proeven voor het PerJland, den Smaak en het Hart. Íe Dordrecht by de Leeuw en Krap, t7ao. In gr. 8v& zo bl.

e onfterflyke
gaf, met hulp van eenigen zyner
Kunstvrienden, in de jaaren 1784 en 1735, dit Werk in
D
Twee Stukken, te (Jtrecht, in klein 8vo, uit; en 'er werdt op
aeLLaMV

zyn tyd door ons bericht van gegeeven (*). Fly was voorneemens om 'er een derde Stuk op te doen volgen ; doch de
dood verydelde dit voorneemen , toen by nog maar weinige
Stukjens daar toe gereed had. De eerde druk zedert uitver.
kogt zynde, is men te raade geworden , een' nieuwen in 't
licht te geeven, met byvoeging van dat Beene, dat voor een
derde Stuken in gereedheid lag: hel wande in de volgende elf
Dichtftukken. i) Ode, na een Onweder. Naar her Hoogduit
MENDELSZOON. 2) El/ze. 3) flan Chloe. q.) Dolmes°-fchevan
in het Dal des doods. $) Het Onweder. 6) Het Maanlic zt.
7) De Held. 8) Lentewandeling. 9) Het leeven van Cilie.
ro) ilan een Zely- neoorder , en ir) De dag des Oordeels. Gedichten, welken den hoogachteren van BELLAW, even als zyne
overige Rukken , belangryk zullen zyn.
Ten blyke , hoedanig dit verheven vernuft over het zogenaamd Sentimenteels gedacht heeft , zullen wy het volgend
Fragment van eere Sentimenteele Historie onzen Leezeren uit
deeze Proeven mededeelen.
„ Daar waren dan eens twee broeders, zeer verfchillend van
aart,
(*) In de 4gem. Vaderl, Letteroef. hllde Deels ijle Stuk, bl. 232 -z34..
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aart, zo als het meer onder broeders is. Zy woonden zamen
op een aangenaam Landgoed , en vermaakten zich ieder op
zyne wijze. De eene, WILLEM, was, zo als men het noemt,
zeer fentimenteel; wanneer hy 's avonds in de l laanefchyn wandelde, forte by op ieder grasjen een traan, en hiel dt dan heele
lange alleenfpraaken van 21 en AciI ! Ily maakte ook wel
Vaerzen , waarin by geduurig zeide , dat hy febreide ; maar
dat zeide hy dan zoo maar; en de liefde haalde by zoo dikwyls over dat zy in cther wegvloog.
Dit hadt hy uit
verfcheiden boeken geleerd; doch fonnnigen halt by niet regt
begrepen.
• HENDRIK was niet fentimenteel, zo als WILLEM dat woord gebruikte; by las Gefchiedenisfen , maakte ook wel Gedichten ,
doch van een ander foort; wandelde 's morgens en 's avonds door
bosfchen en velden, en was dan regt vrolyk ; dan kwam 'er
ook wel een traan in zyn oogera , doch die vaagde by fchielyk
weg,, en zeide niets.
Eens op een' morgen werd het klokjen , op een nabuurig
Landhuis, fchriklyk geluid; de nieuwsgierigheid dreef cie broeders naar buiten, om te zien, wat de reden van deeze bewee•
ging was. Zy waren naauwelyks buiten , of zy zagen een
zwaarera rook van het nabuurig Landhuis opgaan. Brand!
riep HENDRIK; daar moeten wy heen! Wy moeten die arme
G Heme'! wide WILLLM, is deeze
inenfchen byfpringen!
moet een
Waereid dan altyd een tooneel van verdriet?
HENDRIK
gevoelig hart dan overal rampen ontmoeten ?
ging vast voort , en WILLEM volgde hem. Toen zy naby
kwamen Ploeg de vlam hee dak uit. Groote God! riep HEN
WILLEM Rondt fill haakte een-ERlK,
help ons !
zwaare zugt uit zyn borst sloeg zyn ooggin ten hemel,
en zyn handen zinnen, en flondt nog fill. — Alles was in
beweeging. De boeren droegen water, en HèNDR1K hielp hen.
De eigenaar van het huis liep wanhoopend rond, en
maar, myn liealles is gered!
riep: alles is niets!
Zy kan
Zy zal moeten verbranden!
ve Dochter !
niet gered werden! ---- Vrienden! redt myn Dochter!
Waar
WILLEM gilde, en vloog eenige flappen te rug.
,, Op die
is uwe Dochter? riep HENDRI., , waar is zy?
Immer , daar de vlam daar uit het vengfler Slaat ! " HHLNDRIK
en vloog heenen.
flondt een oogenblik flit
gloeidde
-

WILLEM.

1

HENDRIK.

8 Hemel 1 zal zulk een Maakt plaats! maakt plaats !
k wil de Dochter redden! maakt
fchoone bloem , in den mor;i
gen van haare ontluiking, reeds'plaats! — Waar is de trap?
(De boeren ;naaken ruimte,
verzengd worden ?
. en zien den enbelivg nagit ver
.tw ndcringg en medela icu aria.
He.
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Hevige vlammen
jeugd en HENDRIK vliegt in huis est
iehoonheid zyn even weinig dringt, door een dikken rook,
!

veilig voor uwe woede, als de den trap op.
verdroogde eik

in het bosch! --- --

De hitte des vuurs doet de Waar zyt gy ? meisjen?
traanen op myne wangen ver- Waar zyt gy? ik zal u helpen!
drongen !
Lief meisjen (Geheele hukken van het huis
hoe dikwyls zag de Maan u vielen reeds naar beneden , de
hier op deze graszooden neder- vonkende trappen kraakten onzitten! Toen rolden traanen van der zyne voeten.
Hy zal 'er
het fynite gevoel uit uwe he nooit weer uitkomen! zeiden de
melfche oogen!
en nu boeren, 't was te laat!)
. Ach! is dan —
—
.
alles op den gevoeligenMensch

gebeten

?

.

.

.

.

Rampzalige aarde! .
S!
hoe veel lydt thans myn hart! ---•
. Zy is gered!
Zy is ge.
Ongevoelige HF•NDRIK ! zon- red! --- oude man! Waar zyt
der dat uw hart een zugt loos- gy?
Hier is uwe Doch de
zonder dat één traan ter!
Zy leeft ! — (De
aan uw oog ontviel , vraagt gy klederen des fongelings fonder
den bedroefden Vader! „ Waar in volle vlam; by voelde niets;
is uwe Dochter?! ! ...." Hoe de Dochter was gered.)
moest deze vraag het tedere
hart des Vaders niet grieven!

.Dichtmengelingen , door o. PORJEERE , rustend Predikant va,;
Alkmaar. Te AmJlef-damn by M. de Bruyn , i7^2. !n gr.
8vo. 2o bl.

ven als de Zanglievende Uitfpanningen van den Eerw. Poo.
E
, van welken deeze Dichtmengelingen een Vervolg
zyn, bevat deeze Bundel een aantal
JEERE

Dichtllukken, by byzondere gelegenheden vervaardigd. Een Af/'cheid amen dhkoude;
Invoering der nieuw berymde Psalmen te Del/shaven; 47cheid_
rang aan Delfshaven; Intrede te Alkmaar; Gedachten onder het
naaren in een Roeiboot, enz. worden gevolgd door eenige Natuur- en Zedekundige Befpiegelingen , onder welke die over
de voordeelen van den Christelyken Godsdienst; voor de Butgerlyke
Maat/chappy; op het Land- en Buitenleven; en de Karavaan uit
Kairo, de grootfile plaats beflaan: zynde de twee laatstgeinelde
zelfs in agt deelen en in vier zangen onderfcheiden. Een aan
twaalf I.(linkdichten, tot welker twee laatflen de rytn--talvn
woordeti waren opgegeeven, maaken het Plot uit van deeze

Dichtmengelingen.

By he leezen deezer Stukken hebben wy ons andermaal in
Otl5
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®ns oordeel bevestigd gevonden , 't welk wy van de Zang&.
vende Uitfpanningen (*) gegeeven hebben , namelyk : dat de
Dichter zeer veel goede zaaleen , zeer veel fchoone denkbeettien, heeft; doch dat hy, door alles te willen fchilderen, en
dus, als 't ware, zyne ftoffen geheel uit te putten, dikmaals
tot het voorftellen van kleinigheden vervalt, die het belangryke
jn den weg ftaan. Hoe bevallig, by voorb. wordt een' lang ge.
wenschten en gefchonken Regen , in Oogstuaand , dµs door
hem bezongen:.
Hoe fnakte Hsfheers grond
Met wyde reeten!
Hoe gaapte de akkermond
Fan een gefpleeten!
4th! Hemelheer!
't Dorst alles naar uw Zegen;
Daal zagtjes neér
ó Mal/the Zomerregen !
Bezoek myn erf -- doe matte takjes pronken!
Alaak 't bleeke veldgewas door teugjes dronk'n Q

De Algoedheid wend haar oir
Tot hygend [nice/zen ;
De Landman krygt gehoor
De Wolken breeken;
Met zagt gedruis
Begint Gods (luis te flroomer,;
Een lief geruisch
Doorwandelt hof en boomgin;
Zie drupplend vocht dear drooge kuiltjes boorera ,
biet dringt niet tulle drit in 't hart der vooren.

Boo dankbaar trilt elk blad
Met gras en klaver!
Boe drinkt myn florpend pad
Het zaad en haver!
De perfik lacht
By 't geurend bloemgewemel ,
En pluim en vacht
Zien vrolyk naar den hemel;
Het veld ligt flil, en voelt zich warm befproeiën;
Natuur herleeft en juicht door tierig groeijan,
(S)

N. dig. yid. Lett. D. V. bl.
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Menigmaal dachten wy by het leezen van deeze fchoone
Verzen , aan het uitmuntend Vers van TIBULLUS , fpreekende
van de Kruiden in Lgypten , welke door den Nyl, zonder behulp van den Regen, gedrenkt worden :
Arida nee pluvio fupplicat herba .7ovi.
Nooit roept het dorfdig kruid den God des Regens aan.
en tevens aan de treffende befchryving, welke RF_rvtIART, we
gans de verbaazende hitte en droogte in de West-indidn, geeft,
daar by zegt: Boek II. Afd. XIV. „ De hitte blyft even fter;c
voortduuren ; het loof aan boonren en planten kwynt , en
zou zeker Herven , als geen koele nachtdaauw het eenigzins
verkwikte: alles fnakt naar regen ; de tyd is daar; doch geelt
beloovend woltijen valt droppelend neder ; het verichynt aan
den blaauwen hemel, maar de heete Dampkring zwelgt het in,
en het verdwynt! Dikke, zwaare, met onweêr belaadene, Wolken, hangen dikwyls boven de finachtende Akkers; men hoort
de Donders rommelen, en ziet de Blikfemen flraalen, maar de
bui dryft naar Zee, en geen koelend regendropjes valt neder
op den dorfligen grond."
Verrukkend heeft de Heer YORJaERE dus het vallen van den
regen, trapswyze , voorgefleld , en, op de aanhoudende droogte , juist naar de natuur gefchilderd. De Wolken breeken;
een zagt ruifchende regen doorwandelt (zeer dichterlyk!) HIof
en Boomen; dringt door drooge kluitjes in 't hart der Vooren: alles krygt een nieuw leeven; gras- en klaverbladen trillen; zaad en haver oorpen ; ja , de perfik lacht. Zie
daar een fchoon Dichterlyk tafreel! Maar wat volgt?

Vertroostend fchouwtioneel!
Gewenschte morgen!
Voor hoeve en lustprieel
Blyft Goedheid zorgen.
Myn perkplantzoen ,
En witgel oelde fchulpjes,
Myn tweede groen
Verfrischt door koele gulpjes,
Zyn wel te vree met heuvel — dal -- en duinen:
De pluimflem fchatert langs bedroopen tuinen.
0
't Gekarteld Lindeblad,
Door wind bewoogen ,
Draagt helder glinjirend nat
In vochtige oogen;
Zyn groene buik
Deft uit door 't vruchtbaar fpoelenz;
Ik maak gebruik
Veen lommerige floe/en;
'k Zal hier dit lied den God der wolken wyën
Year 't groot 'gefchenk aan mensch en landaryërl.
Zyn,
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Zyn , onder deeze trekken , ter verdere uitbreiding vats des
Dichters tafreel, niet eenigen geheel onnut; of te weinig hetekenend om by de andere in aanmerking te kunnen komen?
Verlangden die svitgefpoelde Schulpjes, even als het dorftig kruid,
zo zeer naar Regen? Zulk eene fpoelidg immers kon ligt zonder Regen gefchieden ! Ook is de zegging : IK MAAK GEBRUIK
van lommerige Stoelen, zo vreeslyk plat, en zo weinig lirookende met het voornaame doel der kunst , dat men dezelve
naauwlyks in eene profaïfche befpiegeling zou kunnen dulden.
Het Vers : De Karavaan uit Kairo, in Kaaren op:sgt naar, en hertegt van, Mekka, heeft veele van zulke pro.
faïfche plaatfen ; doch dit Vers fchynt , over 't geheel,
enkel eene beryming te zyn , van de Aantekeningen van den
Deer a. DE MAILLET , oud Konful van Frankryk te Kairo.
De voordeelen van den Christelyken Godsdienst ; en Blyhart
Sterfgedachten, zyn, in tegendeel, zeer goede Stukken, die den
Dichter eer aandoen.

Cefchiedenis der Sommerfeldfc e Familie. Eerjle Deel. Naar
het fioogduitsch. Te Utrecht by de Wed. S. de Waal en
Zoon. In gr. 8vo. 434 bl.
anneer men in aanmerking neemt, dat de daaden van een
enkelen Romanheld verfcheidene Deeleu heflaan kunnen
dan zal men zich geenzins verwonderen over de dikte van
een l crfle Deel, 't welk de Gefchiedenisfen eener geheele Familie binnen zyne grenzen bevat. De Lotgevallen der Somsncsf'ldfche Familie zyn minder wonderbaar in zich zelven, dan
zy naauwkeurig, of liever langdraadig, voorgeteld zyn. Alles wordt 'er met duim en vingers in aangewezen , zo dat
de Leezer vollirekt niet verder behoeft te denken; of, over
de voorgedragene gevallen, niet verder kan denken ; dan de
Schryver hem voortlelt. „ SOMMERFELD (zegt hy bl. 281)
had ruim elf jaar te Grunthal gewoond , en EDELMAN was
reeds vyf jaaren by hem geweest, toen KAREL in zyn veertiende jaar getreden was." Waarlyk , eene nette tydsbepaaling, doch zonder belang voor een Leezer die zaaken wil weeten, Doch de Schryver was zo wel overtuigd van zyne lang.
wylige Voordragt. dat hy boven het Eeríle Hoofddeel zette:
de draad wordt gefponnen; fluitende zyn laatfle Hoofddeel met
de herinnering: dat zy eindelyk toch op reis gaan! Dit is de
fmaak deezer Eeuw ! en dit heet vernuftig ; alleen om dat
FIELDING vernuftig was, die foortgelyke Opfchriften het eerst
in train bragt. De zaaken, die 'er goed in zyn, worden door
den langdraadigeu ityi verveelend ; des wy onze Leezers dit
boek niet durven aanpryzen: fcboon het „ulks anders, om de
nette druk, zoude verdienen.
Rt.
;
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Deel. Naar het Hoogduitsch. Te Utrecht by de Wed. S. de

Waal en Zoon,

1791 .

In gr. 8vo. ^.^.a kl.

DIOGENES, by dag, op de open Markt, met een lamp=
ZenZogt
taarn, nienfch€n, hoe lang zoude by wel in de Hoveii
Raadzaalen hebben moeten zoeken , oen een' Staatsdienaar
te vinden , die zo veel braafheid en liefde voor zyn Land,
Vorst en Volk, liet blyken , als FLEMMING in deeze Gefchiede.
nisfe doet? Hy is een man van flerke Zielsvermogens, die de
begaafdheid heeft om het waare van het valfche, het recht van
het onrecht, zeer fchielyk te fchiften, en elk bedrog, hoe ool,vermomd, elke lange handelwyze, hoe fchoonfchynend ook ,
tot op den grond toe te ontdekken. Maar bovendien volgt
zyn wil zeer gaerne zyn verfland, zo dat hy, ziende iets dat
hy goed, recht en nuttig, oordeelt, niet alleen wenscht om
liet ter uitvoer gebragt te zien , maar tevens alles aanwent,
wat in zyn vermogen is , om de uitvoering daarvan te bevorderen. Als Financier, die deu Vorst niet poogt te verryken, door de Onderdaanen arm te naakeim, geeft hy aan waarheid en billykhcid den flerkflen nadruk, hier door erkent de
Vorst zyne verdienften , en begunftigt telkens zyne poogingen,
ondanks de veele vyanden die hy daar door maakt. Ongelukkig verandert 's Vorften dood zyn voordeeligen toeftand, terwyl zyn grootfre Vyand , namenlyk INGFcsTROOM, tot Voor
verheven wordt. Veelvuldig-ziternhFaColgie
zyn de fnoode onderneemingen van den Voorzitter, die echter
dikmaals door tie braafheid van FLEMMING te leur gefteld wor.
den. Eindelyk maakt men het Volk oproerig, men weet den
deugdzaamen Staatsdienaar, als oorzaak van dien oproer te doen
voorkomen. Als zodanig wordt hy gevangen genomen, door
omgekogte Rechters gevomaist ; doch het Vonnis (ten minften
in dit Eerfte Deel) niet ten uitvoer gebragt: eindigende met
het woordjen nu! 't welk by als een teken aan den Scherprechter
gegeeven heeft, om het hoofd van het ligchaam te fcheiden.
Alles, wat deeze deugdzaame Staatsdienaar lydt en verdraagt,
gefchiedt op de overtuiging dat 'er een rechtvaardig God is,
en dat zyne ziel onfterllyk zal zyn: deeze overtuiging geeft
hem troost in alle zyne rampen , moed in alle zyne tegen.
fpoeden. Dit boek verdient dus niet enkel van Staatsdienaars
gelezen te worden, maar van alle die deeze troostgronden, als
Christenen , omhelzen , en in veele gevallen wenfchen te zien
werken. De i}yl is bevallig en onderhoudend, hier en daar
echter zyn de Gef'chiedenisfèn wat lang gerekt, dat den Leezer eenigzins tot verveel ng zou doen hellen ; indien groote,
maar nog niet genoeg erkende, waarheden, in een helder iiciic
geplaatst, zyn verfland en hart niet tevens bezig hielden. Al-les, wat tusicllen hem en zyne Familie in de gevanrenisfe
voorvalt , is zeer aandoenlyk : mogelyk zyn zommige deezer°
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Tooneelen wat te ílerk , ten minflen van het volgende met zyne
Dochter kan men het zeker Hellen.
„ Na verloop van eenige oogenblikken , kwam LEÓPOLD1NE
weder by haaren Vader FLEMMING, in de gevangenisfa, te rug.
Eene geheele zeldzame mengeling van vreugde en fmart, van
neerfagtigheid en deftigheid , maakte haar gezicht zo aantrekdat FLEMMING als roereloos voor haar fond.
-kend,
FLEMMING. --- Gy zyt een zeldzaam Meisje. Iemand
kon wel tien Dochters hebben, en onder alle tien niet één
zodanige , en ik heb maar één en ik heb toch U ! ! ! Het
kwam my ook zo voor , alsof ik van allen u nog en wel alleen moest fpreeketa; doch ik vergat het by de flerke ontroering. Ik dank u , dat gy my zulks indachtig maakt ! uw
hart kan niet anders dan het myne onuitfpreeklyk fterk maaken. Zeg, wat begeert gy nog van my? kom recht naby my!
(die naby haaren Kader treedt.)
LEpPOLDINE
Myn
beste. Vader! zult gy in 't openbaar onthoofd worden?
„ FLEMMING. Zo veel ik weet, niet, maar in dit vertrek.
'Flier, mogelyk hier, waar wy in dit oogenblik haan; het zy
dan, dat myne vyanden van hunne zaak by de Natie, die my
nu misfchien reeds vergeeten heeft , zodanig meenen verzekerd
te zyn, dat zy dit genoegen op de openlyke Markt genieten,
en uit INGENSTROOM s huis mede aanschouwen wilden. Doch
wat is de reden, dat gy daarna vraagt?
LEÖPOLDINE. Ik wilde alsdan by u slaan, en u tot het
laatfre oogenbllk toe niet verlaaten, en het lieve Vaderhoofd ,
't welk ik zo gaarne ftreelde , uit de hand van den beul neemen , en nog bloedend niet dankbaarheid aan myn hart drukken.
„ FLEMMING. (tan uiteifle verbaasd.) En dit zoudt gy kunnen
doen? LEöPoLDINE. ik bid u, zoudt gy dit kunnen doen?
„ LEóPOLDINE. Indien het Gods wil is , dat gy fterven
moet , zou ik dan niet daar by weezen , en van mynen Vader, die my in alles onderwees , niet ook nog willen leeren
fferven ? Gy hebt my ook altoos zo lief gehad; Inisfchien zou
het u tot troost verftrekken , den laatfren blik nog op my te
vestigen. Misfehien zoude God my in dit oogenblik eenige
woorden ingeeven , die u verkwikken konden. Ach! ik zou
nog wel meer kunnen doen, zo ik mogt. Ik zou reet u kun
zo ik flegcs rnogt.
-neftrv,
Waco kan niet nalaaten den heldenmoed van dit Meisje te
bewonderen, en haare hoop en braafheid toe te juichen: maar
overfchreedt zy in deeze de grenzen der Natuur niet? Dat zy
haar Vader op het Schavot zou kunnen vergezellen; dat zy
van hein zou kunnen leeren fferven; zelfs dat zy met hem zou
kunnen ,sierven; dit alles is groot, is edel: maar het lieve -Va•
derhoofd van den beul aan te neemen , hetzelve nog bloedend aan haar hart te drukken; dit gaat veel te ver, dit gaat
de menfchelyke kragten te boven: ja, het ftryd met de menfchelykheid. Dan, wy herhaalen het, dit Werk verdient
van veelen gelezen te worden , wegens de fehoone gevoelens
die 'er alom in doorblinken.
„
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gekelderd. Zesde Deel. Te Utrecht en Anafterdana bji
G. T. van Paddenburg en Zoon, en J. Allart, 1792;
In gr. 8vo, 694 bladz.

kundige VAN VLOTEN, ondanks zyne lichaamszwah=
e,heid, zyn plan niet onvermoeiden yver voortzettende, heeft in dit Deel afgeleverd het Boek van lob en het
Boek der Pfalinen , beiden in den zelfden finaal; , als zyrt
Eerw. deezen moeilyken arbeid halt begonnen i waarom
trent wy , ondanks 's mans klagten over lain gunífige en
onzuivere beoordeelingen, ons genoegen meermaaleii tiet
tuigd hebben. Voor ieder Boek is eene afzonderlyke In=
leiding geplaatst, behalves eerre algemeene Inleiding op d^
Eybelfche Dichtkunst, welker verhevenheid zyn Eerw. met
reden hoog fehat, verfchillende, egter, ten aanzien van
dezelve hierin van anderen , dat, by ,, liet naast overhelt
„ tot de gedagren, dat de Hebreeuwfche po :zy geen voetof iets daar na gelykende, heeft , maar het
maat
„ naaste gelyl: (laat met het geen WY poëtisch prof gems
zyn te noemen." In de nadere Inleiding tot
handelt de Fleer VAN VLOTEN over deft
Dicht(tuh,
W'Soo
n
R ang, het Vaderland, den Leeftyd, en liet perfoneel Ka^B
rakter des Dichters. Zyn Rang was die van een Oos
tersch Emir, of Patriarchaal hoofd eenvr ryke Familie;
zyn Vaderland , Iduumea, als het landfchap , waarin di
oltdite en egtfle geleerdheid , zelf verre boven . Egypte
bloeide. Als Schryver van dit Boek kan zyn Eerw; zo
min MOSES als SALO:A1ON, en nog veel minder ESRA, er=
kennen , maar helt over tot de gedagte , dat dezelve,
by zy dan zekere Jon, of een ander reeds zo vroeg als
in den tyd van ABLWIA.MI moet geleefd hebben. Betrefrende den inhoud des Backs, is de Heer VAN VLOTEN
van oordeel ,dat de twee eeríte Hoofddeeleii ,en liet laattfe,
van liet Dichtflak zelve moeten onderfcheiden worden
en van eene andere en laatere hand zyn. „ 'Er is ge-
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„ liet Historisch bericht wel iets liet geen de grysl}e
„ oudheid tekent, 'er is ook het een en ander, het geen
eene laater leeftyd en Godgeleerde denkwyze in den be„ rigt-Schryver fchynt te veronder(tellen, en dit laat zich
„ zonder de minfte moejelykheid het best dus vereffe„ tien , dat. by het Dichtftuk eenige Aantekeningen ge„ fchiedkundig gevoegd zyn, die den held van het Ge
dicht ons in eenige weinige byzonderheden leeren ken--„
„ tien; deeze heeft de Uitgeever aan den anderen gefcha„ keld, zo gefchakeld, (lat by tevens eenige zwaarighe„ der€ , welke mogelyk by zvrr Leezer mogten opkomen,
„ fkizwygend heeft willen opruimen." Omtrent de hoofd
Dichttuk , 't zy dan dat het eene gebeurde-zakvnhet
zaak behelze , of enkel als een Leerfabel moet worden
aangemerkt, komt, naar de meening van onzen Schryver,
de Fleer u.GEN raast aan de waarheid, die, „ als by
„ het een tytel zoude geeven, waaruit men dep inhoud' vair
„ het gefprek tevens met het hoofddoel des Dichters in
„ het gefchiedkundige verbonden zag , het zelve korde
noemen: de beproefde en geredde onaf'chuld."
Over de gegrondheid deezer onderílellingen zullen wy
thans geene aanmerkingen voordraagen, maar van de wy.
ze, op welke de Heer VAN VLOTEN dit Dichtítuk heeft
behandeld , iets ter proeve mededoelen. Wy bepaalen
ons tot de berugte plaats, l-loofdf{ uk XIX: 23-27. De
Vertaaling van dezelve luidt aldus:

„vs. 23. Ai tekende men myne Voorzeggingen op,

Wierden ze op eerie rolre naauwkeurig bewaard!

24. Wat! met eene yzere griffie gedrukt in het lood,
Of geheel geplaatst ter gedagtenis in een graniet.
25. Daar ben ik zeker van, myn bloedwreker leeft!
Hy zal de laatfte in het ftrydperk treden;
t6. Myn huid mag nu doorknaagt zyn,
In myn eige vleesch zal ik (anders) Elohim zien.
27. Ja Dien zal ik zien ten mynen voordeele (laan,
Dan zal myn oog niet meer afwyken !
Hoe zeer verlangen naar dat hond myne uit

-zichten!"

Zie
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Zie hier, van deeze bewuste Verfen, de Omfchryving,
nevens de daar op flaande Aanmerkingen.
„ 23. Wat my overkomen mag, beneveld door treurige
denkbeelden, ik gevoel iets, juist het tegengeífelde van alles , 't geen wel eens flaauw aanflikkerde , maar weder
verdween;- ik zal het mededoelen , en ik wensch dat die
woorden door u opgetekend , en tot de uitkomst zorg vuldig bewaard zullen worden. 24.. Ja even als een fpreuk

op de begraafplaatzen in eerie bode plaat op de graniet der vergetelheid ontrukt worden. 25. Wat ook ge beuren mag, hoedanig de uitkomst ook moge wezen, dit
hou„ vs. 23. De aanmerking van zommigen is hier niet zeker ,
noch natuurlyk genoeg; de wyze van sèhryven ter gedagtenis
in dien tyd fchynt geweest te zyn , een bode plaat, in een
rots geplaatst , in welke voren gemaakt waren , die , op dat
ze niet met fiof zouden gevuld worden , dan met een zeker
deeg van eene andere koleur, het geen in de lust hard wierd,
aangevuld was.
„ vs. 25. Konfiig, meesterlyk, zegt ILaEN, is hier de wen.
ding, de man is nu ten hoogflen top droefheid, enkel droefheid,
by fchynt zich geheel te ontlasten, op eenmaal op her onverwagtst komt de lichtftraal , welke wy nu en dan even in zyn
Dichtftuk zagen flikkeren, vooral Hoofdli. XVI: 13 -er, in at.
len kracht en glans te voorfchyn, en fchoon 'er weder Wol.
ken zullen opkomen, word het nimmer zo donker weér. Het
komt hier alles aan op her woord Goël; aan regter, te denken is
vreemd , gansch onnatuurlyk aan borg, in den zin, zo als wy
bet woord bezigen , dagt Jos in zyn leeftyd niet, en sALOa1O's
leeftyd zo veel later, geeft daar voor een ander woord; in
Joss leeftyd kan men alleen aan een bloedwreker denken, het
eenige uitzigt voor den gedrukten, en dan moet men de aanrnerking van LA ROCQUE, D'ARVIEUX en anderen , die der Oosterlingen
Zeden befchryven, zich weder herinneren ; dat iemand onder
cie Vrabieren, zich willende wreken , jaarera lang met het groot.
tie geduld wasten kan, zy zoeken altyd naar de beste gelegen
om zich voldoening te bezorgen, om dat zy zeker ligt-heid
vuur vatten, zou men zich daarvan al ligt eene andere gedagte
vormen ; maar zy kunnen zich meesterlyk tot den bekwaamen
tyd bedekken. Al voor lange heeft men opgemerkt , dat de
nainleiding, uit de klank der woorden, en de verwarring van
verfchillende betekenis , hier aan de woorden eersen gansch
vreemden zin gegeeven heeft. Mictm zuS in Disf. ad h. 1, een
man van eruditie, en tevens van regtzinnigheid, heeft dit lid als
taalkundige reeds dien zin gegeeven , „ by zal in het flrydperk
Liade
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boude ik voor zeker, zo veel Godsvrugt is in my leevendig,
de verdediger van myn eer en van myne handelwyze zal
eenmaal ten uiteríl:e werkdadig zich myne zaak aantrekken; overwinnen zal Hy, Hy alleen zal tegen alle myne
tegenilanders als held (laan. 26. Myn lichaam mag nu
reeds leevendig door de %Vormen ten voedzel gebruikt
worden, de bewyzen daarvan zo zigtbaar in myn huid
weezen , dit fchrikt my op dit oogenblik niet af, myn
hoope geheel verwoestende; neen, eer ik een wormenaas word , geheel hun prooi , zal ik nog met geheeld
vleesch en gezond, myn God, omgewend in myne zaak j,
niet een blyd oog ontdekken, verrukkend aaníchouwen.
27. Voor mynen beguniliger zal ik my onbelemmerd over
myn onfchuld mogen vertoonen , verveymoedigd door Zyn
doorflaande gunst, dan zal ik door geen droefheid, door
geen fmarte verdiept , dien Weldoener, dien Pefchernier,
niet weer uit het oog en uit de gecla te verliezen."
Boven hebben wy reeds aangemerkt, dat ook het Boek
der Pfalnaen van eene Inleiding wordt voorgegaan. Wy
ontmoeten aldaar verfeheiden fraaije Aanmerkingen, hoewel niet allen van even veel bondigheids. Het geen de
Eerw,
de laattle (laan:" aan de opftanding van eeneb Coël, of aan
eene algemeene voor Jou, heeft de man niet durven denken ,
fchoon hy de herdelling van ,jou eerst na dit leeven verwagt.
Het ganfchc gedigt is misvormd, verliest de meeste
kragt, de uitkomst is onwaar, zo dra wy hier in het gewoone
vallen; geen fchaduw van erkentenisfe , van doorzicht in de
leere der opltandiug van het ligchaam , is in dit voorel te
vinden , de eerfU L'ybelfcbryver zou dan reeds met JESUS
CHRISTUS , die de onilerflykheid heeft aan het licht gebrast,
gelyk Haan, her vcrfchil, tusfchen hein en zyne Vrienden, wag
dan in een woord afgedaan geweest, hy bleef Taande houden
dat de Godheid zo treffend den braaven kan bezoeken, zonder
dat de reden in 's mans gedrag lag , daarin legt nu het uitnoemende van zyn Godsvrugt , zonder voorbeeld , dat by
zulke ruime gedagten van de Godheid heeft , zo dat by gelooft, het mag nog donkerder worden, in den aart der Ziekte
mag geen waarfchynlykheid zvn, zyn inwendig gevoel door een
leevendig vuur aangeblazen deed hem van de rechtveerdigheid
der Godheid alles verwagten, hoe benaauwd het zyn Vrienden
hem maakten, dit hoopte — ja dit geloofde hy zeker, God
zelve zou zyn wreker zyn , zyne Vrienden oierwinnen, by
lmerllellen, en zy 'er ooggetuigen van weezen."
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Eerw. Schryver, wegens liet Karakteriftieke der gewvde
Liederen fchryft, zal by veelen byval vinden. In 't by zonder Iaat de Heer VAN VLOTEN í1i1, op de dus genoemde
Merfiaanfthc Pfalmera , en op de kenmerken , aan welke
deeze , door de hedendaagfcl^e Lee7ers kannen onder•
fcheiden worden. De gewyde regels: aanhaaíin en in het
N. T., en gelykheid van lotgevallen in DAVID en den
Mestaas, komen zyn Eerw. als. te algemeen, en dus niets
bepaalende voor. „ Wat die bekende regel betreft: een
„ Pfalm , ten minlie een gedeelte van denzeïven, ziet ongetwyfeld op den Mesfas, zo dra 'er door de Schry„ veren van het N. T. uit dezelve toepasfing op jrtsns
CH.RISTUS gemaakt werd; dit algemeen zo aan te nee„ men (zegt de Heer VAN V LOT(e N) is een bewy , van
„ de grootfile losheid , en voert dikwils. de aanftoo telyk„ (le tegenílrydigheden in: die hier de grootfile vooro.)^„ deeles heeft ter beguniligi-ng van dien regel , zal zich
„ zelven niet kunnen voldoen, als by maar Matth. VIII:.
3A-, 355 niet Pjalra LXXVDI: a. vergelykt; zo lang
„ wy de eerice trekken van gezond menfchen verftang
„ gehoor geeven , kunnen wy veele aanhaalingen- in he
N. T. niet op den Mesfias brengen." Even min voldaan
is de Schryver over den anderen regel , gelykheid van
lotgevallen in—DAVID en den Mesfi,as : ,, de om(landig„ heden zo. van leeftyd, Karakter als anderen, zyn me, nigmaalen zo flrydig in de aanhaaling, en in het eerfte
„ oogmerk , dat deeze regel gansck onbruikbaar word.
,, Gelykheid in lotgevallen, namentlyk van lyden, is we,, der veel te onbepaald , en men zou dan betere overeen
tunieken JOB en jasus,. dan wel tusfchen DA--„komil_en
VII) en den Media:, kunnen vinden." Hoewel deeze
redenen ons niet onaanneemelyk voorkomen , hadden wy,
egter , wel gesvenscht , dat de Heer VAN. VLOTEN het
geen by ais 't kenmerk der M sliaanfche Pfalmen nederl'celt,
in een.helderder: licht, en meer bevattelyk, halt voorgedraagen; oen nu niet te zeggen, dat het geopperde kenmerk
by vesten als met vry van bedenl:lyl:heid zal befchnuwd
worden. 'sib ns meaning komthier, op neder.. Dávrn:erkende in den MesJiiar eenen Troonopvolger, welke ais grond
legger en vermeerderaar des_ Ryks , hem. zelven verre zona_
overtreffen , en , even als by zelve , door moeilykheden
tot aanzien zoude ílygen. In dit laatste , zegt de Heer VAN
TL..oTEX, ,, zo. ik in deeze ingewikkelde en zeer donkere_
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wyze van voordragt , eenig doorzigt heb, is het juist daar,
„ waar niemand het zoekt, en waarin, myns oordeels, al.
„ de kracht , al het bewys voor het Mesfiaanfche in de
„ Pfalmen moet gevonden worden : op zulk eene wyze
„ als visvin zich den Mesjias voorfteld, moest dit hem opge„ heldert worden, om dat zoortgelyke voorftelling voor hem
„ de kragtigtie , de meest vertroosténde, was, nam: hoe
„ zyn groote naneef ook niet van foortgelyke moeiiykhe„ den zoude bevryd zyn, maar hoe die juist tot de vermeer„ dering van den bloei des Ryks zouden dienen.
„ DAVID , roet een heerfchenden ever bezield om zyn volk
i , gelukkig te maaken, snoet daartoe de groottie zwaarig„ heden doorwortleien; dit maakte hein zomtyds moedeloos.
nu werd hem de ontdekking gedaan, dat zyn naneef
-

„ nog

veel

grouter

vernederingen

en lyden

ondergaan

„ zoude ; dit denkbeeld kon in niemands Ziel dieper zin„ kun dan in de zyne , en wierd hein zo eigen , dat hy,
„ met doffe toonen menigmaalen zyn fmarte bezingende,
„ meestal ongevoelig tot die zuivere bronnen van vertroosring dan gevoerd wierd ; by bezag de doornen in de
„ Kroon van zyn naneef met andere oogen , dan die der
„ veragtíng , en dit bragt hem in der daad tot zich zel., ven te run. flue veel krats de Heer VAN VLO 1'N ook in dit kenmerk der Mesfiaanfche híàlmen íleile,
toeenen wy, egter , dat de toepasling te onbepaald wordt
gelaaten. Had zyn Eerw. kunnen goedvinden , zyne
onderhelling met een voorbeeld op te helderen, zyne i.zeiing zou daardoor duidelyker hebben in 't oog geloopen,
en zou men over de krast van zyn bewys een naauwkeuiiger oordeel hebben kunnen vellen.
Ons bede;: gedoogt niet , van de Vertaaliug en Qmfcl3ryving an den eenen of anderen Pfalm eerie proeve te geeven.
Wy wenfchen den Heer VAN VLOTEN leven en kragten,
om zyn nutten arbeid te kunnen voortzetten en volvoeren.
Indien de Vriend van zyn Eerw., die de CorreEtie op zich
heeft genomen, deszelfs naauwkeurigheid niet enkel tot dc
woorden bepaalde, maar ook tot de Punc^±uatie uiti1rekte,
zou, vertrouwen wy, aan veele Leezeren geen ondienst ge.
hieden.1

Ge-
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Gebeden der. Portugeefche fooden. Door een _7,00dreh Genoot
uit het Hebreeuwsch vertaalt. Tweede Deel. 's Gram-fchap,
venhage by Lion Cohen, 1 79 1 . 55 6 bl. in gr. avo.

V

het bepaald oogmerk en de inrigting deezes Gebeden.
hoeks der Portugeefche Yooden, Hebben wy, her eerfte

Deel aankondigende, genoeg gezegd (*).
Het tweede behelst de Gebeden voor het Feest der Ongezuurde Brooden, der Weeken en Hutten.
Ontniddelyk is liet ten dien l're der , ooden vertaald; doch.
de Vertaaling zelve van veele Pfalnzen en Gedeelten der
Wet, die geen gering gedeelte des l3oeks uitmaaken , zal
van eene algetneener nuttigheid kunnen weezen; daar dezèi:e ons eene .oódfche Overzetting oplevert van die'(Iukken des Ouden Verbonds, welker vergelyking met onze :ge
Naare nutrrigheul t-an-woneChristvzgfm
hebben ; en kunnen wy uit dezelve ontwarren , boe
wel getroffen onze gewoone Vertaaling zy. Wy geeven
ten voorbeelde de eerie der Pl'dmen die ons hier voor
te weeten., den XCII. Deeze luidt, volgens de ver-komt,
dit Genootschap ,
-tolkingva
„ i. Pfalmgezang voor den Sabbathdag.
2. Heilzame is liet U, 8 uur t;R , te boven; en Uwen H.
Naam', 6 Allerhoogtle, te pfal,nzingen !
S. Des morgens Uwe Genade, en des nagts Uwe \Vaar
te verkondigen.
-heid
4. Op tienfilea entuig en vedel , en niet zielttreelende
toonen - op de I-Iarpe.
5. Want Gy hebt my door Uwe Werken verrukt, ook
zal ik Uwe (Godly^.e) verri tin en uitgalmen.
6. Hoe heerlyk zyn Uwe Werken , d Alvoorzienend Weezen! Hoe doordringend zyn Uwe lhepeinzingen.
7. De verftandlooze kan ze niet ''bevatten ; zy kunnen
door den ouweetenden Beenzins doorgrond worden.
^. Offchoon de godloozen , gelyk liet veldgewas , voort.
spruiten, en de ongeregtigen alomme in voorfpoed leeven,
zullen zy nogthans het eeuwig verderf ondergaan.
9. Maar Gy, Almogende God! blyft ten allen tyde vers
,,

hee ven.
I0.

3*) Zie llige.m. Paden. Letteroef. voor 1791, 1 Stuk, b 1 .55 8 •
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Io. tik' ant 1Twe Vyanden, 6 HEFRE ! ja Uwe (felfle) Wederilreevers , zullen verdelgd, en de bewerkers van euveldaad
verltrooid worden.
Ii. Gy zult myne krigt geIyk den hoorn des Eenhoorns
verheffen , en my met vertche Oliezalven.
12. Dus zal ik (de nederlaag van) inyuc haateren aan.
jchouwen, en (den ondergang) myn4r inoode aanvallers
verneemen
i 3. lie regtvaardige zal gelyk de Palmboom bloeijen ,
gelyk de Ceder der Libanon voortteelen,
•k 14. Hy zal in den Huize des 'HEERErt geplant, in deeze (gewyde) voorpoorte zyne vruchten voortbrengen.
15. Zelfs in zyne grysheid zal by de bloem der jeugd
behouden, en de kloekheid in volle krachten genieten.
i6. (Dit alles) om de Gerechtigheid van he Opperweezen te verbreiden; (God) myn Befclternler, in wier geer
w)nrecht heerscht."
In de Aantekeningen ontmoet men de opheldering veeIer heb.reeulvfche b'cnaamingen en Gebruiken , die licht
kunnen verspreiden over der , ooden nog zeer otuflachtigeu Eerdienst; waarin then, op de wyze der Voorvaderen • aan ontelbaar veele kleinigheden hangen blyft, Vara
de Geboden van Betragting fpreekende, leezen wy onder
andere. „ Ik zal de Geboden van Betragting herhaalen,
welfee van de Opperfte Kracht en genade voortvloeijen.
„ fly , die de Verborgenheden doorgrondt , zal myne
zonden uitwisfen. -- I)eeze Geboden , ten geta, Ie van twee honderd acht-en-veertig , volgens de me^; nikte van s Meníchen beenderen, ;:yu allen onwrik,, haar in efteld. -- Van Sinaï zyn zy verkondigt, en
door den Hemelbewooner geopenbaart, alle de bevelen
ayii in de tien geboden begreepeiz. Welkers getal
van Letteren even gelyk riet dat van alle de geb-o-

den is ( 3 ).

De
(s) op de woorden Getnf i' 'n Letteren vinden wy deeze

ancekening. „ Door de vyf• Boeken Molis zyn ons voorge„ fchreeven 248 Geboden van Betragting ,en 3r.5 van Onthou
te zatneu 613 Geboden, behalven7, welke wy geboden-^,ding
der ltabynen noenen, 4n 't Eertle Deel, bl. 6. te vinden, dus
bevatten de tien Gebote zaaien 62o ; even zo veele letteren s>
Welke Letterden vair ` Modus in 't oorfpronLly,:e.
ku}abhel,raryen! doeli niet vreetrad by een Volk, 't welk iet
she angstvalligflc zorgvuldigheid telde hoe veel maal ieder Lettervara

IMMR PORTJCEPSCHE JOODEN.

Sol

De beuzelende Geest van Letteren en Getallen doet
zich ten klaars en op in liet Hosfatinot , voor den tweeden dag van her Feest der Hutten. „ Wy fineeken u,
0 Eenige God! die de geenen , welken de twee I-ie.
„ mellichten aanbidden , doet verflagen zyn, die Iléchts
„ door een gedeelte Uws Alvermogenden Naame (t) de
„ Waerelden hebt gefchapen ; die alles tot nut van het
„ menschdom , uit liet eerJte paar geteeld, hebt voortge,, bragt, verlos ons by het vieren van deezen tweeden (Hoogt ds d a
^^„y Wy fineeken gedenk den Aartsvader (Abraham) die
„ te Betel twee Altaaren -heeft geíticht; die met twee zy„ ner Dienaaren naar de plaats zyner beproeving trok,
, en wien Gy tweemaal uit den Hemeltrans hebt toegeroe„ pen. Verlos ons, enz.
„ Wy fïneeken gedenk (Ifaak) die tot tweemaal toe zy„ nen Vader tot medelyden bewoogen heeft; uit wiens
„ kroost gy twee Volken hebt doen voorttpruiten , en
„ die in den zegen aan zynen Zoon (yacob) tweemaal
het opperde gebied hebt toegeweezen. Verlos .ons ,
„ enz.
„ Wy fineeken gedenk den Aartsvader (.7acob) wien ,
,, of fchoon de jongste , een dubbel deel werd toegevoegd;
„ die twee Geiten tot aangenaame fpys heeft toebereid;
„ die, na den Jordaan enkel met zyn Staf doorgetrokken te zyn, een hoofd van twee Legers wierd. Verlor ons, enz.
„ Wy fineeken U, die ons de H. Wet door tusfchen,, komst van twee geleidsmannen ' hebt verklaart, die ons
„ de tien Geboden op t'vee tafelen hebt doen bezitten;
„ die beide (E.lemel en Aarde) ter betrachting van on,,

„

zen

van het Alphabeth in den rybel voorkomt, en welke Letter
de middelfis Letter zy in de vyf Boeken van Moszs; deeze
vonden zy te weezen de 1, LEV. XI: 42.
(i) Op Naam is de aantekening. „Het oorfpronglyke luidt al.
„ dus, die door twee Letteren , zynde de helft des Geduchte
„ ?aams, Waerelden hebt gefchaapen. Men vind in Jef. XXVI:
„ 4. 11 fl'Y ,. Door J x heeft de HrEIE Waerelden gefchaa,; pen j1'. Jnft is de helft van het Tetraggfammaton,dus word dee„ zen Text door zinfpeeling verklaard; dat de HEERE flechts
een gedeelte val, zyn Alvermogen in het werk heeft ge-

„ field , om deeze Waereld in een ander hier naamaals voort te
,, brengen."
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,, zen plicht tot getuigen hebt geroepen.
herlos ons,
„ enz."
De dertien Geloofsflukken der Godlyke, en door M0sES den .7ooden overgeleverde, Wet zyn , volgens eene
opgave die wy ten flut van het Avond-Gebed der Hoog
aantreffen,, de volgende:
-tyden
y , I. Men pryze en verheerlyke den Leevenden God,
wiens Aanweezen geenen aanvang heeft gehad.
H. Hy:.is Eels; geene eenheid kan by de zyne vergeleeken worden; dewyl Hy onbevatbaar en oneindig is.
III. Hy kan, dewyl Hy onli:;liaamlyk is , door geen lig
verbeeld- worden; ook is 'er niets dat Zyne Heiligheid-ham
1 n evenaaren.
IV. Vóór 1l het geen Hy,gefchaapen heeft , was liv aanweez';g: Hy was het eert e Weezen, zonder dat zyn begin
eeneb aanvang nam.
V. Hv is de Heerfcher van 't Fleelal, en doet zyn Alvern;ogen en HeerIykheid allen Schepièlen blyven.
[dit zal een drukfeil, en blyken moeten zyn.]
Vi. Zy.en Prophetifchen invloed heeft Hy hen , die zyn
fchat en cieraad waren, medegedeeld.
VII. Nimmer ont[londt 'er in Israël een Propheet gelyk
Mofes, die den glans van Gods Majefleit zo (van naby)
befc.houwde.
VIII.. De i3€:ERE heeft, door tusfclaenkomst van dien
Gddstólk: den getrouwen Zyns Huizes, de waare Wet aan
Zyn Volk gegeeven.
IX. Deeze Wet , welke onveranderlyk is , zal God gee,ie verwisUeling doen ondergaan; maar eeuwig ƒland doen
houden.
X. Ily doorgrond onze verhoolenfte geheimenisfen, en
vv6órziet de uitkomst der zaaken reeds vóór haaren aan van.
XL Fly beloont den rechtvaardigen naar zyne verdiene n, en ílraft den boozen volgens zyne euveldaad.
YII. ®p het einde der dagen zal Hy ons den Mesfias
zenden, om hen, die naar Zyne Zaligheid haaken, te ver-

Iosfen.

XIII. Door zyne oneindige Barmhartigheid zal Fly de
dooden doen verryzen; gezegent in alle eeuwigheid zy Zynooit volpreezen Naam."

nen
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KAEMBSERER'S Zedenkundige Lecfen, voor Yongelingen.
Uit het Hoogduitseh. Te An^.flerdam by Kuyper én vaii.

J. J.

Vliet, 1792. In Svo, 264 bl.

eer geeft de inhoud deezes Werks, dan de Titel be..
looft. Volgens deezen zou de Leezer niets, meer
verwagten, dan eenige onderrigti^ngen , de Zegekunde betreffende. Intusfehen ontmoet liy aldaar eene geheele Af-.
deeling , welke over de Natuurlyke..gelieldheid der Lig.
Naams handelt. Onderrigtingen van dien aart kunnen zekerlyk Naare nuttigheid hebben, uit aanmerking van den
invloed van den toeítand des lichaams op de gefteldheid
van het iVerJtand en van het Hart, over welker befchaàving de Schryver in de twee volgende Afdeelingen han.
delt. 't Komt ons voor, dat de Heer KAEMMERER zich
in deezen een te uitgebreid plan heeft voorgefteld, naar
gelange des omtreks , binnen welken by hetzelve heeft
willen bevatten. Van alles, wat met eenigen fchyn tot
de twee gemelde hoofdonderwerpen kan gebragt worden,
wordt hier gewag gemaakt , op eene wyze , die geenzins gelichikt is, om, by jonge Lieden, welke van deeze
,onderwerpen meestal nog onkundig moeten onderfteld
worden, weezenlyke en onderfcheidene denkbeelden te
verwekken. Met meer regt zou de Titel van Handleiding
ter Onderwyzinge van de Jongelingen, dan die van Lesf'en., aan dit Werk voegen. Het zyn meestal losfes en
niet uitgewerkte,. gedagten, over eerie reeks van meer
dan honderd onderfcheidene Onderwerpen , welke de
Schryver in eengin dikmaals eenigzins winderigen flyl
nederftelt. Zie hier een ftaal van 't een en ander van ons
gezegde. Wy verkiezen daar toe , 't geen cry onder de
Af feeling Godgeleerdheid aantreffen : „ Die Godgeleerde,
welke zig niet aityd met den laffen , en tegen de rede
aanloopenden Probabilismus, met de Prcedeuerminatio phyfica, of andere beuzelaaryen , ophoudt, maar tot liet binnenfle van den Godsdienst doordenkt, en deszelfs natuur
nagaat. ---- Die tiet aanhoudend aan het helfche aam
doodzonden fmeedt, maar de zuivere zedelykheid-beld
navorscht, die zyne flerkte niet Relt in 't verketteren of
verdoemen, maar zig -met den liefderyken Geest des Ver
bekend maakt, die fchept boven alle ande--losfer
ren
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ren uit de voute bron der zuiverfle kennis. — Want
welke bezigheid kan waardiger zyn voor het Verfland ,
dan wanneer men zig met het Weezen aller W cezens
nader bekend maakt , deii luister zyner volmaaktheden
bewondert , en van datzelve regels van gedrag en tligtig ontleent ? ó Wat kan meer licht over den geest ver
wat de denkwyze meer opfcherpen, wat maakt-fpreidén,
heilzaamer indrukzels op het hart, dan wanneer men de
tivyze wegen der Voorzienigheid beítudeert ? De man ,
met zuivere Godgeleerde Kundigheden voorzien , tart elke
lókkende vrygeestery, 'wapent zig regen inneemende
dwaalleeringen, yvert tegen dweepige grondbeginzels , en
zelfs 't bedrog agterhaalt hein 'niet, het welk zyn' fchoonfnhyn van den Godsdienst ontleent-. -- De Godgeleerde,
met den geest van den Godsdienst bezield, kent het naauw
Verband tusfchen Openbaaring en Natuur; by weet , dat
de eene de andere de hand biedt; dat ze zig als Zus.
ters onderling beminnen , waarvan wel de eene fraaijer,
heerlyker en verhevener is , dan de andere , maar nogthans onäffcheidelyk zyn , en denzeifden Throon altyd
beweeren. -- Welke onwaardeerbaare voordeelen voor
het verfhand en hart vloejen , uit de uitgebreide Kundig
wanneer de Godgeleerde alle uit--dighensBybl,
'drukkingen en gelykenisfen , alle lesten en gebeurdtenis•
'fen des Godlyken verlosfers naar zynen verheven geest befludeert,en ze volgens de regelen eerier gezonde Uitlegkunde
befehouwt ?"
Behoudens de aangevoerde bedenkingen, hebben wy in
dit Werkje zeer fraaije gedagten ontmoet , den geest van
blaakendé .menfchenliefde , van uitgebreide goedwilligheld , en eene zucht voor rechtfchapene Kundigheden.
`t Ware dus te wenfcbien , dat zeer veele Jongelingen
met de denkbeelden , hier aangeftipt , meer en meer ge
wierden, en dezelve in pra ylc (lelden.
-menza
-

-

Verhandelingen gedaan in, de Maatfchappy, Felix Meritis,,
te Anifteldam , door PHILIPP S ZWEERTS, Med. Donor.
Te Alkmaar by H. Rartemink , 1790. In gr. 8vc.,
.209 bl.
wee Verhandelingen , zynde het onderwerp van de
eerlre, de Mensch geen Vleeschëetend S'chep/ei, van de
twee-.

PH. ZWEERTS, VERHAuDEL1NCEN.

5o§

tweede, de Mensch onbepaald uit zyne Natuur geenzins onjlerjiyi , maaken den inhoud van dit Stukje uit.
lie eerlte Verhandeling word door den Auteur in drie
Doelen verdeeld , waarvan de eerfte eenige Aanmerkingen behelst, ter onderzoek van den aart en de eigenfchappen van beide die voedzels, welke uit het Planten- en
Dierenryk gebruikt worden, en zulks met de Natuur of
gefteldheíd van ons lichaam te vergelyken , en wel met
oogmerk om de grootere nuttigheid van het voedzel uit
het Ryk der Planten , in tegeníielling van dat uit het
Ryk der Dieren, te bepaalen. Het tweede Deel is behemd ter aanwyzing en oplosfing van de voornaamile
tegenwerpingen ; en het derde om de genoegzaamheid
van het voedzel voor een ieder uit het Ryk der Planten.
bewyzen, en met de ondervinding te itaaven. In het
eerfte Deel toont de Auteur, op eene fcheikundige wyze,
de gelykheid en overeenPceuiming onzer deelen met dat
der Dieren aan, en maakt daaruit deeze gevolgtrekking,
dat , daar hunne deelei zeer ligt tot rotting en bederf
overgaan , wy alzo door het neomen van Dierlyk voedzei, liet zaad tot bederf, ook in ons lichaam aanwezig,
daar door te fpoediger doen werkzaam worden : in de
tweede wederlegt by het ftelzel uit de grootheid der maagen err geíteldheid der ingewanden , van zulke Dieren,
die alleen uit het Plantenryk hun voedzel neemen, dor
EU FON en anderen , als eene wigtige zwaarigheid, geopperd, als mede eenige anderen door HALLER , UNZER,
ten mintien zo het fchynt, hier tegen ingebragt, en ook
die , welke uit de nuttigheid der vereeniging der beide
foorten van Voedzels genomen worden, en meer anderen;
voegende hier nog by, tot meerdere ílaaving van zyn gevoe.
len , verfcheide nadeelige gevolgen, welke door het veel
vleesch eeten veroorzaakt worden , enz. In het derde
Deel, beflemd om de genoegzaamheid van het voelzet
uit het Ryk der Planten voor ieder Mensch te bewyzen,
befchryft de Auteur de uitgebreide nuttigheid der Planten , vooral het voortreffelyk voedzel , liet welk uit de
graanen , het brood, door ons kan genomen, en eindigt
deeze Verhandeling met eenige Schryvers aan te haaien,
die verzekeren, dat verfcheide Volken, zonder eenig ander voedzel, dan dat uit het Plantenryk genomen wierd,
geleefd hebben.
\Vy verkiezen niet om tegen het geftelde van den Geleer.

te

o6

PET. ZWEERTS, VERHANDELINGEN.

leerden Schryver nieuwe, en in overvloed te vindene, te.
genwerpingen te opperen ; vooreerst .om dat wy 'er geen
nut in zien, alzo noch door deeze Verhandeling , noch
door. ontelbaare 'andere , al ware het , dat derzelver bewyzen volkomen mathematisch zeker waren , in her algemeen thans aangenomen gebruik der Voedzels,. zo wel
uit het Dieren- als Plantenryk, te verkiezen, oenige ver
te, verwagten is ; en ten anderen,-anderigvwt
om dat ons de herhaalde ondervinding bevestigt, dat Menfchen, die, of door ongefteldheid , of uit verkiezing , zich
van alle Voedzels uit het Dierenryk geheel onthouden,
zodanige zwakke lichaamsge(Iel1_en hebben , dat zy de
minne Vermoeijenisfen niet verdraagen kunnen, en door de
ligtíle Krankten terllond haare kragten verliezen, en buiten.
gewoon fpoedig weggerukt worden. Ondertusfchen is de
Verhandeling zelve zeer goed opgefteld, en verdient, boven anderen, over zoortgelyke Stoffen, geleezen te worden.
Wat de tweede Verhandeling aangaat, over de Noodzaakelykheid van onzen dood, afgeleid uit het geftel van ons li.
chaam; deeze waarheid is ,volgens alle gronden der Phyfiologie, onbetwistbaar zeker, en al waren ook al de flelzels der
Godgeleerden daar tegen , zo zoude het daarom evenwel
eene onfeilbaare waarheid blyven.
Een negental Waarneemingen , waar uit de gelukkige
uitwerking der Eletriciteit op onderfcheidene Ziekten kan
gezien worden , zyn door den Auteur aan het einde van
dit Stukje geplaatst.
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Bericht aangaande de lmjleldamfche geoaroyeerde Cement ;
en Redenen van aanbelang , waarom dezelve • als alle de
volmaakte eigenfchappen bezittende tot digtc Waterwerken,
den voorrang zoude behooren te verdienen, boven de Duit
ABRAHAM VAN DER HART, D re eur-fcheCmnt.Dor
over de Stads Werken en Gebouwen. Te Amfterdaan by
P. H. Dronsberg, 1792. In gr. avo, 52 bl.
,

Wederlegging van liet Bericht, door den Heer ABr.AHAM VAN
DER HART, Direieur der Werken en Gebouwen van de
Stad Amfterdam, in 't licht gegeeven aangaande de ge
LERNARDUS-otryedAmfachCent,dor
DETERT, zo voor zyn Principaal de Heer ROELOF d.r.
VRIES, als daar toe door de Geïnteresfeerdens der Molens, Duiffleenen maalende, en in de zuivere onvervalschte
Tras of Cement handelende, genoegzaam van deeze Proyin tie, benevens van de Keurmeesteren der Tras , binnen
de Stad Dordrecht , verzogt , toegeftemt en gemagtigt.
Te Dordrecht by N. van Eysden en B. J. Morks, 1792.
In gr. ávo, $2 bl.
n veele jaaren heeft men over geen belangryker onder
getwist, dan het welk in deeze Schriften voor -werpen tegen behandeld wordt; namenlyk, eerre nieuwe uit gevonden Cement. De Heer ADRIAAN DE BOOTS, Koopman te flmfterdam , vervoegde zich in den Jaare 1783
met eene bewerkte en reeds verífeende proeve zyner uitgevondene Metzelfpetie, by den Heer VAN DER HART,
Directeur van de Stads Werken en Gebouwen te Amfterdam ;, zich tevens aanbiedende om in deszelfs byzyn, en
onder toezicht van de Stads P)aazen , een proef van dezelve `te bereiden. Deeze aanbieding aangenomen zynde ,
werdt die proef genomen en volmaakt voldoende bevonden. Den Uitvinder, op zyn verzoek , daarvan een Declaratoir gegeeven zynde , vervoegde by zich nog in
dat zelfde jaar by den Oekonomifchen Tak, by welken
de proef herhaald , en met genoegen bezichtigd wierdt.
Daar de Uitvinder echter niet geraaden vondt om zyn geheim te openbaaren ; iets dat men ter verkryginge van
Bene Prxmie, v o o r eene nieuwe uitvinding, by den Oekonomifchen Tak vereischt , zo kon men weinig niet hem daar
over handelen; weshalven by te raade werdt zich by den
,Sou-
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Souverain deezer Landen, met een omftandig Request eni
bygevoegde Memorie, te vervoegen; ten einde by deuzelven een uitfluitend Ocroy voor vyf-en-twintig , of dertig,
jaaren te verzoeken. Dan, in dit verzoek om een generaal 0 roy niet gelaagd zynde , wendde by het over
eenen anderen boeg, verzoekende nu by Heeren Burgemeesteren en Vroedfchappen van Amjlerdam zulk een 0é'troy,
alleen voor deeze Stad, als hy voor Holland in 't gemeen
niet had kunnen verkrygeil. Dit gelukte hem in November 1789; zynde by echter verplicht , om het geheim
fchriftelyk vooral' te moeten openbaaren , waaraan hy dal!
ook daadelyk voldeed.
Het belang, dat de Uitvinder ook by de gewoone Cement, als Koopman in dezelve, had; de onaangenaamheden die zyne inedehandelaaren hem, naa liet bekomen
van dit Oftroy, aandeeden, als mede her algemeen gerucht , maakten het nu noodzaakelyk Bene Proef in 't groot
te neemen, ten einde alle twyfelingen en vooróordeelen
daar door weg te ruimen. Deeze Proef Yverdt dan ook,
naa eenige gemaakte fchikkingen , aan de Stads Metzeltuin, te Amfierdam, genomen; en voldeed zo zeer, dat de
Uitvinder zelve als verllonut was, nadien by zyne voorige Proeven Hechts by kleine klompen , en by een gewoon vuur, had vervaardigd : 't geen nu in een Oven in
't groot gefchiedde. De gebrande 1'petie, op eene verzekerde plaats gemaalen , en teens • de gewoone Cement
beproefd zynde, werdt van dezelve een Regenbak, groot
6o Tonnen Water , aan de Stads Metzeltuin gemaakt ;
ten einde alle kwaadwilligheid of omkooping, om het werk
moedwillig te bederven, te voorkomen. Deeze Bak afgemetzeld zynde, wierd zes Weeken onder water gezet,
en voldeed, even als de voorige Proeven, aan de daarby
belang hebbenden. De Stads Regenbakken, welke vervolgens door HELWIRRS en ZOON, van deeze door AmfIerdam
geoE royeerde Cement , gemetzeld wierden , zelfs die van
loco Tonnen Water , voldeeden mede volkomen aait het
oogmerk ; wordende elk nieuwsgierige openbaar uitgenoodigd om dezelven te befchouwen: zynde alle die laak-.
ken ook tot heden nog in dienzelfden goeden toeftand
gebleeven.
Terwyl dit in Am(terdam gefchiedde , was men in
Dordrecht bezig , oen , zo veel mogelyk , de verdere
verbreiding deezer nieuwe Cement te fluiten. Dus gaven
de
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,de Geïntresfeerdens aldaar , in de Nieuwspapieren , bet

Publiek kennis, dat men de Amfterdamfche Cement .doo
Dordfche Keurmeesteren had doen onderzoeken; doclb dat
dezelve , wel verre van de vereischte verlleening voor
digte Waterwerken te bezitten, tot zyn voorigen mQdderPlaat weer te rug keerde; kunnende de bewyzen daarvan te Dordrecht gezien worden. Het eeríle , echter,
werdt daadelyk door de Amfierdamfclie Keurmeesters made in liet publiek wederfprooken; verklaarende dezelve a
deeze geot`iroyeerde Cement volmaakt in alles aan de
Keure te voldoen; terwyl, ten .opzichte van liet laax1Ie,
namenlyk liet zien der bewyzen, .een Commandeur der
Stads Metzelwerken te Am /terdam , met een der Mees
verkleed naar Dordrecht gezonden wierden:;-terknchs,
ten einde dir, als Baazen, die ten platten Lande woonden, en die zomtyds op aanneemingen uitgingen, de bewyzen van afkeuring te zien: dalr welke bewyzen, geente
zins in een gemaakt, en tot 'modder hervallen,werk, maar
in het Raport bellonden , 't welk gemelde Keurmeesters van Dordrecht, den 2 ;1len Sept. 1791 , aan Burgemeesteren dier Stad fchriftelyk gedaan hadden,
lleeze, en nog Benige, omlfandigheden bewoogen den
Heere VAN DER HART , als onpartydig, maar kundig in
alles wat ten deezen opzichte was voorgevallen, zyn Bericht , aangaande de Aait erdamfche geoetroyeerd,e Cement in 't licht te geeven. Hy meld daar in eerst alles
wat in deeze zaak gebeurd is: vervolgens geeft by verflag van zyne Proeven; als mede eene befchryving hoedanig de Proeven op de Cement gemeenlyk genomen worden
waar tegen de Heer DETERT aanmerkt , dat die Heer
enkel befchouwend Lid, en geen Oefenaar, der kunst is,
Daar na toont de Heer VAN DER HART, dat de AnylerlamfchQ Cement aan alle de Proeven, als mede aan die
van de ondervinding, voldoet: dat met de Dordfehe ,Cement, fomtyds , bedrog gepleegd wordt,, zo dat dezelve
wel eens niet voldoet aan de verwagting; toonende verder, dat het onderfcheid tusícl,en de zogenaamde Kunstce ment, en de zogenaamde Dordfche Cement, minder
groot is , dan men zich gemeenlyk daarvan verbeeldt;
geevende eindelyk het voordeel op, dat men, door eene
algemeene gebruikmaaking van die Cement , liet Vader
zoude aandoen: als mede , op welk :Bene gefelhikte-land
wyze, de Geïntresfeerdens buiten alle fcliaden zouden kun;den
LFTT. 1792. NO. I2.
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nen blyven , !daar de nieuw uitgevonden Cement zo wel
gemaalen moet worden, als die van Duifileenen.
Minder befcheiden en meer partydig spreekt. de Heer
DETERT voor zyne Principaalen, welke in den tytel ge
worden. Zyne wederlegging van her Bericht des-noemd
Heeren VAN DER HART beftaat meerendeels in fcheldeti
en uitvaaren tegen den Heer DE Boovs , als Uitvinder
der nieuwe Cement. Dat dit, ten opzichte van de zaak
in gefchil, niets afdoet, en zulks wel meer, by gebrek
van (luchtige bewyzen , gelchied , is veelen bekend.
Even zo weinig zegt het, dat de Duiffleenen, voor meer
dan zestien honderd jaaren , gelyk thans de Benthemeren 4rduinjteenen, tot het bouwen gebezigd zyn. Dit
de Wallen van het oude Veterana, nu Xanten genaamd,
door de Romeinen daarvan getocht zyn; en in een derzelver onderaardfche Steenkuilen , door den Heer Mr.
JOHAN VAN NISPEN , een Romeins Offer-outer daar in ge
naar Leyden gevoerd is , alwaar men het-vonde,
nog heden, als een zeldzaam ftuk der Oudheid, vertoont.
Alle de Tempels , Kasteelera ten oude. van
Duiffleenen gemaakt , draagen de kenmerken , dat de
floWe, van welke zy gemaakt zyn, goed vas; maar bewyzen geenzins , dat de nieuw uitgevonden Cement
daarom niet goed zou kunnen wezen.
Door den Heer on BOOYS enkel voor een Naavolger
van den beroemden LORIOT , een Fransch Bouwkundigen , te willen doen doorgaan , bewyst men ook niets
ten opzichte van de nieuw uitgevonden Cement ; maar
verllerkt den onderzoekeren veel meer in de onder[ielling, dat dezelve uitgevonden kan worden. De Heer
LORIOT raadde, in den jaare 1765, een deel fyn gegruis.
de en welgezifte Tichellteenen , benevens twee deelen
levendige Kalk en Rivierzand, tot het maaken van Mor.
tier , of Cement , aan: zeggende , dat men , in plaatfe
van geftampte Ticheliteenen , Kluiten van onbeteelde aarde zal laaten droogen, en vervolgens in eenen Kalkoven
laaten bakken; dezelve agter de Kalkfleenen in den Oven
plaatfende. „Dit laatfte," zegt de Tegen-Berichtfchryver,
bi. 28. „ deedt de zogenaamde Uitvinder der nieuwe Ce.
ment; by verkoos, om dat de Tichelfleenen zyne Metzelflof in prys zouden verhoogen , de onbeteelde Kleiaarde uit het Y gehaald." — Hy deedt dus , indien het geftelde waarheid is , twee weldaaden : by gaf
ge.
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gelegenheid om het Y, op eene gansch onkostbaare wyze, te verdiepen; en om de Cement goedkooper te kun
leveren. Deeze uitvindingen zyn niet gering.
-ne
Byzonder is her, dat men, in dit geval, dat geen het
laatjle gedaan, of begonnen heeft te doen, het welk men
het eerst had moeten verrichten; namenlyk het onderzoeken der nieuwe Cement, op Chemifche gronden. De Heer
VAN DER HART heeft wel proeven genomen , maar niet
dezulken , die de zaak kunnen bellisfciien : en de Heer
DETERT heeft de Proeven, door den Heer j. VAN DEK
BANK, Apotheker te Dordrecht, en anderen, genomen, zo
onbepaald geboekflaafd, dat geen flerveling 'er wys uit
kan worden; ja zo, dat ze, in hunnen nittlag, alle Chemifche ontdekkingen tegen zich hebben : en NB. zelfs
bewyzen, dat de Dordfche Cement niet deugt. Immers
het bakken van Steen alleen uit modder (niet uit Klei
weder overgaan van gebakken Steen tot mad--floi'e);ht
eer; liet aanwezen van Olie in Kalk; en het bewyzen,
dat die Olie de werkende oorzaak zonde zyn , eener eeuwige verfteening; dit zyn zo veele Phyffche als Chemifche
onnlogelykheden, welke, op de proef, altoos geheel anders
bevonden zullen worden.
De Heer VAN DER HART heeft zeer wel aangemerkt,
dat men niet volflrekt by de Tuf- of Dulffteen behoeft
te blyven , om een goede Metzelflof voor Waterwerken
te bekomen. Wat weet men in Napels, en andere deelen van Italien , van die Cementftoffe; daar men de roodachtige Pozzolana tot het maaken van de voornaamfte
Waterwerken gebruikt? Wat weet men in Livorno
van Duitfche :Cemett , daar men echter zo veele groote
Oliebakken heeft, welkers digtheid meer oplettenheid vorderen , dan alle bekende Waterwerken ? Waarom
gebruikt men iii .,klenetiën , en in deszelfs omtrek , gemaalen
Marmersteen, ongebluschte Kalk en los Katoen ? -- En
waarom gebruikte men , hier te lande , tot heden , de
Keulfche of Duitfche Cement van Du^ffleen ? zekerlyk om
dat Duitschland, of de Paltz, ons het naast gelegen is,
en de toevoer naar deeze Provintie gemakkelyk , en het
onkostbaarst, is. En waarom zou men dan de Amjterdam/che Cement tegenwerken , als dezelve goed is ? Als
bewezen wordt, dat de 22 Windmoolens en de 34 Paar
welkoe in onze Provintiën zyn, om de Duif-deinols,
tot meel te vergruizen , door de Amileldamfche-flen
Weiftoffe aan den gang kunnen gehouden worden?
-
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Waarom zal men buitenlandfche belastingen betaalen, voor
iets dat men in zyn Vaderland even zo goed , zo niet
beter, kan bekomen?
Eéne byzonderheid zullen wy nog aanvoeren, om dat
ze deeze uitvinding nog meer gewigt byzet ,. en dan van
dezelve afhappen. Sedert eenige jaaren, heeft men in
Duitschland zelve de Cement beginnen te maaien, tot
groot nadeel der Nederlandi'che Trasmoolens. Deeze ge.
maaien Cement werdt meest naar Utrecht gevoerd ; terwyl die van Dordrecht, als eene algemeene Stapelplaats,
zich by de ongemaalene Cement bepaalden. lntusfchen
werdt de invoer van Duitfche gemaalen Cement zo groot,
dat de Heeren Staaten deezer Provintie zich genoodzaakt
zagen , om op elke Ton gemaalen Cement , die uit
Duitschland komt , een impost van i2 fluivers te Rellen.
De Keurvorst van de Paltz , in denkbeeld zynde , dat
men de Duitfche Cement hier niet konde ontbeeren, zo
als toen maar al te waar was; gaf, eenige jaaren laater,,
bevel, om alle de Schepen, welke met Duiffleenen naar de
Nederlanden zouden afzakken, in beflag te neemen, ten
einde daar door eene wederkeerige belasting te verkrygen
van 6 Duitfche Ryksdaalders per Waag, welke op 14
Tonnen Cement gerekend wordt. ' Dit gaf aanleiding,
dat de tegenwoordige Uitvinder der geotroyeerde Cement, by den Prefident Burgemeester, in dien tyd, en
verfcheiden maaien ten huize van eenen der Penfionarisfen van .4mfterdam , ontboden, en geraadpleegd werdt, om
deeze zaak te fchikken: wordende hem toen in fubflantie gevraagd: of hem geen middel bekend zvas, van eenige
andere fpetie, die dezelfde eigenfchappen bezat van de gewoone
Cement?
Hy konde deeze vraag toen nog niet beantwoorden, weshalven de belasting by Anticipatie, tot
nadere overeenkomst, moest plaats hebben;dan welke ze
jaar 1766 tot heden nog blyft voortduuren; wor--derth
dende deeze belasting van den Keurvorst op eene aan
gerekend. Is dit geen over--merklyfo,jasch
tuigend bewys , dat men deeze uitvinding , (indien zy
wezenlyk , by ervaaring , blyft proef houden, zo als
tot heden nog gefchied,) in alle gevallen , behoort te
begun ftigen; voorgil in lam, jierdam, waar de floffe zo onkostbaar daar toe gevonden, en zo veel geld voor Ne.
-

Berland, daar door, uitgewonnen kan worden!
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Historisch Schouwtooneel van 's Werelds Lotgevallen , of
kort aaneengefchakeld Berigt der voornaamfle Gebeurtenisfen van deèzen Tyd; verrykt met Leevensfchetzen van
vermaarde Perfoonen en Befchryvingen van zodanige Landen, Steden en Plaatzen , als by uitJteekenheid aanmerking verdienen. Tweede Deels EerJte en Tweede Stuk.
Met Plaat en en Kaarten, 1791. Te Haarlem by A. Loosjes Pz., in gr. 8vo.
et de afgifte van het laatfle Stuk des opgemelden
Gefehiedkundigen Werks , waarvan wy te meermaaien, met wel verdienden lof, gewaagden (*), is een
jaarkring, of het jaar 1791 , met welke het eenen aan
neemt , voltrokken , en maakt het vier voegelyke-vang
Deelen uit. Een uitvoerige Bladwyzer, die den Bezitter
in ítaat fielt om met een opflag uit den grooten voor
dat gebeurtenisvolle jaar,-radvnByzoeh,i
verlangt
daarvan
te weeten, fluit dit
te vinden wat by
jaarvak. Terwyl afzonderlyke Tytels voor elk Deel ,
met een keurige Tytelplaat, het Werk eene gepaste hou
-dingev.
De inwendige waarde deezer twee Iaatfle Stukken ítaat
met die der, voorgaande gelyk, of liever fchynt ons de
Schryver,, door eene meerdere hebbelykheid van deezen
Letter- arbeid te krygen, vorderingen gemaakt te hebben
in de wyze van voordragt. De zes laatfte Maanden des
;emelden jaars worden 'er in afgehandeld ; en door de
Bylaagen tot de gewigtiglle Gebeurtenisfen op 's Werelds
Schouwtooneel toegelicht en bekragtigd. Wy mogen
hiervan zeggen, dat het voornaamfte in eene voeglyke
fchikking wordt voorgedraagen, en vry van laugwyligheid; fehoon veel meer dan een bloot Register van 's Weirelds Lotgevallen.
In het Tweede Deels Eerf'e Stuk,, zal niemands opmerking,. zo min als ons, onder het Artykel Plaatsbefchryvingen, ontvlugten het juist ter fnede geplaatt'e Stuk ,
getyteld: Frankryk volgens de jongJte Staatkundige Verdeeiin , vervaardigd door eene hand in de Aardrykskunbdee

M

(*) Zie 4/kern. Vadert. Letteroefeningen, voor 't. jaar 1791,
I Stuk, bl. 447, en hier boven, bi. 62.
Mm
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bedreeven , en vergezeld van eene nette Kaart van dat
Ryk in LXXXIII Departementen, volgens het beluit der
Nationaale Vergadering, verdeeld , gefneeden door derf
in dit vak beroemden omtrent twee-en-tachtig jaarigen
,

J. VAN JAGEN (*).

De Opsteller van dit gedeelte deezes Werks geeft een
kort verflag van den geheeleri loop der Franfche Omwenteling , om dezelve tot een Inleiding te doen dienen zyner Befchryving der jongfte Staatkundige Verdeeling des
Franfchen Ryks , welïce in den jaare 1789 beflooten , en
in het volgend jaar 1790 in orde gebragt, en ingevoerd
werd ; eerre Verdeeling , welke door haar, ter invoering
eener gelyke evenredigheid van magt , ter verdeediging
des Ryk, en van , fchattingen,, om in 's Lands behoeften
te voorzien, niet flechts ten hoogsten nuttig, maar zelfs
voltrekt noodzaaklyk geoordeeld werd. Om in de
Bewerking van dir Stuk cenc geregelde orde , in agt te
neemen , laat de Opfleller eerst kortlyk iets voorafgaan
van de voorige Verdeeling van Frankryk ; ten anderen
fpreekt by van de inngfle Staatsverdeeling in 't algemeen;
en tekent, ten laatften van ieder Departement het noodico
g Zeer keurig, maar te breed om voor . ons te volgen , is
het verflag van den toedragt, hoe deeze jongfte •Ryksverdeeling in LXXXII1 Departementen , waarvan het Eiland
Corfica het laatfie uitmaakt, opgekomen en in tand gebragt werd, en wat men daar by heeft in 't oog gehouden. Wy tekenen 'er alleen Uit op, dat men , gelyk
Bene hier afzonderlyk opgegeeven Tafel uitwyst, „ in de
drie - en - tachtig Departementen van Frankryk .54 Diftrïeten telt, welke verdeeld zyn iii 4658 Cantons; bevattende
te famen , met insluiting van het Eiland Cvrfaca, 27803 vierkante mylen, van vyf- en - twintig in een Graad." ----`Vat de magt van dit uitgeilrekte Ryk betreft , deeze kan
men zich niet een opslag van het oog duidelyk voorftellen, wanneer then flechts op elk deezer grootere afdeelingen zyne aandagt vestigt, uit welke men dan die van
den geheelen Staat zal kunnen opmaaken. Hier op
volgt eene lyst, die eerre echte en naauwkeurige opgaaf
be*) Dit Kaartje is afzonderlyk, of ook met de Befchryving,
waartoe het behoort, en i 16 bladzyden befia`at , by den Uitgeever, en diens Correspondenten, te bekomen.
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behelst der Bevolking, zo als zy, in den jaare t79 i, plaats
hadt, onderfcheiden in Attïve Leden van den Staat, ge lyk men in Frankryk fpreekt, van de Individueelen. Onder
de eerfien behooren de werkenden of enkel Mansperfoonen , van den ouderdom van zestien tot dien van zestig
jaarera, die des noods het Vaderland zouden kunnen helpen verdeedigen, en onder de laatsten alle de Ingezetenen
van den Staat , hoofd voor hoofd gerekend ,. zonder
eenige uitzondering. De opgave der negen groote Afdeelingen in kolommen, met die eener begrooting der fchattingen,
welke zy thans opbrengen , wyst uit , „ dat Frankryk,
„ binnen zyn eigen boezem, werkende Leden of Burgers
„ heeft, 4,293,3611, of in 't geheel 27,19o,o23 Ingezete„ nen, hoofd voor hoofd gerekend, welke in 't jaar 1791 ,
„ aan fchattingen van losfe en vaste Goederen contribution
„ fonciere & mobiliaire) Soo Millioenen Livres betaalden;
„ 't geen, door dien de oude schattingen Bene fom van
,,552,I47,38 Livres beliepen , een jaarlyks onderfcheid van
2 5 - 2 ,147,3 36 Livres,uitmaakt."
Van de drie -en - tachtig Departementen in 't byzonder
handelende, zou de Schryver gaarne de onderfcheiding des
Ryks in negen grooter Afdeelingen gevolgd hebben; doch
hy had wel het getal, maar niet de naamen der byzondere
Departementen, gevonden, welke tot elk deezer Afdeelingen gebragt waren. Ook heeft hy, om verwarring, en de
moeite van getladig na het volgende Departement te moe ten zoeken , voor te komen, zich van de Aiphabetifche
Orde niet willen bedienen (*) ; maar houdt hy in de nieuwe
Kaart van Frankryk, welke, naar de uitgebreidheid van
haare fchaal te rekenen, alle de drie -en- tachtig Departementen van dat Ryk zeer duidelyk aanwyst, deeze orde,
dat hy dezelve voor zich hebbende, van boven, dat is van
de Noordlykile Departementen, begint, en dan telkens van
den Zeekant, of het Vesten, Oostwaards voortgaat na de
Grenzen van Duitschland , Zwitzerland en ltalie, en zo,
ein(

(*) Ten aanzien van den Rang der Departementen, merkte de
Schryver te voorera op , heeft de Nationaale Vergadering de
Orde van het Alphabet. In deeze fchikking volgden zy elkander, ten tyde van her gedenkwaardig Feest der Vereeniging,
in den ftaatlyken optocht na het Veld van Mars, op den 14
Daly des jaars 1790; en in deeze orde komen zy ook voor in
de Lyst der Afgevaardigden, welke ieder Departement in de
Nationaale Vergadering zendt.
Mm 4
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eitidelyk , Zuidwaards, na de Greazen van Spanje .neder
daalt.
De Departementen leeft men, naar gelang der verfchillende omlIandighedcn , welken men daar by in agt moest nee=
uien , zo veel mogelyk , van gelyke Uitgejtrektheid gemaakt;
terwyl men derzelver Benaaming zeer zeldzaam van Steden , maar allermeest van éene of meer Rivieren , welke
'er doorf{roomen, of aldaar in Zee vallen , gelyk de Sei4,é de Rhone , enz. en zomtyds ook van aangrenzende
])ergen, by voorbeeld de Alpen, de Pyreneën, en anderen,
en eindelyk ; ook nog van andere plaatslyke oniflandigheden, ontleend heeft. Gelyk de byzondere optelling uit
st:
-wy
Twee derzelven zullen wy tot een flaal affchryven : het
eerf}e noemen wy het Departement Mofelle, thans het voor
Dit Departement ontleent zynen-namtoeldsIiryg.;,
naam van de Rivier de Mofel of Moezel, die 'er van liet
Zuiden naar het Noorden midden door ftroomt. Het
grenst ten Noorden aan Luxemburg ; , ten Oosten aan
, Duitschland , en het Departement Bas • Rhin ; ten Zul, den aan liet Departement Meurte, en ten Westen aan
, dat van Meufe , en bevat voornaamlyk de Landen,
welkeil, voorheen, de Bisdommen van Metz, Toul en
,, Verdun genoemd werden. De Zetelplaats der Re;s geering , en de Hoofdflad van dit Rechtsgebied , is
;; Metz ; eene groote , fchoone en ryke , Stad , aan do
, Moezel, en tellens eene goede Vesting, welke zo door
;, haare natuurlyke ligging, als door de bygevoegde Werken van Citadellen, ongemeen flerk is. Het I)e;; partement is in de volgende negen Dijlritten verdeeld,
, als in dat van Longtivy,, Thionville , Sarlois , Bricy ,
^, Metz, Bouly, Morange, Sarguemine en Bifche.
De
, Schattingen, welken liet jaarlyks aan het Land opbrengt,
bedrangen de f'om van 2,88i,coo Livres ; liet getal
;, zyner Afgevaardigden, ter Nationaaie Vergadering, beftaat
in acht Leden, en zyne grootte is 328 mylen.
, Dit Departement levert overvloed van keurigen Wyu
op, en is ; daar de aangrenzende Duitfche Ryksvorlten
; aatnzienlyke goederen in dit en de twee andere Depar3; tenictjten, Haut- en Bas-Rkin, hebben , waaromtrent de
Natinnaale Vergadering een befluit ten hunnen nadeele
getlonien heeft , een van die, waarover Frankryk tiet
het Titl tfclae Rk wel het meest overhoop ligt."
l.tet ndete 1)eparteiiient ; in wé1ks befchryven wy den Op•
,
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(teller van dit Tafereel volgen, is dat van Parys.
„ Under alle Departementen , waarin Frankryk verdeeld
„ is, is dit het eenige, welk noch van Naam, noch van
„ Rechtsgebied, is veranderd. Ook is het onder alle het
„ eenige, welk naar zyn Iioofdílaá genoemd is. Zyne
„ Grenzen behoeven wy niet te melden, vermids het als
een Eiland, binnen den omtrek van het Departement,
„ Seine en Oi/e, begreepen is, en door 't zelve van alle
„ kanten omringd wordt. Het werd voorheen de Gene„ raliteit, of liever het Gouvernement van Parys, gehee„ ten : dan , daar 'er geene andere Steden in gelegen
„ zyn, dan de Hoofdílad, zo heeft hier geene Verdee„ ling in byzond ere Difiirit en, gelyk in andere Regtsge„ bieden, plaats; wordende dit gebrek door de menig„ vuldige Vergaderplaatzen van onderfcheiden Wyken, en
„ andere foortgelyke Gemeente - verzamelingen , vergoed.
-- Schoon nu dit Departement, ten aanzien zyner
„ uitgeftrektheid, zeer verre het kleinfile van alle Depar„ tementen in Frankryk is (bevattende hetzèlve , volgens
„ een befluit der Nationaale Vergadering van den raden
,, van Louwmaand des jaars 1790 , niet meer dan de
,, Hoofditad , met een omtrek van drie Franfehe mylen
„ in 't rond,) is het echter het meest bevolktíte, rykite
„ en magtigfte, van allen. Volgens eene echte lyst,
„ is dit Departement , in de belasting van 300 Millioe„ zien Livres, jaarlykfche inkomílen, op Dó,9,600 Livres, ieder jaar gefchat , waarom ook liet zelve vier,, en- twintig Afgevaardigden, als Medevertegenwoordigers
der Fran/che Natie, in de Nationaale Vergadering heeft.
----- Hetzelve beflaat niet meer dan . mylen.
„ In de twintig Kwartieren der Hoofditad alleen, waarin
„ zy verdeeld is , zyn zo veele merkwaardigheden van
„ onderfcheiden foort, dat zy dezelve niet eens kunnen
„ optellen, ik laat ftaan, fommigen derzelven, eenigzins
„ breeder melden."
De LXXXIII , Departementen zyn in )XIII Militaire
verdeelingen onderfcheiden ; een hier opgegeeven Tafel
wyst uit welk tot elk derzelven behooren.
Wy moeten hier by affchryven 't geen de Vervaardiger
van dit belangryk Stuk, voor elk die Frankryks tegenwoordige Verdeeling wenscht te kennen, ten hot zegt: „Dus
„ hebben wy de drie-en• tachtig Departementen, in wel.
„ ken Frankryk, naar aanleiding der nieuwe Kaart, eerst
„ in 't algemeen, en daar naa ieder in 't byzonder, kort„ lyk
Mm 5
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„ lyk overwogen. — . Behalven derzelver Naamen ,
„ Grenzen , oude Provincien , Hoofdtleden , Diltri&en ,
Schattingen en Volksvertegenwoordigers , hebben wy,
voor zo veel ons beitelt toeliet, voornaawlyk den aart
des Lands, en de Voortbrengzelen der Departementen,
aangeftipt. Genoeg hebben WY 'er van gezegd, om den
„ Rykdom, de Sterkte en het Aanzien van dit uitgebreid,
„ volkryk en magtig, Koningryk, van alle noodwendighe„ den niet alleen , maar ook gerleflyrkheden des Leevens,
_„ overvloedig voorzien, -.roet grond daar uit te befluiten,
en 'er onze Leezers van te overtuigen. — De Wy,;.ngn, nogthans , op dat wy dit met een enkel woord
„ b -,nog zeggen , zyn Frankryks grootfte fchat. Geen Departement bykans, hebben wy ontmoet , of het brengt
,.,, dat heerlyk Gewas voort. De waarde van alle Wynen,
die-jaarlyks in Frankryk geteeld worden , wordt op
„ ,meer dan drie honderd Millioenen Livres gefchat ; en
,, -hoe verbazend . zullen dezelve , gelyk ook andere nut,, tige voortbrengzelen van dit groot en.. gelukkig Land,
,,, nog vermeerderd worden, wanneer deszelfs Regeerings.
,, vorm die . gewenschte uitwerking heeft , dat de Zedeu
„ der Franfchen daardoor verbeterd , de Indultrie aange.
,, _kweekt, de Koophandel uitgebreid, en de Kunften en
,, Weetenfchappen bevorderd worden!" --- Mogten die
gewenschte dagen over dat gefolterd Ryk opgaan!
In het Tweede Stuk des Tweeden Deels komen voor, twee
Leevensfchetzen; een van THOMAS PAINE, door zyn Werkje,
rte Regten van den Mensch, en als Tegenfchryver van EUR, '- eerst hier te lande bekend geworden , en wiens
Naam .men nu in de Nieuwsmaaren leest als een _daadlyk
Deelneemer in de zaak der Franfchen. Waarlyk deeze
Leevensfchets is niet gefchikt, oni hem, hoe zeer ook te
bewonderen over zyne bekwaamheden , hoog te agten of
te. beminnen. . Dan zyne Leevens- en Lotgevallen, waar
aan geen zonderlingheid ontbreekt, om de nieuws--inhet
gierigheid uit te lokken en de aandagt 'bezig te houden ,
hebben veel, om tot leering, of tot waarfchuwing, te dienen. In korte woorden, zegt de Schryver veel, als hy, van
TAINE's Ouders gefprooken hebbende, 'er byvoegt: „ Zy
, leefden beiden om kennis te draagen van de wanbedry.
ven van hunnen Zoon ; zyne Ongelukken te betreuren,
,, en zynen Roem te hopren vermelden ; doch tevens om
weinig van zyne Goedheid te genieten! " PAINE's Afbeelrling.,.hier bygevoegd, tekent fchraaiderheid en vlugheid.
De
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De tweede Leevensfchets is die van een agtenswaardiger en beminnelyker Man, lang de Lieveling der Vry.
heidsvrienden, de Kweekeling van WASHINGTON, doth,
door de vreemde wending der Zaaken in Frankryk, thans
balling en gevangen, de Marquis DE LA FAYETTE. Mn
zal, door deeze beknopte Leevensbefchryving ,zich met vermaak dien Held herinneren, en wenfchen, dat alle verdenking , welke , zints het fchryven deezer Leevensfchetfe ,
op hem gevallen is, verdwyne. Van deezen Markgraaf gaat 'er een Afbeeldzel nevens ; . ook vinden wy
een keurig Portráit van Riquetti DE MIRABEAU in dit
Deel geplaatst.
\Vy twyfelen niet, of de Schryver en Uitgeever viiiden zich ,door een genoegzaam vertier, aangemoedigd, out
op denzelfden voet voort te gaan, en, op den duur, den
Nederlanderen een Werk te leveren, niet , ongelyk aan
het in Engeland flerk gezogte Annual Register , waar
voor het in Schikking, Iloch Uitvoer, behoeft te wyken..
PROPÈRTIUM ad virum eruditisfimutn
LAURENTIU51 VAN SANTEN. Accedunt nonnulla In CATULLUM & TIBULLUSI , autore I\IMIAN. GOTTLIEB
I.IUSCHKE. Amtl:elodami apud Petrun den Hengst,
NIDCCXCII, 110 pagg. in 8vo. maj.

Epistola Critica in

p

?TRUS FONTEIN , een zeer waardig Leerling van den
grooten HEMSTERHUIS , die voor meer dan veertig

jaaren het Leeraarambt, onder de Doopsgezinden te Am.
Heidam, bekleedde, hadt, na het ncderleggen van dien
post , geheel zynen tyd be('eed aan de beoefening der
oude Schryvers, die hem in zyne jeugd gevormd hadden, en die tot in zyn' meer dan tachtigjaarigen ouderdom zyn vermaak bleven. Schoon by niets uitgaf, verzamelde by echter , , in die lange reeks van jaarera , een
grooten fchat van aanmerkingen over onderfcheidene
Schryvers. Hy beárbeidde voortiaamelyk de Charafteres
van TttEOPHRASTUS, en liet alles, wat by daar over by
één gebragt hadt, by zyn overlyden, over aan de zorg
van den grooten WYTTENBACH , den besten Voogd bui
aan dit nu ouderloos kind te beurt kon-tenwyfl,di
vallen. ' Zyne aanmerkingen over PROÏEIZTIUS kwamen
in handen van den oordeelkundigen LOUW VAN SANTEN,
en deze deelde dezelven mede aan den Heere inlarAJUCL
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Schryver van het Stukje, waarvan wy hier . boven den titul hebben opgegeven, en wet
zo, dat hy hem tevens de veyheid verleende, om deze
aanmerkingen" in het licht te geeven. De Heer HUSCHKE
die de verdienften van FONTEIN kende, doorbladerde ze
roet de grootlte gretigheid, en, daar hy, onder het lezen,
dikwyls vrolyk het geluk van den Dichter vermeldde,
aan wien zulk een Uitlegger wa$ te beurt gevallen, werdt
even . daardoor zyn yver voor PROPERTIUS weder vertevendigd, welke, of fchoon hy, te voren dezen 'Dichter
Vlytig bewerkt bath, echter zederd eenigen tyd door
nadere bezigheden byna was verdoofd geworden. Hier
kwam by , dat zyn vriend VAN SANTEN hem raadde ,
zyne eigene aanmerkingen op PROPERTIU" S , vóór die van
den Heer FONTEIN, in het licht te geeven, welke aanmoedigende raad, met regt, zo veel gezags by hem hadt,
dat, hy het befluit nam denzelven op te volgen, zo als
liy dit dan ook in dezen oordeelkundigen brief aan zynegq
Vriend volvoerde.
In denzelven worden een aantal plaatzen van PROPERTius., en, van bladz. gi af , ook eenige weinige van
CATULLUS en TIBULLUS, behandeld; in welken de Schry.
ver of bedorvene lezingen poogt te verbeteren , of de
zodanigen, die door andere geleerden afgekeurd en ver
waren, te verdedigen , of waarin hy eindelyk-ander
aan duistere woorden en fpreekwyzen licht tracht by te
zetten.
Hy vergelykt , ten dien einde , deze Dichters -veelal
met Griekfche Dichters, welken zy hebben nagevolgd,
en deze wyze van behandelen geeft dikwyls aan hem,
en zyne Lezers, het dubbeld voordeel, dat daar door de
plaatzen der Grieken, zo wel als der Romeinen, verbeterd
of verklaard worden. Een ieder, die in dit zoort van fladiën geen vreemdeling is, zal terilond begrypen , hoe
veele vruchten zulk een arbeid,draagën moet , indien dezelve door een kundig man ondernomen wordt. By andere Natiën was de Dichtkunst ' een Voortbrengzel van de
natuur , en niet van de kunst., . en het was 'er zo verre
af, dat haare Oudile Dichterf zich door het lezen der
Dichtwerken van andere volken gevormd of befchaafd zouden hebben , dat zy, integendeel , zelfs in hunne eigene
taal onkundig, en byna geheel en al onbefchaafd waren.
Ey de Romeinen, gelyk de Heer HUSCHKE, P. 88, op het
voetfpoor van eicao , (Tuft. quojt. T. I.) met regt aanmerkt y
GOTTLIEB. HUSCHKE, den
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snerkt , ging de zaak anders toe. Order hun werdt de
Dicl;tkunst zeer laat bekend, er, zy verdt niet op Romein
grond geboren , maar geheel en al van de Grieken-fchen
ontleend , en naar hun voorbeeld gevormd. De eerfee
proeven zelfs der Latynfche Dichtkunst waren niets als
Overzettingen uit het Grieksch , en het was eerst in laates
ren tyd , toen de Wysbegeerte nu reeds te Rome in bloei
was, dat deze Overzettingen voor meer vrye navolgingen
der Grieken begonnen plaats te maaken.
Daar dit zo is , ziet een ieder hoe veel de vergelyking
der Grieken toe moet brengen om den nog maar al te
zeer verminkten, of bedorvenen, tekst der meeste LatynIche Dichters te herftellen , en om de duistere plaatzer2
van de laatílen te verklaaren. En hoe betreurenswaardiger
dierhalven ook daarom het verlies van zo veele Griekfche
Dichtflukken , die door de Romeinen nagevolgd zyn, voor
ons is, des te meer vlyt behooren wy te befteden, om dat
geen, dat ons overgebleven is, ten dien einde naarílig te
gebruiken. Vooral is dit by PROPERTIUS nodig, die,
zo wel als HORATÍUS , zich zo geheel en al aan het navolgen der Grieken overgegeven heeft, dat HEMSTERHUIS
met regt van deze beide Dichters zesde , dat zy aan die
geenen , die geen Grieksch verflaan , niet zeer behaagezt
kunnen.
In de daad , de Heer HUSCHKE heeft in dezen brief
een aantal fpreekende bewyzen van de voordeelen dezer
vergelyking gegeven, dewyl hy daar door de waare lezing
van verfcheidene plaatzen gelukkig herfleld , verklaard,
of verdedigd heeft. Eene goede maate van vernuft, óor.
deel, en belezenheid in de Schriften der ouden bezittende, was hy volkomen voor dezen taak berekend, en alle
minnaars van dit zoort van Letteroefeningen zullen zyne
verdienden dankbaar erkennen. Gelyk ondertusfchen niet
ligt een oordeelkundige op zal (laan , die , zo veele bedorvene of duistere plaatzen onder handen nemende , in
dezelven allen even gelukkig flaagen zal , zo zullen ook
geenzins alle bevoegde oordeelaars alle de gisfingen van
onzen Schryver voor genoegzaam gegrond houden. Althans het is ons voorgekomen , dat zommige van zyne
verbeteringea aan den Dichter eene zekere llyfheid geven ,
die na eene nieuwe en meer waarfcliynlyke gisfing verlangen doet: en zomtyds fchynt ook wel Bene slechte lezing, door eene ontydige vergelyking van een' Griekfchen
Dichter, ten onregte verdedigd te zyn. Dit ten minileis
dunkt

$?L

I. Co HUSGNfl

dunkt ons, dat het geval is by eene plaats van TISUL•
LUS, I, 2, 89, waar het verband, naar onze gedachten, volkomen de fchoone verbetering van VAN SANTEN
vordert:
Vidi ego qui JzrvENIS miferps rifisfet amantes,
eris vinclis fubdere colla sENEM :
Post Ven
en waar de Heer HUSCHKE de lezing van HEYNE,
Vidi ego, qui juvenum miferos luftsfet amores,
Post Veneris vinclis fubdere tolla. fenem ,
door vergelyliing met een Epigramma van MELEAOER, tracht
te verdedigen,
Wy moeten hier by nog ééne aanmerking voegen.
Schoon PROPERTIUS en andere oude Latynfche Dichters
nog niet zo naauwkeurig met de Grieken vergeleken zyn,
of 'er is nog ruime ftof van nalezing voor anderep overgebleven, zo hadt toch de Heer RUSCIIKE geen regt,
om van deze zyne onderneming, als van iets nieuws, te
fpreken , zo als hy op p. 87 doet , waar hy fchryft :
„ Hanc enim interpretationis partem , qua , propter novitatis gratiam, valde me delec`Iari profiteor, hucusque
„ nimis ab Editoribus negleEam esfe, non ignoras,, &c."
Wanneer men alleen de aantekeningen van SCALIGER naziet (om maar éénen ouden uitlegger van PROPERTIUS te
noemen) dan zal men bevinden , dat hy zich byna op
iedere bladzyde van plaatzen van Grieken, met hetzelfde
oogmerk, bedient. Voorts doet het ons wonder, dat wy
in dezen geheelen brief geen gewag gemaakt vinden van
de fchoone recenfie van den PROPERTIUS van BURMAN,
in de Bibliotheca Critica, (Vol. II, P. 2, p. i, & fegq.)
geplaatst, vooral daar de Schryver van dezelve niet alleen , met hetzelfde oogmerk als de Heer HUSCIIKE
verfcheidene plaatzen van Grieken met den Romeinfchen
Dichter vergeleken, maar ook ééne en andere plaats aangeroerd heeft, die ook door den Heer HUSCHKE behandeld zyn; zo als, Lib. I, Eleg. XX, vs. 37, en verv.,
waar met regt mede vergeleken is de plaats uit de Hyp.
fipyle van EURIPIDES welke door PLUTARCHUS bewaard
is, Opp- T. III, p. 93 C. en 661. F, en Lib. I, Eleg.
VIII, vs. i6, waar. HUSCHKE infefla manre in infefto marl
verandert , terwyl de Schryver der genoemde recenfie ,
die, met LIVLNEJUS, infetta mane leest, deze lezing ver klaart
,
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klaart uit het Griekfche a^rpc xros , het welk gebruikt
wordt voor iemand , die niets uitvoert. --- De vergelyking, die HUSCHKE maakt tusfchen Lib. I, El. 3 vs. 9,
en EURIP. Phoen. vs. 310, was ook reeds gemaakt door
?ODELL, Not. Crit. p. 66.
Over het geheel íchynt de Heer HUSCHKE meer belezen te zyn in de Schriften der Ouden, dan in die van
zyne voorgangers, welken of opzettelyk, of, iets anders
doende, zyne Dichters behandeld hebben. Dikwyls heb
opgemerkt, dat hy een diep flilzwygen be--benwyht
waart van de gisfingen van geleerden , die, na BURMAN,
zommige plaatzen van PROPERTIUS, en daar onder ook
die, over welken de Heer HUSCUKE thans zyne gedachten mededeelt, trachtten te verbeteren of te verklaaren. By
voorbeeld, II, 7, q2, waar F. JnconS, (in Ep. Crit. ad
IIEYNIUM , p. 94.) hadt voorgeslagen , „ multis femina
cinëia procis : en II , ro, gg en very., waar dezelfde
Geleerde leest:
Dentibus ut niveum quondam percusfit Adonin
Venantem Idalio vertice durus aper.
luis formofum gemuisfe in faltibus, illuc
Diceris effufa, to Venus, isle coma;
en, ter bevestiginge, bybrengt rloN , Eid. I, 7. -- Wy
hadden gaarne het oordeel van den Heer HUSCHKE over
deze gisfingen geweten.
Zomtyds hadt hy ook , by de verklaaring van woorden
en fpreekwyzen , zich op anderen kunnen beroepen ons
zich te bekorten , en de herhaaling van reeds gegevene
voorbeelden te ontwykeu ; zo als by Ne tibi fit. III, 2,
41, waar hy GRONOVIUS , Obf. III: ;, of HEYNE, ad Ti.
bullusn, 1, 6, 24, hadt kunnen aanhaalen.
Met dit alles verdient hy grooten dank, en by zal
dien nog meer verdienen, wanneer hy ons fpoedig ook
de aanmerkingen van FONTEIN bezorgt. De weinige proeven, die hy 'er ons van gegeven heeft, gevoegd by die,
welken ons te voren in de Bibliotlheca Critica, op de a.
p., p. I$ en 2I, medegedeeld waren, doen ons na meer
verlangen. — Ondertusfcheii wenfchen wy dan eene
meer naauwkeurige corretlie der proeven , vooral in de
getalletters.
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De Beginfelen der ilardklootkunde voor de Yeugd, in Vraagen en
lntwoorderi, door s. VAN EiDRL, Lid van ver fcheiden Maattfchappyen der Geleerdheid,, en Predikant te thageniegen. Te.
Utrecht by H. van Otterloo, 179o. In 8vo. 140 bl.
de geheele Geographie in XXVI Lesfen
e Eerw:
behandelende, heeft goedgevonden, tot onderwys van KinD
deren en Leerlingen, boven zyne grootere /lardklootkunde, dit
VAN EMDRE,

kleine Werkje in Vraagen en Antwoorden uit te geeven. hetzelve
bevat in 't klein alles wat men gewoonlyk in uitgebreide Werken over de Geographic vindt aangetekend en , fehoon het
niet dan eene korte aanwyzing van dat alles is , kan dezelve,
zo ter herinnering als tot onderwys, der jeugd van nut zyn.
Ook de laatile ontdekkingen worden in dit Werkje aangetrof
feit, benevens eene kleine fchets der gefchiedenis, die 'er aanleiding toe gaf ; blykende voor een en ander uit de volgende
aanwyzinge der Botanybaay , thans zo berucht en gevreesd in
Engeland.
,, Vraage. Wat valt 'er van Nieuw - holland te berichten?
Antu'. Door de ontdekkingen van den Heer coot weet men
thans , dat het een Eiland is, en wel het grootl e der geheele
aarde, genoegzaam zo groot als Europa; de kusten alleen zyn
thans nog maar bekend.
Vraage. Welke Kust verdient tegenwoordig onze aandacht?
4ntw. De Oostkust , genaamd IUieu;v Zuid - Walles, dewyl
uit Grootbrittanje aldaar eene volkplanting gevestigd is, beltaande uit ondeugende menfchen , die tot een altoos deurende gevangenis verwezen waren.
Vraage. Wanneer is dit gebeurd?
Ante'. In January 1788, wanneer 12 Schepen, op welke 565
mans-, en rpz vrouwsperfoonen waren, na een reis van 36 weeken, in de Botanybaay aankwamen, vervolgens nog wat noord.
waards voeren, en te Port-yakfon aanlandden.
Yraage. Zyn 'er naderhand nog derwaards overgebragt?
.efutw. Ja, in November 1789 , nog wel omtrend honderd
perfoonen, alleen uit de gevangenis te Londen.
Vraage. Hoe zyn de natuurlyke Inwooners gefield?
tlrstiv. De Inwooners zyn zwart, maaizen zich nog .lelyker
door lidtekens, draagen in den neus een vischgraad, en byna
alle mans misfen een tand in 't bovenfle kakebeen.
Yraage. Wat is 'er meer van te zeggen?
-4ntw. Hunne hutten zyn flegt, klein en laag, hun Canoo's
naaken zy van boombast, bewonden met wyngaard- ranken, met
welke zy zich ver in zee begeeven, en fnel kunnen vaaren.
Fraage. Hoe is hun Caracter?
4ntw. Zy zyn itotítmoedig, fchynen zeer onverfchillig, niet
;
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diefachtig, hunne wapenen zyn zwaars ktiotfen, lange fpiefen,
naenen bylen; zy verwaarloozen den landbouw, en verzamelen
vruchten die.zy eeten, gelyk ook visch."
Wy zeiden hier boven, dat deeze plaats thans zo berucht
als gevreesd in Engeland was ; intusfchen weet men , uit de
nieuwfte Engelfche berichten, dat veele dieven daar hun for.
tuin maaken, die anders nimmer langs den gewoonen weg daar
toe geraakt zouden zyn: zynde bekende Roovers en Straatdieven van Londen, nu Schouten, Secretarisfen, Leermeesters,enz.
aan de Botanybaay. Zeer wel, zeide BReDEROD, dus ook ten
hun opzichte: 't kan verkeeren!
De Gyfferkunst gemakkelyk gemaakt, of de beginfelen derzelve op
eerie nieuwe en zeer kinare wyze voorgefleld , door JEAN DES
e0NTAINES. Twee Deden. In 's Graves ,'cage, by J. C. Leen.
weflyn, 5790 en 1792. In 8vo. 146 en 2ao bl.
nder de Rekenboeken , federt eenigen tyd in het licht geko
men, verdient deeze Cyferkwsst gemakkelyk gemaakt geen
O
der laagfle plaatfen. De Schryver, voorheen een Leerling van
den beroemden Uttechtfchen Hoogleeraar in de Wiskunde, J. F.
en thans een Onderwyzer van zes jonge Heeren te
Bergen op den Zoom, wykt geheel van den gewoonen fchooltrant af, zoo als BLMSIERE reedy vóór hem gedaan had: en geeft
zich veel moeite, om zyne leerwyze bevattelyk voor te dreagen;behandelende, om die reden ,de eerfie beginzelen der Rekenkunde veel wydloopiger dan gemelde BLnssIERE gedaan heeft.
Volgens het uitgebreid ontwerp van den Heer 13Es FONTAIiNES,
behelst het Eer/le Deel, na eene uitgebreide Veerrede, en ver
Gelden en Gewigten, de Numeratio,4ddi--klaringdeMt,
tio , Multiplicatio , Subflraëiio en Divifo, met eene uitbreiding
van het voorgaande, of liever, het gebruik der zogenaamde vier
Spetten. Het Tweede Deel begint met eene nadere oe}ening in de
gebrokens , en derzelver gebruik in de gemelde vier Specien;
vervolgt met de verandering van gedeelten ; met eene toelichting tot de £quatien of gelykheden; de Preportien of evenredig.
heden; en eindigt met dat geene, 't welk men , op de fchoolen,
den Regel van Drieën noemt; wordende deeze laatfle, door den
Schryver, naar maate de gevallen zyn, andere naamen toegeëigend: als de drie bekende getallen met Breuken verteld, en de
drie bekende getallen als ge/welen opgegeeven , en in Breuken bewerkt.
Of de voorgedragene Leerwyze van den Autheur ras veel
ingang zal vinden, hier toe hebben wy reden om te twyffelen.
Oude Paalen laaien zich niet inakkelyk verzetten; en veele meesters zouden zelfs nog veel moeten leeren, indien zy zich deeze Leerwyze wilden eigen maaken. Bovendien, zo zouden, op
N n.
deeLELT. 1792. zvq. i2.

IENNNERT,

526

J.

DES FONTAINES, CYFFEPXUNST.

deeze en geene gevallen, zeer ligt in aanmerking kunnen kemen, dat de verkorting, by veele fchoolmeesters reeds in gebruik, boven deeze den voorrang zoude verdienen, om dat zy,
de gt:woone wyze van optlel volgendé, in de daad geen meer
getalmerken, dan de Autheur, zullen behoeven te bezigen. —
De voordragt zyner Leerwyze is ook meer uitgebreid dan duidelyk; en had eenvoudig en zuiver te gelyk kunnen zyn. In
de Joos•7•ede voor het Tweede Deel, zegt de Autheur wel, dat,
by in de dagelyltfche uitkomende Schriften geene gelykheid van
fpelling heeft kunnen ontdekken; dat hy zich derhalven aan verfcheidene onderfcheidingen niet heeft willen bekreunen ; maar
nu eens dus en dan weër eens anders gefchreven heeft, zo als
het hein uit de pen is gevallen. Maar is zulk eene fchrylwyze
goed ? Moet een Schryver niet aan zich zelven gelyk blyven?
Moet hy de Geflachten der woorden , en de byzondere Naam
niet kennen ; en dezelve behoorlyk onderfcheiden? Over-valen,
deeze laatf{e is weinig verfchil : en deeze zyn het, welke de
Schryver op elke bladz. heeft veronachtzaamd ; zonder dat men
hem over kleinigheden behoeft te berispen , of drukfeilen op
zyne rekening moet dellen; zo als: het is een Cyfferkoek, maar
geen Spraakkonst, en meer anderen.

Heldenbrieven. Te 1lsnflerilam by W. Holtrop, 1790. In 8v ®.
140 bl.
zestal Brieven, uit het Francch vertaald, maaken den in.
van dit Werkjen uit: zy zyn i. Van den Abt
E enhoud
uit zyne Abrdy La Trappe, aan eenen Vriend. Men
Dg

RANGE,

fchryft de bekeering van deezen man toe aan den dood van
zekere Hertogin , die hy beminde. Hy had eenige dagen op
het land doorgebragt; hy wist niet dat deeze vrouw in dien tyd
aan de Kinderziekte gellorven was ; en komt dus langs een verbor.
gen trap by haar. Net eerfle voorwerp, dat hy gewaar wordt,
is eene doodkist, die het ligchaanl van zyne minnaares bevatte.
Voerneemens zynde ,om haar naar het graf haarer Ouders te laaten
vervoeren, had men een boden kist laaten maaken, doch deeze te kort gemaakt zynde, had men het hoofd van het ligchaam
moeten fcheiden. De Abt vindt dit hoofd op eene tafel , onder eene bebloedde fluijer; hy herkent liet wezen, en treed vol
fchrik te rug : begeeft zich daadelyk naar La Trappe, alwaar
hy de flrengfle boete doet. Vanhier is het, dat hy aan eenen
Vriend fchryft , die in Italien reist , en aan wien dit voorval
bekend is. 2. Brief van BARINWELL, in zyne gevangenis, aan
zynen Vriend TRUEMAN. Dit karakter is uit den Koopman van
London, een Engelsch Tooneelfpel, en uit Idelaart, eene vrye
Franfche navolging van dat Iluk , genoegzaam bekend. BARNWEL
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leiding, door welke by zyn eigen Vader in een bosch vermoord
heeft, ten einde zyne allerfnoodfle FANNY te kunnen onderhou
3. Brief van ZETLA, eene jonge wilde Slaavinne te Conflan.-den.
tinopolen, aan VALCOUR, eenen Franfehen Officier. Het bekend
geval van INKLE en 1ARtco, door de Schryvers van den Engelfchen Spetator medegedeeld, door GELLERT's Fabelen meer alge
bekend geworden , en door een Tooneelfpel in Enge•-men
land telkens herinnerd wordende, heeft ook de floffe voor deezen brief aan de hand gegeeven. VALCOUR , een Franschman,
is, in de plaats van INKLE, een jougman die zich verveelt, en
die de liefde verlaat om het vermaak te zoeken. ZEuLA, die te
Conflantinopolen de plaats van JARICO vervuld, is eene verlaarene
vrouw, eene moeder, en een flaavin. De Franrche Dichter heeft
deeze verblyfplaatfe voor haar gekozen , om haar niet uit• de
Wildernis te laaien fchryven , dat oneigen zoude zyn. _ Haare
verwytingen zyn gegrond, en zouden aan veele INItr_ES of VAL.
couas van deezen iyd even zo gegrond gedaan kunnen worden.
4. OCTAVIA, zuster van AUGUsTLS, aan ANTONIUS. De Huwlyksliefde van den fchryffler deezes briefs , geplaatst tegen de verleidingen der wulpfche CLEOPATRA, verfchynt hier in den groot
moet het Tafereel van de overheerfching-flengas.Zry1c
van CLEOPATRA over ANTToNaus van eenig nut zyn in ee e
Eeuw , in welke die dooriuchte en zwakke Romein zo veele
navolgers heeft gevonden. s. Marto aan LENDER, een uit oviDIUa
genoeg bekende floffe; doch op een geheel andere wyze;behandeld. En 6. ABEILARD aan i-IEI,oISE. De verregaande liefde deezer
beide perfoonen, zo meesterlyk door POPE'S Penceel gefchilderd,
en zo treffend door P. LEUTER. nagevolgd, houd in deezen Brief
zich ook, ondanks de goede gevoelens van ABEILARD, ftaande:
dus een en ander deezer Brieven, zo wel om _de wyze van behandeling , als om de uitmuntenheid der floffe, den gevoeligen
Leezer zeer wel bezig kunnen houden.

De Watergeuzen ,Heldenreel,door A. roosjes P. z. Te Haarkm by
A. Looses P. Z. 1790. in groot 81'o. u8 bladz.
onverwagts inneernen van den Briel, op den eerllen van
der,
Grasmaand 1572, 't welk, tegen den zin van
H
Eer//en , door de uit Engela zit verdreevene Watergeuzen , ouder
WILLEIi

bevel, gefchiedde, en eene deur opende, om de veyneid in Nederland te vestigen , is het onderwerp deezes Tooneelfpels. Een onderwerp dat geen Vaderlander onbekend kan
zyn , ten mintien dien niet, die iets van onze. Gefcbiedenisfen
gelezen heeft; zynde hetzelve onlangs no veel cht bygezet,
door den Heere Mr. u. VAN WYN , in de Byvoegzels en Aanaszerkingen , op het zesde Deel der Vaderland/die Historie van
n beroemden j. WAGENAAR , bl. 76 -87. De Heer LOOSTEs
heeft
Nu a
LIIMEY's
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heeft zyn fink op een nieuwets leest gefchoeid ; zynde hetzelv e , door zangen tusfchen de Bedryven , zodanig aaneen ge.
bonden , dat het geheele Heldenfpel maar één enkel aaneengefchakeld Bedryf fehynt te zyn ; van het welk by eigenlyk de
Proef heeft willen neemen. De verzen zyn , over 't algemeen
genomen, fchoon ; eenige zwakke daar van uitgezonderd ,, welke laatie mogelyk die plaatfen zyn , van welken de Dichter
klaagt , dat by dezelve , by de befchnaving en herziening, niet
wet heeft kunnen veranderen. Ten ware by de menigte Tooneelueradien , of de te groote pompe , van Rederykers en geanaskerde perfoonen bedoelde ; die by het veroveren van een
Stad , daar naauwelyks vyftig weérbaare mannen in gebleven
zyn , met veel moeite zamengehaald kunnen worden. Men kan
ook eerie fchoone Vrouw zodanig met diamanten overlaaden, dat
zy veel van haare fchoonheid daar by moet verliezen.
Ceirengde Dichtproeven van eenige Letterlievende Vrienden. Te
Dordrecht by A. Biusfé en Zoon, r788. In groot Bye. i 16
bladz.

rie jaaren was deeze kleine verzameling van Dichtproeven,
D
op het laatfee blad na , afgedrukt , eer zy werdt uitgegeeven ; en even zo veele jaaren hebben wy gewagt , om 'er be.
richt van te geeven ; om dat wy op een tweede Deeltje , volgens het Voorbericht, wagrende waren. Tot heden is zulk. een
Vervolg echter niet verfcheenen ; des het tyd worde , dat wy
van het voor ons liggende boekjeu alleen fpreeken.
Een kleine kring van vrienden, beflaande nit de Dichtkundige A. H. HPGEDOORN, B. FREMERY, J. P. VAN HE$L..en D. VAN

STOLK, hebben een gedeelte van hunnen voorraad bygedraagen ;
maakende te zamen een aantal van 36 verzen uit, welke deeze Ce.
wiengde 13ík?rproeven opleveren. De laatstgenoemde Dichter flierf
in April 1787, in den ouderdom van 27 jasren; wordende er
een loffelyk getuigenis, in gemelde Voorbericht , wegens dien
man gegeeven.. Een ?,edelled van Mejufvrouw AGNITA VAN DYCK,
by het wiegje der FIuwely!,s - eerfeeling van gemelden overiede.
ven , haaren vriend en bloedverwant, was daarom de plaattang
zeer wel waardig : fchoon de meeste dezer Gedichten enkel
vluchtige gedachten zyn, zo als men gewoon is in de meeste
J ichterlyke Scakeeringer aan te treffen. Het volgend irekke
ter proeve:
ALLES.

e

llfensch ! hoe ydlel is uw laven!
TJ'aa, toe ver zamelt gy ? I ehoeftge dan zoo veel?
.Helaas! twee /èhredeaa doetge op 't ondermaansch toenel:
en beSroven.
Gy wordt geboren

Iets
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Iets van JACOB PETRUS VAN HEEL. Te Dordrecht by A. Blusfé
en Zoon, 1790. In groat 8vo. 174 bl.
e Heer
by zyne dichtlievende Landgenoten met
D
roem bekend, deelt, in dit Iets, verfcheidene, zo oorfprotigelyke, als uit andere taalen overgenomen , Stukjes mede; welke,
VAN HEEL,

meer of min gewigtig, alle hunne bevalligheid hebben. Eeni.gen van dezelven zyn Minnedichtjes , en als zodanig moeten
zy als vruchten zyner jeugd befchouwd worden; die geenszins
in het morsfige, vallen, zo als zomrniger jeugdige Gedichten maar
al te veel doen ; maar die, ten opzichte van de vinding , beter
hadden kunnen zyn. Daar di. Iets, gedeeltelyk uit Poëzy, en
gedeeltelyk uit Profit, beftaat, zullen WY, ter Proeve ,van elk een
klein Stukjen mededeelen.
DB ONTWERPEN.

„ Ik beb tegenwoordig honderd duizend guinies," zeide de
oude GREGOR1US, in het beklimmen van eenen berg, van wiens
top men de kost bare landeryen, die by gekogt had, konde be.
fchouwen.
„ Ik heb honderd duizend guinies, door naarí}igen arbeid gewonnen; ik zal voor myn' Zoon eene plaats in het Parlement
koopen, en myne Dochter aan een Pair van het ryk uittrouwen.
„ Ik ben niet ouder dan vyf en zestig jaaren , met myna
honderd duizend guinies; ik ben fterk en gezond; ik eet en
drink wel, en zal het overig gedeelte van myn leven vrolylc
doorbrengen.
„ Ja, waarlyk, vervolgde de oude GREGORIUS, den top vat>r
den berg bereikende, ik heb honderd duizend guinies' Hier zal
ik myn huis laaten bouwen, dáár myn boomgaard doen planten dáár is de plek, waar myne trekkasfer. zullen flaan,
en waar Ik myne ananasfee zal kweeken.
„ Die Pagtwooningeu verhinderen myn uitzigt Ik zal
die doen wegneemen."
„ Waar zullen dan de Pagters blyven? " vroeg zyn Rentmeester die hem vergezelde. „ Dat is hunne zaak, antwoordde de
qude GREGORIUS: de moolen, die gy .daar ziet, zal ook .afgebroken worden, en zal de beek, die myne velden bevochtigt,
niet langer fluiten."
„ Waar zullen dan de Dorpelingen hun graan doen maaien ?"
vroeg de Rentmeester......,, Dat zyn nlyne} zaaken niet,"
viel hem de Grysaard in.
„ GREGORIUS kwam in zyn huis te rug , zeer te vrede over
zyne wandeling; hield, met finaak, zyn avondmaal, denkende
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op zyne ontwerpen; hy dronk Iustig, rookte- twee-pypen, en
ging naar bed; fpoedig viel hy in eengin diepen flaap, en

ontwaakte niet weder.
„ De Landlieden bewoonen nog de Pagtwooningen , die 'GR.Ezy doen nog hun graan maa.
GORIUS wilde doen verdelgen
een op de woolen , . die ' by begeerde dat afgebroken zoude
worden, en derzelver Eigenaar is vergeten.
DE PROCESKOSTEN.

d Hoe .vóordeelig'is de vond,
Die 't regt , voor zynen loon 'doet zorgen:
Gy twist fechts om één, voetje grand,
En 't kost u "meer dan twintig morgen."
Briefwisfeling tusfcken 1lcademie-Frienien , door J. M. nuLLeR.
Naar de tweede verbeterde Heogduitfche uitgave. Tweede Deel.
Te Utreeht en te /Imjlerdain: by . G. T. van . Paddenburg en
Zoon en M. Schalekamp, 5795. In 8vo. 275 bl.
y onze beóordeeling van het Ee':/le Deel deezer BriefwisfeB
ling (*) , hebben wy 'er de waarde genoegzaam van doen
kennen; en den £chryftrant, daar in gehouden, vooral om des.

zelfs levendigheid en verfcheidenheid, onzen Leezeren, aangeprezen. Wy hebben, by het legzen van dit Tweede Deel, geene
reden gevonden-, on -van dat gunftig oordeel af te gaan., maar
zyn, 'er telkens in verflèrkt geworden.. Een aantal van Vier.
en- dertig Brieven maakt den inhoud van dit Tweede Deel uit;
die zekerlyk meer dan aan enkel Academie. Vrienden zullen
bevallen.

(*) Zie boven, 'adz.

300.

i''arolina, of de Wisfelvalligheid der Fortuin. III Deelen. Te
4rn/lerdasn by W. Vermandel en J. van Gulik, i79o. In gr.
Ilvo, 760 bi.
onder de Heldin van deezen Roman, in alle haare rampen
en tegenfpoeden, zelfs kortelyk te fchetfen, kunnen wy 'er
Z
dit van zeggen: dat zy voor de Leezcrs enLeezeresfen van deezen

turd, wier finaak in het romaneske valt, Benige goede Tafreelen
levert, die niet overdreeve i noch gewrongen zyn , zo min
als zy de goede Zeden kwetzen. Het geheele Werk is in
XXXVIII Hoofditukken've`rdeeld, welken, in FIELDING'sfinaak,

alle byzondere Opfchrifien hebben. Men meld niet of het een

On.
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Origineel óf eene Vertaaling is, fehoon wy het laat(te zouden
denken : ten minflen het Tooneel der Gefchiedenislèn is Engeland, . en de afwisfelende Caraéters en Leevenswyze zyta daar
mede overeenkomftig.

De Lantaarn voor 1792. Door AMUItAT-EFFENDI, Hekim -Ba•
chi. Te Amflerdam in 't Nieuwe Licht , X65 bladz. in
duodecimo.
ooraf gaat een gewoone Almanach , waarin, even als in
VV die
van den Heer
, op iederen dag eene geSWILDENS

wigtige Vaderlandfche Gebeurtenis, die op denzelven voorges
vallen is , aangetekend Raat. Achter denzelven zyn de vol.
;ende Mengelflukjes gevoegd.
i. De Aarde; of over derzelver gedaante , grootte, bevol.
king, enz.
2. Over de natuurlyke gefleldheid van ons Vaderland, en over
de Levensmanier van deszelfs bewooners , voor zo verre beide in
vloed hebben op de gezondheid.
3. Natuurlyke Historie van den ' Mensch , van onder tot
-

,

boven.

4. Noodzakelykheid van meer militaire kundigheden voor onzt

Regenten.

5. Ilan de Finantien.der Republiek.
6. Over de Trapswyze vermeerdering van verteeringe.
7. Lof der Arrnfordamfehe foberheid!
8. Tafel der Geboorte -lysten by de Gereformeerde en Lutherfche
Gemeentens , geduurende zeventien >aaren: behangen met verSterflysten van_ Amflerdam, van
fcheidenerlei Ornamenten.
Zyne volkrykheid.
Gevolgtrekkingen.
17617 tot 1790.
9. e11geweene Regeering van .Holland.
io. Verdediging van 't Vaderland te Land en te Crater.
ii. Fragmenten des Predikers.
12. Staat der Geleerdheid in Nederland, en van de Geleer.
den.
13. Faculteit van Koophandel.
14. 15. 't Nadeel van den te grooten invloed der Priesters op
den geest der Overheid; en Historie der geestelyke vervolgingen,
tegen elkanderen over gedrukt..
16. Troost voor gemoedelyken.
17. Gelooven. Niet gelooven.
z8. Fan de Kinderteelt.
19. De zedelyke toehand der Nederlandfcke Natie op 't einde der
Achttiende Eeuw ; eene gantsch, niet vriendelyke beoordeeling
van het boek van den Heer HAMELSVEty , over dit Onderwerp.
20. Die kaatst moet de bal Yerwachse,'s , of daaak/chryven aan
Jr
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Mr. MONTHLY REVTEw; een zeer bitter en onheusch antwoord
op de recente , die in dat met regt zeer geprezen Journaal
geplaatst was van het beruchte boek:4antekeningen gehouden op
gene Reize door Turkyen, ens, het welk insgelyks een produ
van den Schryver van de Lantaarn is.
2r.

Pynfiillende Pleister.

2 ? . Slot en Sleutel.

I let laatstgenoemde Stukje wordt aldus hefloten: „ De op.
„ merkzaame Lezer moet by de minfle opmerkzaamheid op.
„ merken, dat wy ons best deeden, om dit boekje van binnen
en van buiten om 't mooifte te maaken. Is ons dit mis„ lukt; en zet by by de doorbladering een gezicht, als een
muficus by 't matten-kloppen , of 't aanvylen van een
zaag, 't publiek trooste zich. Zeer waarfchynelyk trekken
„ wy met onze Kantdoos naa eene andere kermis, en vallen
„ het niet meer lastig:'
Van een Schryver , die zulke voornemens , en daar by
zulk een fingulier hoofd en chara5er heeft, als de Schryver
van dit boekje toont de bezitten, heeft men doorgaans weinig
eerbied voor het Publiek te wachten. En , in de daad, fchoon
in hetzelve een aantal gewigtige en algemeen-nuttige waarheden gezegd, en een aantal fchadelyke vooroordeelen bettreden
worden, is 'er echter ook veel in, dat aan verlichte en onbevooroordeelde Lezers mishaagen zal, en de toon vooral, die
'er doorgaans in heerscht , het fcherpe en bytende , en het
(potten met zulke dingen, die of waarlyk heilig zyn, of, door
de grootere meerderheid des menschdoms, als zodanig aangezien
worden, moet aan iederen bedaarden beoordeelaar ongenoegen
wekken. Daarenboven toont de Schryver dikwyls te veel
verachting voor andere Schryvers, en eene te groote verbeelding van zich zelven, iets, dat te minder te verdraagen is , van
een man, die zo weinig waarheidsliefde bezit, dat by fchry
ven durft: „ In alles behaagt my de afwisfeling. Ik haat
„ niets meer dan ouwbakke kost. Laat anderen, zo 't hun
vermaakt, bewyzen , dat 's middags om 12 uuren dag is.
'k Zal hen niet flooten van hun Stokpaardje. 't Myne is 't
„ finguliere. En waarlyk raakt men 'er misfchien niet verder
„ meê van de waarheid çheeft dit ook een klein fnuifje van ver„ waandheid y) dan met te loopen over 't gebaande pad. In
„,gevaar van ketterachtige Waar aan de markt te brengen,
„ wil ik liever van den gepriviliegeerden weg afwyken, dan
„ rechtzinnig anderen en my verveelen. £ene behaaglyke
-

nieuwe dwaaling is nay welkomer dan eene verlepte waar-

,,

Het boekje is van binnen en buiten met eenige afbeeldingen voorzien, die evert fatyriek en fcherp zyn, als de inhoud
van hetzelve is.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN.
Aanmerkingen over 's 1lMenfchen Vermogen en Onvermogen
in den Godsdienst; of de uitgeftrektlzeid der bekeerende

Genade; volgens de Grondfellingen in de beroemde Drieven van PHILADELPHUS , en onzer uitmuntendjie Godgeleerden: door een Medelid en Beminnaar der Hervormde
Kerk. Te bekomen by ve7fcheiden Boekverkoopers. In
twee Stukker, liet eerjte 2o2, het ander ai9, bladzyden.
In gr. Svo.

I

n de hitte des Gefchilvoerens, ten tyde als het God..
geleerd Zamenllelzel onzer Nederlandfche Kerke wierde
ontworpen en vastgeiceld , verviel men , zomtyds, in
uiterilen. Geen verltandig heden daagsch Godgeleerde ,
hoe yverig de heerfchende gevoelens onzer Kerke toegedaan, zal dit ontkennen. Want wat toch is meer ei.
fenaartig aan de natuure des dikmaals zwakken flervelings, dan, onder het vervolgen van Genen vyand, nu
en dan te tiruikelen. De zulken, met welke onze eerfte Hervormers te doen hadden, dreeven, veelal, Leer.
hellingen , welke hun voorkwamen eene hooggaande en
verdertlyke íirydig'aeid met de Leere des Euaugeliulns in
te fluiten. Moedig gingen zy dezelve te keer. Om met
den vyand niets gemeens te hebben, vervielen ze, ongelukkig, nu en dan in tegengeftelde uiterllen, en lieten
zich uitdrukkingen ontvallen , die, naar het oordeel van
een meer bedaard onderzoek, insgelyks aan bedenkelykheden onderhevig waren. 't Is hier uit, veelligt, onder
anderen, dat, in vervolg van tyd, onder de menigte der
Hervormde Christenen, ontftaan zyn, verfcheiden overdreevene begrippen, over welker in (land blyven, tot op
den huidigen dag , onze ongenoemde Schryver klaagt.
't Zyn deeze , zyns oordeels , overdreevene begrippen
welke hy, in dit Gefchrift, zoekt the keer te gaan. Intusichen is by ons, onder het doorbladeren van dit Werk,
nu en dan, eenige twyfeling ontdaan , of de Schryver
zyn oogmerk wel zal bereiken. 't Zyn de ongeleer^len en eenvoudigen , welke hy inzonderheid van hunne
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vooroordeelen zoekt te rug te brengen. Maar 't zyn deeze lieden, veelal, welke met liet aangenomen Zamentlelzei der. Kerke driftigst zyn vooringenomen , en niet zo
zeer gezonde redekavelingen of de gevoelens van hedendaagfche Godgeleerden, als de aloude uitslaande Formulieren en Geloofsbekentenisfen, als den waaren toetsíteen
der Rcgtzinnig'heid beíchouwen. Welke nu zyn de wapenen , met welke onze Schryver de dwaalenden, naar
zyn begrip , van hunne overdreevene meeningen zoekt te
rug te brengen ? Even die zelfde bewysredenen , welke by
hen onder verdenking liggen , om dat zy dezelve , nicermaaien, als flrydig reet de geëerbiedigde Oudheid , heb
hoorera betigten.
-ben
Met dit alles, en hoedanig ook iemand omtrent de onderwerpen, welke hier verhandeld worden, moge gezind
zyn; dit zal ieder moeten erkennen, dat de ©pfteller van
dit Werk lof verdient , om zyne gemaatigde voordragt,
en zyne onthouding van het geeven van kwaade naamera
aan dezulken , die van hem verfchillen ; als mede, dat
dezulken , welke niet in het i^oorbyster wanbegrip ver
als of de Onfeilbaarheid liet deel der vroegere-kern,
geëerbiedigde Godgeleerden ware, hier nog al 't een en
ander zullen aantreffen, 't welk hun derzelver ubfpraaken
en bellisfmg in herziening doet neemen, eer zy aan dezelven een ingewikkeld geloof mogen slaan.
Vermits dit Gefchrift van te veel uitgebreidheid is
want, geheel te onregt noemt, de Schryver hetzelve, een
IWerkje, en een klein Gefchrift) om een doorlonpend uit
te gedoogen , zullen wy den hoofdzaaklyken in--trekzl
houd , en ginds en el Iers 't een en ander, ter proeve
mededeelen. In het eedre Stuk,, handelende over 's Mentchen Vryheid, verdorvenheid en onvermogen , en over
de bekeerende Genade: raga Benige algemeene aanmerkingen over deeze onderwerpen, doet de Schryver eene opgave van den haat des gefchils;. volgens welke opgave de
deukwyze der zulken ,welke by tragt in andere begrippen
te brengen , hier op neder komt : Door den val van Adam
zyn alle menfchen gevallen in eenera haat van volflrekte
onmagt, een natuurkundig gebrek der Zielsvermogens, 't
welk niet dan door een fi peppend Alvermogen kan herfteld worden. Aan zommigen verleent God de genade der
bekeeringe , door welke , in een oogenblik , een nieuw
leenend beginzel wordt ingeflort ; zo dat de Mensch, in
dat eerde tydlaunt, geheel lydelyk zy, en tut dit Werk
(
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geella 1) coring toebrengen, uOci hletrelve eeuigzins kan

wederflaan , doch naderhand uit dit heginzel werkzaam
wordt, Deere genade wordt aan zeer weinigen medege-^
deels, en is voor alle anderen onverkrygbaar. Nogthans
gefchiedt dit regtvaardig , dei=.*yl de Nlensch in Adam
deezd kragten moedwillig verloor , en God niet v,rpligt
is dezelve weder te geeven. Het gevoelen, 't welk onze
Sclirycer , in tegenflelling daarvan, trast te verdeedigen,
luidt altlus • volgens zyne eigen woorden: „ Dat alle
„ Meufchen zedelyk verdorven zyn , en zonder Gods
,, Woord en Geest onmo gelyl: tot een Christelyk Geloof
,, en Bekeering kunnen gebragt worden. Doch dat deeze
„ vernieuwende genade, onder net Euang'e;ie, aan alten
„ aangeboden , en langs eenen zekeren weg te verkrveen
„ is ; zo dat de reden onzer onhekeerlykheid geenzins
„ daarin te zoeken zy, dat God ons geen genade ver
noch fchenken wil; maar dat elk in eigen per--„pligts,
„ zoon deeze groote genade verwaarloost en verwerpt ,
„ door welke by anderzins tot een waar Geloof en Zaa
„ ligheid koude gerstaken. Of, met veel kortere woor„ den; dat Jefus Christus zo wel tot bekeerin , als ver„ geevirrg der zonden, aan allen welmeenend wordt aan„ gebonden , en dus ook voor ieder verkrvgbaar is."
Ter ftaavinge van deeze Leere, en om de daarvan ver
te keer te gaan , bedient zich onze Schryver-fchilend
van vier voorneanae bewysredenen, welke in de byzonderbede!! ontvouwd , to nader worden aangedrongen. Hoofd
komen dezelve lier op neder ; dat 's Mcnfchen-zakely
Verdorvenheid en Onvermo 'en niet in een natuurkundig
of we ;enlyk gebrek in onze Zielsvermogens beftaat , maar
van eenen zedtelvvkcn aart is. Wyders , dat daarom de
Bekeering , niet door eene wonderdaadige her{chepping eet
inftorting van een nieuw beginzet, maar op eene rede.
lyke wyze door Gods Woord en Geest gefchiedt. Voorts,
dat wy, onder het Euangelie, reeds eenige genade van Gods
Woord en gemeenere invloeden van den Geest deelagtig
zyn. Eindelyk, dat verdere genade, tot bekeering en een
heilig leeven, aan elk wordt aangebooden , en niet oninoóelyk te verkrygen is. Aan dit alles hegt de Schryver
eenige algemeene bedenkingen , door welke het bovenflaande nader wordt aangedrongen.
Vermits het niet flegts redeneeringen , maar vooral
Schriftuurtexten zyn , op welke de andersdenkenden zich
gronden , maakt onze Autheur ook voornaajnelyk zyn
00 %
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werk, om het bewys, uit dezelve ontleend, te ontzenuwen, door aan te toonen, dat de uitdrukkingen, welke 's menfchen volflrekte] onmagt fchynen aan te kon
een figuurlyken zin moeten worden opge--digen,of
vat , of op den Raat der fleidentche Waereld en derzelver verregaande verdorvenheid moeten worden toegepast.
Ilet tweede Stuk deezes Boekdeels is meer bepaalde
bronnen, uit welke-lykingert,awzvnde
de misvattingen, aangaande de boven verhandelde onder
voortgevloeid. Onder deeze bronnen telt-werpn,zy
onze Schryver, inzonderheid, verkeerde begrippen aangaande liet Geloof, de Bekeering , en de Kerk; voorts
verkeerde uitlegging van den Bybel; wyders Bene fpoorbystcre Wysbegeerte; vervolgens verkeerde ZamenRelzeIs
van Godgeleerdheid; verder, Ketteryen; aan al het welk
by nog kegt eenige bykomende oorzaaken van verkeerd
begrip, vooral by den gemeenen man.
Zie hier eenige algemeene Aanmerkingen , betreffende
de bron van misvattinge , uit eene verkeerde uitlegging
van den Bybel ontltaande.
i. „ Zeer bekend (dus fchryft men hier) is die beklaab
lyke Uitlegkunde , waarby men, den eigenlyken letterzin
verlaatende, overal eeren verborgenen geestlyken wist op
te delven, en dus alles van den Bybel kon maaken, wat
men wilde. Maar hoe vreemd is het, dat men te gelyk
in het tegengefleld uitertle is vervallen, om zeer veele ontigenlyke fpreekwyzen , by na eigenlyk , op te neemen. Its
den Bybelflyl, worden meest alle geestlyke zaaken uit
woorden van de floflyke Waereld ontleend;-gedruktm
deeze woorden eigenlyk op te vatten, zonde alle ongerymdheid te hoven gaan. Men ziet het , met verbaasd.
held, in de Transfubflautiatie, door die woorden, dat is
nayn lighaam, eigenlyk te neemen.
Maar zouden 'er geene eenvoudigen in onze Kerk
zyn, die in de vernieuwing onder Gezindheden, als een
geestlyke Transfubt}antiatie ftellen, dat onze Ziel, naar
den fclhyn , dezelfde blyvende , als met een woord fpreekens, in een oogenblik, in alle vermogens veranderd is;
uit die zelfde oorzaak , dat men de woorden van geboorte, leevendig worden, een nieuw hart, naar de letter
verflaat.
2. „ Ontelbaare doolingen zyn ontltaan uit een tweede
zoort van Uitlegging , welke alle woorden in den hoogst.
mo-
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mogelyken nadruk doet fpreeken. Gods rechtvaardig.
heid is een oneindige zugt oir_ alle Menfchen eeuwig te
4lraffep; barmhartigheid, om allen eeuwig gelukkig te maa ken; de dood is tydelyk, geestlyk en eeuwig; heil en
gelukzaligheid is eeuwig in den hoogtien trap; zegt de
Schrift, dat wy verdorven zyn, het is, op alle bedenkelyke wyze en maate; geeft God hulp en genade, het is
een oneindig almagtig werk . waar door men , teritond,
in een Raat van onherroepelyke eeuwige Zaligheid komt.
„ Dit kan men te refit noemen , eerre oneindig overdreevene Godgeleerdheid: niet ongelyk aan een zangftuk,
daar alle nooten, irr den hoogstmooglyken toon, en presto
worden uitgetchreeuwd.
3. „ Hier komt by, dat de meeste eenvoudigen niet
weeten te ondertcheiden , tuslchen het 0ostersch en Westersch taalgebruik, tusfchen den toenmaaligen en heden
-darfChenKkt.
r»,, Wy zeggen , een Volk of Maatfchappy oprigten , in
(land brengen; de Bybelfchryvers , dat een Volk, of Ge
geteeld, gebooren, geïchaapen wordt. Een een--inet,
voudig Nederlander meent, volgens zvne taal, dat hier
een onbegryplyke geboorte of lcliepping moet plaats grypen, om een Lid deezer lM,1aatfchappy te worden.
,. De Apostels zoeken de Jooden en Heidens tot het
Christendown te be'keeren ; nu denkt men, dat wy eenige
jaaren Jooden en Heidens zyn, en clan to t het Christendom overgaan.
PAULUS , de Apostel der Heidenen , fehryft meest
over de gefchillen der Jooden en Heidenen; een eenvoudige verbeeld zig, dat by tegen Pelagius, tegen Arminius, of Luther. fchreef. Men ziet ligt, dat dit de dik
duisternis, en de wonderlyktle vooroordeelen , ten ge--íIe
volge heeft.
4. „ Nog is 'er een groote misffag, in liet leezen ert
uitleggen van Gods Woord, dat elke Gezindte eerst een
regelmaat des Geloofs vormt ; een fchakel van Waarheden, doorgaans van oude en onzekere herkomst , en daft
alles in de Schrift naar die regelmaat uitlegt.
„ Stel een Mensen , die, van jongs af, als een onfeilbaaren regel heeft aangenoonten , dat wy in het Christendom geheel dood zyn, en maar weinigen kunnen leevendig worden ; liet oog van zyn verf'andis derwyze ge
dat by geene ander e Leer in alle Bybeibladeri-vormd,
kan of wil ontdekken.
„
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„ S. Van hier is het, dat , ieder Gods:lienstgezindte,
den Bybel in twee deden verdeelt ; liet geen met haare
regelmaat inftemt, is waarheid en bewys, liet tweede deel
befiaat in tegenwerpingen , welke men tegenlpreeken en wederleggen moet. Zouden niet veele eenvoudigen in dit
begrip ífaan, dat een klein gedeelte der H. Schrift zuiver
Gereformeerd is, handelende van onze elende en lydelyke
bekeering ; maar dat het grootfie deel deezer Boeken ,
fpreekende van een doodlylk geloof, en de geheele Zede
Kerk , min of naeer-ku@de,toganfchC!irslvke
Arniniaansch is , het weik zy met tegenzin leezen, het
geen wy in onze Godgeleerdheid oveitlaau, of, zo goed
als wy kunnen, wederlpreekeit en beftryden moeten."
Over den geestelyken Stand. Zo gy immer liet Zout der
,

aarde zyt, dan han , gelooft nay, de Waereld u nr.clh
miskennen noch ontbeeren. Naar liet Hoogduitsch var,
C. T. SANGERHLUSEN. Te Gouda by M. van Loopik
en Comp. 1792. 30 bladz. in gr. 8vo.
s, (n eersen tyd ,waarin zominii e verdwaalde Scbryvers do
„ g Waereld willen overreden , om den Geestleken Seand.,
„ als eersen nutteloi,zerr en gevaarlyl.en Stand, af te fchaf„ fen , in even elenzelfden tyd wetrkhen anderen , dat
„ rnen aan denzelven zyn verlooren aanren wederarm
„ moge geven." Met deze woorden begint de weid;- [[kende Schryver dit uitmuntend boekje , het welk vornaamlyk ingerigt is, om te onderzoeken ,, (-f liet raadzaam„
noodzaaklyk, en mogelyk zy, dat dc wenfchen der laatst
vervuld worden.
-genotd
By overweegt •eerst, of, en in hoe verre, die uitfpraalti
gegrond zy , dat de geestehvhe fbnid in dezen tyd zyn
aanzien verlooren nebbe. indien men van wanre eer e'i
regtmaatig aanzien fpreekt , dan zyn de klachten over dit
verlies zeker)yk ongegrond. 1)e geestelyke ifand is, en
blyft nog altyd, in de oogen van elk redeiyk denkenden,
die nuttige , die onóntbeerlyke , en eerwaardige Stand ,
die by eertyds was. Ilet ontbreekt hem nog niet aan
mannen , die aan hunnen Stand eer aandoen. Zederd
dat de Godgeleerdheid op Exegefe en uitgek , op de Ge.
fchie.denis en W %ysbeleerte , gegrond is, zederd dat een.
aantal Leden van den geesteiykerr (land , door de uitbrei.
eliug van den lying hunter kundigheden en oefeningen,
,
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gait. de Waereld nuttiger zyn geworden , kan deze Stand
onmogelyk in waare achting verloren hebben. Men moest
veeleer vermoeden, dat by zelfs daarby gewonnen hadt,
indien men zulks niet reeds uit ondervinding wist.
In welk opzicht kan men dan met regt zeggen -, dat
het aanzien van den geestelyken Eland gedaald i?.
Verdweenen is de glans van onfeilbaarheid , vervlo.
,, gen is de dampkring van heiligheid , die eertyds den
„ geestelyken omringde. By deszelfs belchouwing zoekt
„ de Waereld naar verfland en bekwaamheid, naar oor
deel en deugdzaamheid , zonder tip deszelfs handen te-„
letten, of by ook wel de Sleutels en den Zegen des
,, Hemels daarin hebbe, of niet. Zy houdt zich gerech„ tigd, om te mogen onderzoeken., wat ze hoort , te
„ geldoven, wat ze gevoelt, en te verwerpen , wat niet
„ Naare ondervinding ilrydt ; overtuigd, dat de Kantzel
„ niet voor dwaalingen , en de NIyter, of het geestelyk
gewaad, niet voor gebreken belcherme; kortom zy
eerbiedigt den geestelyken niet , om dat by zulks is,
maar om dat by waardig is, zulks te zyn, De ge„ volgen daarvan zyn zonneklaar. De geestelyke behield
„ zederd dien tyd íleehts nog de zielzorge , doch niet
meer de heerfchappy over het geweeten. Men houdt
„ hem voor geenen buitengewoonen , maar voor eenen
„ middelyken , afgezant der Godheid, die van zyne zen„ ding geene andere geloofsbrieven te vertoonen heeft,
„ dan zyne kennis en deugd. Men meent de waarheid
„ ook van Leeken te kunnen hooren, en in de Schrif, ten der Wysgeeren even zo gesnaklyk flicliting te
„ vinden, als in de opeubaare Leerredenen. De wae„ reldlyke Overheid heet het veld langzaanierhand we,, der in bezit genomen , waar uit de geestelykheid in
voorgaande tyden dezelve wist te veeren. Zedert dat
men overtuigd is , dat de lunst van wel te flerven,
,, niet anders zy , din de kunst van te vooren wel te
„ leven , zedert dien tyd hebben de bezoeken der geest„ lyken, en door deze de invloed op de huisgezinnen,
„ de inkomllen, de geriefyklheden, en inzonderheid die
„ zekere bygeloovige uiterlyke eerbied veel verloren ,
„ waarby die geenen zich Heeds het best bevonden, wel,
viel, eere te genieten, dan ze zelf-„kenhtgmalyr
te verdienen."
Na dus naauwkeurig bepaald te hebben; in welk op*
zicht eigenlylc het aanzien van den geestelyken [land gedaald
zy,
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zy, fpoort by de bronnen van dit verCchynzeI op, eu
beweert,, op goede gronden, dat de Opkiaaring de voor
oorzaak der daaling valt dat uiterlyk ontzag zy.-,ianfle
„ Byaldien het natuurlyk was (zegt hy), dat de Waereld d- voorwerpen immer meer in hun waar daglicht
befchouwde , 'dat het geloof aan de onfeilbaarheid , en
meer dan menschlyke raagt van den geestelyken ftand ver
zo was liet even zo natuurlyk, dat deszelfs ontzag-viel,
te gelyk mede weg zonk. Dit was even zo min wonderbaarlyk , dan het tegendeel daarvan veeleer een wonder
zou geweest zyn. By elke Natie rees of daalde dit ontzag Reeds met derzelver verlichting. Toen de Stichter
van den Christelyken Godsdienst dit ondermaansch tooneel beklom , toen zonk het groote gezag van het Jood.
fche Priesterdon ; toen LUTHER opbond , toen hortte
het reuzenneeld der Pauslyke raagt neder; en, toen de
verlichting haar weldnadig licht op nieuw verfpreidde ,
tae.n verdweenen de henevelde over'olyfzelen van het Lu.
the fehe [en van liet Gereformeerde] Pausdom."
fly toont vervolgens overtuigend, en op eerie wyze ,
die door een ieder verdient gelezen te worden , dat noch
de Godsdienst noch de Waereld by deze dwaling van het
i.uTterlyk ontzag voor den geestelyken hand iets verloren
Nebbe. In_'ieu 'er eenig verlies door geleden was dan
zou de geestelyke Hand de éénigtk verliezende party
zyn; docti ook deze , noch in zyn geheel, noch net 'er
daad : Niet in zyn geheel, want een groot gedeelte, en
dat daar en boven nog het ver[Iandig {ie was , deed van
deze vermeende aanfpraaken vrywilliglyk afiland : ook niet
in de daad, integendeel, de Stand heeft door deze veran^.
lering meer geronnen, dan verloren, onder anderen, dewrl thans de Waereld het uiterlyke van her inwendige,
den fchyfi van het wezenlyke, en het pronk- Beraad van
de waarheid heeft leeren onderlcheiden, en dus den ver
niet oreer am zyncn-.frandigebvGstlykn,
Stand, naar om zyne eigene ipnerlyl e waarde, vereert.
Na dit bewezen te hebben, oppert hy de volgende
vragen: „ Is het raadzaam, noodzaaklyk , of ook flechts
Anogelyk, het gedaalde aanzien van den Geestelyken Stand
„ weder te hert"tellen :." en hy beantwoord alle deze vreeen ontkennender wyze. IÍartelyk gaarie zouden wy hier du.
bondige redeneering van den Schryver geheel aan onze
Lezers rrededeelen , maar ons kort bedek gebiedt ons,

feclhts eenige trekken daar uit ten proeve te geven.
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De herílelling van het gedaalde aanzien van den gees.
telyken Rand is niet raadzaam , om dat men daar door
op eenmaal wederom eene menigte van Godgeleerd onveritand zou heiligen ; om dat men op deze wyze hem,
die met het goede en waare den fpot dryft, op nieuw
de wapenen in handen zou geven , om op den Godsdienst aan te vallen, en zyne aanvallen, gelyk zulks altyd gefchiedde, op deszelfs zwakife zyde, dat is te zeg
te rigten; om dat de Wae--gen,opdszlfDiar
reid daar door weder van het zelf-denken, en van het zo
echt proteftantsch onderzoek ontwend zou worden; oni
dat de geestelyke (tand, met het vorige ontzag op nieuw
uitgerust, in verzoeking zou komen, van het zelve wederom , gelyk voorheen, te misbruiken, enz.: riet nood
om dat 'er een ander wá,ír, en redenlyk, ge--zakly,
zag is, dat immer blyven moet, en blyven zal; een gezag, dat niets gemeens heeft, niet dat blinde aangernaatigde ontzag, het welk geheel en al daar op doelt, orrt
de Waereld niet te onderrigten , maar te beheerfchen ,
niet langzaamerhand te verlichten, maar eeuwig en altyd in
haare kindschheid te onderhouden; een gezag, dat op de
waarde en nuttigheid des amts en op de waardigheid ,
dat is te zeggen, op de wysheid, kennis en reclltfchapenheid, van deszelfs Dienaaren gegrondvest is ; ent om
dat dit gezag overvloedig genoegzaam is in die weinige
gevallen , waarin , bv een gedeelte van het menschdom,
gezag te pas komt, terwyl toch een ieder, in de meeste
gevallen, door zyne eigene ondervinding genoeg bevestigd
zal zien, het geen zyn Predikant (ondersteld zynde , dat
het een verflandig man is) hem voorftelt, enz.: eindelyk
de herfielling van het gedaalde aanzien van den geestelyken íland , is onsnogelyk , vooreerst , uit .hoefde
van den tegenwoordigen !laat der verlichting van het
menschdom , die toch by geene mogelykheid wederom
kan uitgedoofd worden; ten anderen, uit hoofde van de
ongenoegzaamheid der middelen, door welken deze herilelling zou moeten worden uitgevoerd ; dwangmiddelen
en wetten zouden hier volftrekt niets vermogen, eer en
achting kan door geene wetten afgeperst worden, en, indien ook zelfs de gewetensdwang zo ver ging, dat men
de menfchen noodzaakte, om de Leerredenen hunner Predikanten elke reis aan te hooren, dan kon mei ze toch
niet dwingen, om deze Leerredenen voor goed, en derzelver Opbellers voor bekwaam, te houden, indien ze zulks
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stiet wezenlyk waren ; een verhevener rang en , meerder
intkorxntten aan de geestelykheid te geven , mogt haar by
dwaazen meer aanzien baaren , die aan zulke dingen hangen, maar het zon zeker den eerbied (Ier redelyk den.
kende Waereld voor haar niet vermeerderen ; eindelyk,
eerie thengere afzondering van de Waereld zou den gees.
telyken ;;i dezen tyd nog meer vernederen dan verheffen,
by zou daar door de grenzen van zyn amt verengen,
zich van veele gelegenheden om zyne kundigheden te
vermeerderen, en zyn character te verbeteren, beroven,
en geheel anders handelen , als de Stichter van zynen
Godsdienst, die tot zyne tydgenooten zeggen kon. Ik was
altyd onder olieden.
Het boekje wordt hefloten met eene regt hartlyke aan
aan de Predikanten, waarvan men den geest ge -Iprak
kan opmaaken uit de woorden , die tot een-noegza7
M=otto op den titel fiaan, en die 'er eet gedeelte van
uitmaaken.
\Vy (chroomen niet , dat men dit uittrekzel van een
zo klein geschrift te lang zal noemen. liet is oneindig
belangryker, dan een aantal zwaare boekdeeien. Dit zul
ons alle onze kundige en braavc Lezers toeítemmen,-len
liet fi.,ertte ons ze'.fs , dat wy zo menige ichoone plaats
eiieel onaangeroerd moesten laaten; en wy hopen maar,
dat ons uittrekzel ten ntinflen daar toe dienen zal,` om
aan dit voortreflyk Stukje regt veele Lezers te bezore
gen.
Proeve over het Koningryk van Cliricti.s, door ABRAHAM
BooTx , Dienaar van l=et Euangel e , binnen Londen.
Uit het Engelsch vertaald, door MARINUS VAN WERKBOVEN. Te flmflerdam by M. de Bruyn. Zonder Yaargetal. In gr. bvo. , x.24 bi.
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it verfcheiden Gefchriften, door den Eerw. A. BOOTH,
van tyd tot tyd, in 't licht gegeeven, en in 't Nederduitsch vertaald, is 's Mans denkwyze , ook hier te
Lande, genoeg bekend. Zy valt, veelal , in het ernll:ige, of, zogenaamde gemoedelyke , en is dus zeer gefcáikt voor de zodaitigen, welke in dusdanig eerre manier van befchouwen en voordraagen, de meeste ftigting
voor hun gemoed vinden. slet onderwerp, welk in het
thans afgegeeven Boekdeeltje wordt behandeld, is zekerlyk
zeer
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zeer gewigtig; het loopt over de natuur des Koningryks vara
cinusvus, of de Evangelie-Kerk. Daar de Schryver tot
oden grondflag zyner d'erhandelinge legt, de woorden des
Zaligmaakers : Myn Koningryk ir niet van deeze Wereld,
daalt by neder tot de byz:inderheden eerier uitvoerige
vergelykinge van dit Koningiyk niet de aarciíche heerfchappyer ; toonende, in verfcheiden Afdeelingen , het verfchil,
ten aanzien dan den oorfprong, de onderwerpen, de regeeringen , de middelen der oprechtinge , uirbreidinge en
bevestiginge, de vetten van befte mr, den uitwendigen luister , de voorregten , rykdam en eere , en eindelyk, de
uitgebreidheid en duuringe.
Hoewel alle deeze Vergelyk;inpen , in derzelver uitbreiding, geenen algemeenen byval zullen ontmoeten, de Leezet, egter, zal ginds en elders aanmerkingen vinden ,
welke den geest van Euangelifciie vryheid ademen, en
eere doen aan het verdraagzaam en vredelievend hart des
godvrugtigen Schryvers. Van zulk eenerf aart is, onder
anderen, de bedenking in de Aftdeeiing, welke over de
oprechting , uitbreiding en bevestiging des Koningryks
van CHRISTUS handelt. „ Noch liet ge weld der weereldTyke magt," (dus fèhryft by ., onder arderen,) „ noch
het beleid van menschiye Staatkunde , hehoorou , iu
„ het bevoorderen der zaak van cfinIsrus, te werk ge
te worden; zulke dingen zyn gansch thydig niet-„field
9
zynen wil , en onbeflaanbaar met den watt van zyn
„ Koningryk, Het groot oogmerk van onzen lieere, in
„ liet oprechten van een geestlyk Koïaingrvk, was, de
„ i odlyke volmaaktheden ten toon te fjwreiden , in de
„ heiligheid en gelukzaligheid van zyn uitverkoorea Volk,
„ Het Koningryk van clIRISTUS is een R.yk van waar„ beid en gerechtigheid, van liefde en vrede. Maar de
„ belangen van zulk een I:yk, en het einde door liet
, zelve bedoeld, kunnen niet anders bevoorderd worden,
„ dan door geestlyke en van God veror;le .de middelen.
„ De zaak van cHRISTIrs wordt alleen bevoorderd , in
„ zo verre de gemoederen der meníclien verlicht worden
„ door de henielíche waarheid, hunne gewetens aacge„ laan door een leevendig gevoel van Gods oppergezag ,
„ en hunne harten overgeneigd tot geestlyke dingen.
„ Maar hoe zal geweld en vervolging dienen kunnen ,
„ om het donker verfland op te klaaren , he .. geweten
,,, uit den flaap te wekken , of het bedorven hart te hei®
$, ligeg ? Het is alleen door de vruchten eerier aanl,id<
,, den,

,
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dende genegenheid tot God, eener oprechte liefde tot
„ de broederen, en hartlyke goedwilligheid jegens alle
„ merkhen, dat onze Heer door de onderdaanen zyner
„ heerfciiappy vereerd, of zyn doeleinde beantwoord kan
,, worden. Hoe zullen dan fcherpe middelen dienen
, kunnen, om die vruchten der heiligheid te vermeerderen ? of hoe zal kwaadwilligheid , in eenige haarer
„ helfche gedaanten • kunnen aangewend worden tot on„ derfleuning van een Ryk der liefde en e es vredes ?"

herhan delingen uitgegeeven door den Oecononmifchen Tak
van de Holland%ehe Maatfchappye der Weetenfchappen te
.Haarleen Lerfle Deel. Vervattende de Teerhandelingen
over den Landbouw van de .7aaren 177$--1739. Te
Haarlem by C. Plaat en A. Loosjes Pz. , 1790. In

gr. $ vo.

it Eerf e Deel bevat veertien Verhandelingen, alle tot
den Landbouw of Veeteelt, betrekkelyk;
No. i. Is over de Castanjeboomen , en wel met oogsnerk, om in ons Land even zo goede Castanjen in eene
genoegzaame hoeveelheid aan te kweeken , als men van
buitenlands gewoon is te gebruiken.
.Is een Antwoord op de Vraag over een Tiiictuur,
in plaats van de Tournefol , en wel om de Kaas daar
mede te verwen. De opgegeeve bereiding uit de Klaproo•
zen is gemaklyk en onkostbaar.
3. Antw. op de Vraag, over het Voeder van het Rund.vee , in Maart en April grocijende. Van ai(en ten dien
tvde nog bekende Voeders, heeft de Schryver bevonden,
dat de Boorniche Aardappelen de beste en v-,x,ordeeligfle
waren, wier wyze van pooten en bewerking te#fens be.
fchreeven word.
.. Antw. op de Vraag, over liet Voortteelen der Byen„
Ë er, elver Ziekten , enz. In dit zeer wel gefelireevea
Stukje, worden, eerst, eenige middelen aan de and ge
om de Voortteeling der Byen te bevorderen, on.-gevn,
der welke geen der minde is , om dezelve in het najaar,
by het ledigen der Korven, niet te dopden , waar toe een
gepast midde l aan de hand gegeeven word; ten tweeden
svorden 'er ter voorkoming der Ziekten , onder de Byen,
ne-
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negen verfchillende, doch alle zeer nuttige, lesten voors.;efchreeven ; in het derde gedeelte worden de gefchiict(Ie
plaatzen tot liet verzamelen van honig, op gezette tyden
van het jaar, aangeweezen; waar ttit men tefFens zien kan,
op welke planten en boomen de liven met liet grootfile
voordeel kunnen aazen: in het vierde word het voordoe.
lig gebruik , dat men van het honigwater kan manken ,
aangetoond; het vyfde gedeelte van dit Antwoord is ingerigt, om de gevoeglykíle middelen aan te vvyzen, om onzen Inlandfcnen Honig, zo na'ov mooglyk, aan den Mar
feliaanfchen te brengen , waar toe drieërlei middelen als
noodzaaklyk opgegeeven worden.
5. Antw. op de Vraag , op het beplanten van Duinen
of Geestgronden , dat dezelve in de drie eerde jaaren,
Klaver, Boekweit, enz. of eenige andere Graaien, uitleveren, en in een goeden (laat blyven. In dit Stukje word
een volledige befchryving gegeeven , van de handelwy e
door den Inleveraar gehouden, met omtrent tien morgen
Heide - veld , gelegen in den omtrek van Apeldoorn , zo
wel ten aanzien van het bebouwen en bruikbaar maake i
van dien zeer harden en fteenachtigen grond, als ook van het
geen dezelve in de eerlle jaaren opgeleverd hebben ; alles
vergezeld niet eenige zeer goede voorschriften , om zich
daarvan ook niet voordeel op andere gronden te kunnen
bedienen.
6. Behelst een tweede Antwoord op de Vraag , van
'o. 4., welke íchoon minder aan de opgegeevene vraag,
ten aanzien van de Ziekten , enz. der Byen voldoende ,
evenwel eenige nutte voorfehriften met betrekking tot de
Honig, het honigwater, en voornamelyk van de Wastb,
oplevert.
7. Wyst het gebruik aan van een nieuw uitgevonden
,looi - Egge, welker maakzel, gebruik, en het voordeel,
dat men daar mede doen kan , kort en duidelyk aangétoond word.
8. Zyi twee Antwoorden op de Vraag , over het uit.
roeijen van Hop. liet middel zelve is om de jonge planten uit te trekken , en om dit met het beste gevolg te doen,
worden daar toe de plaatzen , de wyze hoe , waar by
teffens een zeker werktuig opgegeeven word, en de tyd,
wanneer zulks dient te gefchieden, aangeweezen.
9. Behelst twee Antw. op de Vraag , over het teelgin
van Aardappelen uit Zaad , waarvan de behandeling zo
wve.
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Wel ten opzigte van de zaaijing , verplanting , de manier
om het Zaad in te winnen, als ook de vrugtbaarheid,
gemeld word.
io. Is een Bericht , wegens een middel ter geneezinge
der Koeijen , die na het Kalven blyven liggen , en niet
kunnen ítaan. Dit betlaat in zodanig een beest met warm
gemaakte Genever en I;randewyn, in gelyke hoeveelheid
onder een gemengd , van de klaauwen af tot het lyf toe , te
wasfchen en te wryven.
ii. Antw. op de Vraag, over het voorkomen of geneegen van het Kankeren, inzonderheid der Vrnchtboomen ,
is eenti goede Verhandeling over dit ongemak , en geeft
ter wegneeming het iníiiyden, op eene aangeweezen mam
nier, en ter behoorlyker tyd gedaan, als het beste middel op.
r2. Antw. op de Vraag , over de voordeeligfle en zeker(te nanier om hooge Zand- of Geestgronden met
hout te beplanten : dit bedast voornarnelyk hier in , om
vooraf te beproeven, welk hout op deeze of geene gronden het best wortel vatten en tieren wil.
13. Antw. op de Vraag , over het uitroeijen van het
Onkruid, Rosfeinent genaamd. Het middel, hier toe dienfrig, bellaat in Schoorlleenroet, waarby de handelwyze befchreeven word.
14. Antw. op de Vraag, over de minstkostbaare wyze,
om de Bouwlanden te zuiveren van tiet fchadelyk Onkruid , Hoevenbladen genaamd. I Hier toe worden , naar
eene Lorte befchouwing van dit Onkruid, vyf onderfcheicie middelen aan de hand gegeeven , welke alle vervolgen s nader verklaard en befchreeven worden.
-

Vervolg op ar. N. CHOMEL, Algemeen, Huis,'zoudelyk, 1Vtuur , Zedekundig en Kunst-'rhoordenboek, door J. n. inn
CIIALMOT. T/errykt 7;zet Kunstplaaten. Dertiende Stuk.
Te Gangpen by J. A. de Chahnot , en te Amfterdam by
J. Yntema , 1792. In gr. ¢to.
nvermoeid vaart de Heer DE CHALMOT voort met dit
eens Woordenboeks, 't geen , door de rykheid der floflè , zo wel als door de behandeling , moet
behaagen , en eene eeríte plaats verdient in de Boekeryel.
der Liefhebberen.
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Wy kunnen , uit den ruimen overvloed van Artykelen ,
in dit Deel begreepen , niet beter doen dan een enkel
fink uit te kippen. In het doorbladeren werd onze aandagt
getrokken op het woord LALNGLEEVENLIE1.I). Geheel
vonden wy het te lang voor ons be11ek, en laaten daaroui.
agterwege wat hy over de Langleevenf id iu 't algemeen
aanmerkt, als mede zyne bedenkingen over den langera
Leeftyd der Menichen vóór den Zondvloed. Dit afga
hebbende, fchryft by: „ Met regt mogen der--handel
halven , allen, die hun leeven boven de tachentig jaarels
brengen , onder de Langleevenden geteld worden. W
vinden, nogthans, in alle tyden, eenige Menfchen, die
eene aanmerkelyke uitzondering op deezen Regel maaleen,
dat is van Langleevenheid, welke verre boven de honderd
Jaaren geleefd hebben."
flier op volgen de voorbeelden, die , in een klein beiek, ons eene Lyst opgeeven van veeljaarige Grysaarts,
zo belangryk, dat wy ze geheel affchryven.
„ De navolgende voorbeelden van buitengemeene Langleevenheid ichynen met genoegzaame getuigenisfén geflaatd
te zyn, om geen twyfel der echtheid van die berichten
over te laaten. Volgens een bericht van D. ROBINSON,
geplaatst in de Philof. Transact. No. 221 ,. en in BADvAnz's, Memoirs. llol. ;. p. 174, overleed in den jaare
1670 te Ellerthon in Yorkshire, zekeren HENRY DENKINS:
deeze man was , by den flag te Piioirden field, i- i j 13, den
9 Sept, voorgevallen, 12 jaaren oud geweest , en heeft
dus 169 jaaren geleefd. Het bleek uit de Registers der
Kancelaaryen, en van andere Gerechtshoven, dat hy, ze
i .o jaaren, voor dezelve getuigenisfen en ook éden-dert
afgelegd hadt : by was een Visfcher, en men wist dat
by nog dikwils over de ftroomen gezwommen hadt, toen
hy reeds meer dan zoo jaaren oud was.
„ Het tweede onwraakbaar voorbeeld levert ons mede
liet nabuurig Engeland, in den perfoon van EI0MAS PARR,
een armen Landman iri Shr(rpshire. Van denzelven wordt,
insgelyks in de Philof. Transaët. No. an., en BADDAM'S,
.Mena. Vol. I. p. 164 bericht, dat by onder de Regeerins
van tien Vorften, te weeten van den tyd van rntIAI.D DEN
IV , tot die van KAREL DEN I , heeft geleefd. Hy was
gebooren in 14£13. In zyu 12011e jaar was hy getrouwd
met eene Weduwe , volgens welker bekentenis , by haar
agog twaalf jaaren lang, dus tot den ouderdom van 132
jaa.
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jaaren toe , de plicht van een' man beweezen hadt. Tot
in zyn 13011e jaar, hadr hy ook nog allen arbeid in het
huis waargenomen , en zelfs gedorscht : eindelyk bragt
hem de Hertog VAN ARUNDEL naar Londen, alwaar hy,
in den ouderdom van i5z jaaren en 9 maanden, is ge.
llorven. Eenige jaaren vóór zyn dood begaven hem
het gezicht en geheugen , maar zyn gehoor en verfland
bleeven goed. Alle zyne inwendige deden wierden by
de ontleeding gezond bevonden, zo dat hy, volgens het
oordeel der Geneesheeren, nog langer hadt kunnen leeven, indien by niet van lucht en leevenswyze was veranderd. Men vindt zyn grafplaats en graffchrift in de AbdyKerk te LUestmunfter.
,,. De Heer M. ALBERTI bericht , in zyne Brieven over
Engeland, uit HARLEv, Mifcellanies, B. C. n. 8, dat, in
den jaare 1643 , eenen THOMAS DAMME, te Minshall, in
Engeland, 155 jaaren oud geworden is: dit flaat niet alleen uitgehouwen op deszelfs Grafpeen aldaar, maar is
ook aangetekend in het Kerkenboek van die plaats , en
met de ondertekening van verfcheiden getuigen bevestigd. Dezelfde Schryver gewaagt ook, uit Hoocas,
Philofophifche Ondervindingen , van eene Vrouw, welke,
eenigen tyd geleeden , in het Graaffchap Cornwall, in het
15411e jaar haares ouderdoms was overleden.
„ De Heer D. R1CHARDSON gedenkt in zyne Natural
Bistory of North - Bierley,, te vinden in BADDAM's , Memoirs, Vol. TAI. p. 41, en in de Philof. Transact. No.
37, van twee Zusters , welke te North•Bierleyr in Yorkshire twee jaaren na elkander overleden zyn, waarvan de
eene 107, en de andere 140, jaaren geleefd had.
„ In 1572 overleed, te Brislington , in 't Graaffchap Somrmerfet , niet verre van Bristol, THOMAS NEWMA1 , die,
uitwyzens zyn aldaar voorhanden zynde Graffchrift, 15z
jaaren oud geworden was.
„ De Hoogleeraar HANOW, te Dantzig, heeft, in zyne Ge.
lertheiten der Natur , I. Theil, pag. Iso, ook verfcheiden voorbeelden van buitengemeen oude lieden bydén
vergaderd, en met nuttige aanmerkingen vergezeld. Hy gedenkt, onder anderen, aan eene Familie in Hongaryen,
waarvan de Portraiten leevensgrootte bewaard worden in
het Stadhouderlyk Paleis te Brurfel, en, zo by meent,
ook in koperen Plaaten gegraveerd zyn , van welke verfcheiden generatien na elkander , over de 14o en i5o jaaren, leefden, tot dat de jongfte van dien f{am, in den orb.
der-
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d&rdom van no jaaren, aai Zee verongelukte. JOHANN
RoviN, woonachtig by Caranfebes, zou, in liet jaar 1727,
reeds 172 , en zyne Vrouw SARA DESSON 1. , jaaren
oud geweest zyn. beiden zouden ia jaaren in het huwelyk geleefd , en hunne jonglte Zoon toen i 17 jaaren
oud geweest zyn. Een andere Boer, PETER ZORTON, in
Pret Bannaat van 7emeswar , is, volgens berichten, op
den 5 January 1734, in zyn i35[le jaar overleden, wanneer van hem nog een Zoon leefde, die ook reeds 150
jaaren oud was. Dezelfde Schryver haalt wyders een
werk aan van den Keizerlyken Leger- Arts D. ci aiau,
waarin deeze getuigt in Hongaryen veele oude lieden gekeud te hebben. By Tetneswar halt by twee broeders
gezien, van aio en tie jaaren; en te Caran/ebes, onder
de Wallachen , een man van igo jaaren gevonden. 1)e
Heer HANOW meent dat dit de bovengemelde RoviN geweest is : doch deeze zou , volgens het eerst opgegeeven
bericht, in 1740, toen CRAMMER hem gezien bads, nog
maar 185, en geene igo jaaren oud geweest zyn.
„ Dr. KANDnMMNN maakt, in zyne boven aangehaald _Mufeum, ook nog gewag van eenen Ierlander, WILLIAM LELAND genaamd, die, op den 13 December 1732, in den
ouderdom van 140 jaaren overleeden is. In 1e Nieuws
jaar 1757, vindt men aangetekend van-tydingevah
eenen JOHN EFFINGHAM , op den 6 February van het genoemde jaar , in het Graaffchap Cornwall , in eenen ouderdom van 144 jaaren getlorven. Deeze man was, onder de Regeering van j conus DEN f , van arme Ouders
gebooren, en van zyne kindsheid af tot den arbeid opgevoed. Ook hadt by als Soldaat en Korporaal lang ge
RogJtedt , en ein--dien,latfykog b
delyk als werkman, in zyne geboorteplaats , geleefd. In
zyne jeugd hadt by nooit flerke of gedistilleerde Wateren gedronken; by hadt ook zelden vleesch gegeeren , en
altoos eene maatige leefwyze gehouden. Nog vindt men,
in de Nieuwspapieren van het jaar 1771 , uit Frankfurt
een bericht medegedeeld , dat een Baronesfe VAN LEY N,
toen in den ouderdom van ruim sio jaaren overleeden,
alle haare goederen hadt nagelaaten aan eene eenige Zuster,
die heats één jaar jonger was.
„ 'Er zou geen einde aan zyn, indien wy alle voorbeelden van Langleevenheid wilden mededeelen , waarvan in
eene menigte van íchriften gewag gemaakt wordt: alleenlyk zy liet ons vergund , nog eenige laatere voorbeelden
daar
Pp
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Raar van, om hunne merkwaardigheid , der vergetelheid
te ontrukken.
,,Toen men, in den jaare 1788, in één der herbergen van
Londen , de honderdfee verjaaring der omwenteling vierde , door welke JACOBUS DE 1I van den Throon wierd
verdreeven, was 'er een perfoon tegenwoordig, die deeze
gebeurdtenis nog heugde, als zynde toen 112 jaaren oud.
By hieldt diestyds zyn verblyf in het Fransch Hospitaal
in OldJtreet-road, waarin, in 't genoemde jaar 1788, tien
persbonen waren, welker ouderdom, zamen gerekend, i000
jaaren uitmaakte.
„ In de maand Maart 3789, leefde op het dorpje Pillneur, in ''t Graaffchap Cumberland, een gemeen Arbeider,
roet naame WILLIAM MARSHALL, zynde een reizend Ketellapper ; toen 116 jaaren oud, en nog dagelyks zyne
gewoone bezigheden waarneemende ; insgelyks te Buncrain in Ierland eenen DEKMOT KENNEDY , oud rof3 jaaren. Volgens andere berichten van de maand Augustus ,
des genoemden jaars, woonde, digt by Cork in Ierland,
zekeren OWEN MARTIN; en te AugtonLake, in Schotland,
eenen DIATHEW TAIT, heide nog fterk en gezond, hoe-,
wel de eer[le in een ouderdom van i Io , de laat fe in
die van Ito, jaaren. Volgens berichten uit Portugal, leefde in dit zelfde jaar te Maxapaon eene Vrouw , die reeds
'i 19 jaaren bereikt hadde , nog zeer flerk was, en een
vast geheugen hadt.
„In Frankryk werdt, in October 1789, zekere JEAN 1ACOn,
gebooren den Io October 1669 , te Sorbin in 't Franche
Comté , aan den Koning geprefenteerd , die - hem een
jaarwedde van 2.00 livres toeleide. Hy verfcheen ook
den 23 der genoemde maand , voor de Nationaale Vergadering , en gaf aldaar zyn Doopcedel over, welke voor
toen 120 jaaren-gelznwird;y egsat
bud, en is kort daar na, te weeten op den 29 January
1790, in den ouderdom van iso jaares, a maanden en
28 dagen, overleeden.
„ In liet dorp Aldborough, in Yorkshire, leefde nog in de
maand Maart 1790, JONATHAN HAKTOP , gebooren in
1653, en dus 137 jaarera oud. Hy hadt vyf Vrouwen
gehad. 'Er waren toen nog 7 kinderen, 26 kleinkinderen, en 140 agter- kleinkinderen, van hem in 't leeven.
Hy kon zonder bril leezen , en hadt de voorige Kerstyd
nog een wandeling gedaan van negen Engelfche mylen,
ons by een zyner agter - kleinkinderen het n iiddagmaab te
nee-
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neomen. Deeze man was alryd zeer- maatig geweest
in het ,neten, en gebruikte geen anderen drank, dan melk.
„ Uehalven de b.oven(taanden , vinden wy nog de volgende
voorbeelden van ongemeene Langleevenheid, in deeze laatere tyden :
Naamen.
Ouderdom. Woonpi. geitorv.
JAMES BOWELS .
152 jaarera. Killingwarth. 1656
R. DIOIMf COME ItY .
126
Yorkshire.
16 70
JAMES ECLESTON.
103
1691 Ierland.
JOI-IN BALES .
126
Nurthampton. 17e6
s!MO:v SACK.
141
Trioula.
1764.
JAN FRANKEN.
105
Enfchede in
THOMAS WINSLOW.

I46

J. SAGOR.

I12

F. CONFIST.

150

FILANC 71S BONS.

121
140
40

,

Gravin van DESMOND.
JAMES SANDS.

Zyne Vrouw.

?

JQ0S
146
125

C. DRAKENBORGH .
JOHN TRIAL .
JOHN MOUNT .
4. GOLDSMIT.
MARY YATES.
MARGARETHA FOSTER.

140
I28
136

Naare Dochter.

104

JOHN BROORLEY.
WVILLIAM ELLIS.

134

136

MARGARETHA PATTEN.
JAMES HAYLEY.
JAMES TAYLOR.
TAMES LAWRENCE.

130
138
I12
log
140

ten Edelman HOIZEL .

124

JAN HARBES.

105

0 verysfel.

1765

Ierland.
Lancashire.
Yorkshire.
Frankryk.
Ierland.
Staffordshire.
Noorwegen.
Worcestershire.
Schotland.
Frankryk.

1766

hropshi-e.

Cumberland.
Ibid.
Devin.
Leverpool.
Schotland.

II1

MANUEL ALVARY.

lit
1 16

Een VIUuw.

Ppz

1774
1776

-1777

. _ ...
.....
1730
....,.

Cheshire.

Schotland.
]bid.

Oud Conjianti•
now, in polhynien.
Wintersomyk in
't

MARIA VAN CIIAPELET.

176$
—
17C,r^
1770

..^^
1786

Graaffchap

Zutphen.
1787
Crounftad in
Rusland.
1789
Lisfabon.
L amigo in Portugal.
Ye•
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Naamen.
BENEDICT. PEREGRA,

Ouderdom. Woonpi. geftorva
107 jaaren. T/olhena inPortugal.
1789

Juffrouw SMITHS.losLeeds.
Donoegrnore in
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ANTHONY NOBLE.
BI. SUPPLE .
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FRANCIS BURT?.
BRIDGET SCAVER.
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DAVIS, Predikant.
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MARY BURKEa
HANNAH JENS.
JAN 'MICHIELS.
SIXTUS PETRIEUS.

Ios
I04
IOI
105

WILLIAM BILLINGS.

122
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IO$

1790
Ierland.
Ierland.
Kerry in Ier ^---^
land.
Lean • Cerdwal•
lard in Wales. --Burton.
Dublin.
Hereford.
Londen.

Sut ton.

's Hage.

Wytgaard in
Friesland.
.179E
Tanfield.

„ Dat de meeste deezer voorbeelden uit Engeland, Schot
sand en. Ierland , ontleend zyn , is geenzints . een bewys i
dat eene buitengemeene Langleevenheid aldaar minder zeldzaam is dan in andere Landen ; maar bewyst alleenlyk
dat de Engelfche Natie, over 't algemeen, veel opmerkzaaw
mer is , • om diergelyke om1iandigheden zorgvuldig aan te
tekenen, en door gepaste middelen wereldkundig te maakent Men zou de lyst van zodanige perfoonen , die,
wat hunne' Langleevenheid aanbetreft , in de algemeene
orde der natuur y als het ware eene uitzondering maakera;
zelfs met voorbeelden uit ons Vaderland , zeer aanmer=
kelyk vergrooten kunnen , indien de bewyzen daar voor
niet al veel verfpreid waren.
„ Intusfchen blykt, uit de aangehaalde voorbeelden, ten
vollen, dat eene ongemeene Langleevenheid in deeze en de
vorige eeuw, misfchien nog niet veel zeldzaamer is, dan
voor twititig of dertig en meer eeuwen. Veele menfchert
zouden waarfchynlyk een' veel hoogeren leeftyd bereiken
kunnen, indien zy hunne dagen door eene onmaatige leevetisw.yze niet verkortten , en zich minder door hevige drif;en _eft hartstochten lieten overheerfchen. Zo als de zaaken
thans zyn, is het zeker, dat, onder eeuige duizend menfchen, niet flegts één boven de honderd jaaren..komt, maar
dat
,
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.dat ook, onder millioenen, eenigen hunnen ouderdom nol
veel hooger brengen.
„ Het is diensvolgens niet geheel onmooglyk, om 150,
16e, tot zoo jaaren oud te worden. Van. hen, die ge
worden i8o en Soo jaaren bereikt te hebben, ont,-zegd
breeken zekere en geloofwaardige bewyzen. Tegen de
mooglykheid daarvan kan men egter niets met grond inbrengen.
„ Schier alle voorbeelden van zulke Langleevinde Grysaarts zyn onder de Landlieden, en gedeeltelyk onder de
Inwoonders van hooge en bergachtige theeken , gevonden.
Men zoekt de oorzaak daar van, in de eerfle plaats, irk,
de gezuiverde lucht; en, ten tweeden, in de werkzaam
volgens myn be--heidnmatg.Dzser,
grip, ook wel, ten derden, in het vastere geftel ties lig
te zamen met de twee eerstgenoemde oorzaakein ,-hams,
te zoeken ; nadien anders de geenen die ira , 120 en
meer, jaaren bereiken, onder de Landlieden, welke op zo
te weeten , maatig en werkzaam leeven,-danigewyz,
menigvuldiger zyn moesten , dan ze in de daad zyn. De
honderdjaarigen zyn egter , zo wel onder de Landbewoonderen, als onder de Stedelingen, als eene zeldzaam
aan te merken. Buiten tegenfpraak is de zuiverder-heid
landlucht, gepaard met de arbeid in maatigheid der eerst
oorzaak , dat ze gemeenlyk ouder worden-genomd,
dan de Inwoonderen der Steden , gelyk de Sterflysten
zulks bewyzen; maar tot eene Langleevenheid van ioo en
van 15o jaaren behoort nog vry meer. Deeze laatíte is
nergens anders in te zoeken, dan in het flerker en duurzaamer geflel des lighaams , waar mede nogthans Qok de
maatigheid in het genot van fpyze , en werkzaamheid,
moet gepaard gaan; dewyl, zonder dien, zelfs het flerktte
lighaan, ras kan vernietigd worden."
Gedenkfchriften , betreklyk tot het Kweekfchool voor de Zee
vaart. Te ,lmjlerdam, 1791. In gr. ivo. Te bekomen in
het Kweekfchoot te Amfterdam.

s 'er eene Stichting in ons Land , die by uittlek den
dikwyls zo kwistig gebruikten bynaam van Vaderlandsch
mag draages , het is de Kweekfshool tot de Zeevaart ,
voortgefprooten uit het hadorlandsch Fonds, ter aanmoediging
Pp3
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ging van 's Landt Zee-dienst , naa den altoos gedenkwáai'•
Bigen Doggerbankfclzen Zeeflag , opgerigt. Jan- den aarr..
leg, voortgang, en iktlandhouding, deezer Stichtinge,
boven allen lof verheven , hebben wy hier en daar ver
ifrooide Berigten ontvangen; het vóltedigfle', 't geen wy
tot hier toe deswegens aantroffen, was eens Korte Schets
an den Oorfprong en den tegen-woordigen Staat van he
Kweekfchool voor de Zeevaart , benevens een Uittrekzel uit
het laatstgedaane openbaar VerJ2ag van liet .SèJt ear over die
Stichting, in de Algem. Kunst- en Letterbode (*). Dan
thans hebben Heeren - Contmisfarisièn een Stuk , deft
,bpgegeeven Tytel voerende , ten gefchenke gezonden aan
alle Intekei.iaaren op het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst , en 't welk voor rekening
van het Kweeklchool gedrukt, en in liet zelve te bekomen
is; bevattende: Het Publiek verflag, voorgeleezen in het Atheszeum Illujire, den ai Maart 1791 , by de jaarlykfche Rekenlchap van den {laat van zaaken gegeeven; flrekkende,
om allen , die dezelve met hunne tegenwoordigheid ver
zo wel de voorfpoeden als tegenfpoeden der-erdn,
Stichtinge , zo wel den goeden uitlaag van veele hunner
verrigtingen, als de itinderpaalen, welke zy ontmoetten,
bekend te maaLen.
De geheele floo:dfoni - voor het algemeene Fonds, bedroeg eene fomma van f196150, en was dezelve dit jaar
moet a000 Guldens vermeerderd; naamlyk met i000 Gul
te Haarlem voor het Weduwen Fonds, en met f3000-dens
te ,4mjlerdam voor het Kweekfchool, welke fomme zy geoordeeld hadden uit de gezamenlyke inkomften te moeten
bezuinigen.
Overneemenswaardig oordeelen wy de taal der Comtnisfarisfeu , ten Clot van de openlegging hunner Financien:
„ \iVy kunnen voor u , myne Heeren 1 de onaangenaams
gewaarwording niet verbergen, welke wy by het ver„ gelyken van meer dan eene post der ontvangene penningen met dezelfde posten in voorige jaaren onder,, vonden hebben ; wy oordeelen onze bekommering over
„ dezelve in uwen boezem te moeten uithorten , en van
„ u de noodige hulpmiddelen te moeten zoeken , en te
„ kunnen verwagten.
„ In het laatst voorgaand jaar, zyn wy, even weinig als
„ in het jaar te vooren, met eenig Legaat begunttigd ge,,
(*) IV D. bi. goy, enz.
,

-
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99 worden; daar wy in de voorige jaaren 'er altoos een,, ge en zomtyds aanmerkelyke ontvangen hebben (`);
„ doch wy hoopen, dat 'er, onder liet groot getal ryke
of welgezeete Nederlanders, rtog verfcheiden zullen ge„ vonden worden, die by hunne uiteríle wille dit 'Ge„ Richt zullen bedenken, of reeds bedagt hebben, en 't
„ zelve, by hunne verfcheiding, welke wy wen%hen, dat
niet dan in een gryzen ouderdom moge voorvallen, door
milde giften zullen onderfteunen.
,, Eene tweede zaak, die ons bedroeft , is de vermin„ dering der jaarlykfebe Donatiën voor het Kweekfchool.
Deeze hebben, in het voorgaand jaar, slechts f ó4.s2 ops gebragt , daar zy in 1789 nog f 6727, in x758 nog
f 7642, in 1787 nog f 7750 bedroegen, zonder de bui
gifre van f 4000 ons dat jaar door den nit-,tengm
, wylen Heer AmFsnoF gefchonken, 'er by te rekenen,
en in 1786 tot f 9000 geloopen zyn. Vergunt ons dan,
myne Heeren , dat wy uwe medewerking tot het in
,,, ftand houden van dit Gelticht, op het nadrukkelykst,
verzoeken; dat wy met allen ernst de tnilddaadige Ne„ derlanders , die tot nu toe niets voor het Kweekschool
bygebragt hebben , bidden in 't vervolg ook, ten be„ hoeve van dit Gefficht , jaarlyks iets van liet hunne
te fchenken; daar het uit dergelyke Donatiën is, dat
wy een goed gedeelte van onze uitgaven moeten
„ goedmaaken , en vooral • daar de Hollandfche Natie
„ altoos den ro@tn moet kunnen behouden van dit Ge„ lucht door haare milde giften tot fland te hebben ge,, bragt, en het door de voortduuring van dezelfde mild.
„ daadigheid te onderhouden ; ook hebben wy het genoegen, zo dikwerf wy aanzienlyke Vreemdelingen in
het bezigtigen van dit Gefficht begeleiden , de verwon„ dering derzelven, ook wel byzouder hier over, te be„ merken , dat een Geflicht van dien aart zynen oor„ fprong geheel, en zyne infrandhouding meest al, aan
Particulieren verfehuldigd is (t) , en hun eenpaarig hooren
,

(*) Men zie, wegens del Legaten en Donatie!] , zo aan her

Weduwen Fonds, als aan het Kweekfchool, het Beriggt , bi. 82 en 93.

(t) In het Bericht leezen wy des betreffende ,bi. toe , deeze aan'
werking : ,; Het zal byna altoos iets onbegrypelyks blyven,
hoe een Inftituut van 't welk, voor verre het grootfie ge
alle de kosten, door particuliere Ingezetenen deezer Re--„delt,
puPp 4
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,, ren getuigen nimmer iets van dien aart, op dien voet,
, aangetroffèn te hebben, en der Hollanderen zugt voor
„ het algemeen belang op dit fluk niet genoeg te kun„ nen pryzen. Wy dan ook, wy moeten niet alleen
wenfchen, maar ook zorgen, dat die roem, in zynen
„ vollen glans, blyve praalen.
„ Uit de Lomme van 4800 Guldens, die wy uit Indië^a
„ ontvangen hebben , ziet gy, myne Heeren! dat onze
„ Begunfligers uit die Gewesten ons niet vergeeten; doch
ook die famine is ver beneden die van 7266 Guldens ,
„ welke wy in 1787, beneden die van 6030 Guldens ,welke
„ ivy in 1788, eni vooral beneden die van 12Q8o Gul„ dens , welke wy in 1789 , van wegens gemelde Be„ gunfligers van slit Gefticht in In]iën, hebben ge ncas„ fèerd. — Denkt echter niet , dat de yver van dee,
ze onze Vrienden vei•flaauwt; want, boven de f 4800,
,, welke wy in 't laatst verloopen jaar in gelde ontvail.
„ gen hebben , zyn wy aan de goedgunflige nmedewer-.
„ king onzer Mede- Commisfarisfen in Indien eerre As„ fignatie van f 6000 verfchuldigd , welke zy ons, by
hunne Misfive van den 26 Feb. z7,)o, gezonden heb,, ben, en die wy naa de Verkoeping, welke de 0. 1,
„ C. in 't Voorjaar houden zal , zullen ontvangen.
Deeze Asfignatie nu bedraagt het beloop der fourtris„ fèmenten zedert het afzenden der laattie Asáit''initie ,
„ in de Indiërs verzameld:. eene fonime, welke onze Vrien,, den ons niet ontveinzen , dat hunne verwagtitig heeft
„ overtroffen, daar zy f 48000 hadden byeen verzameld,
„ tot het oprichten van een Ge!Hicht voor arme en he.
„ hoeftige Penpisten, en boven dien nog jaarlyks eense

an

publiek gedraagen zyn , en nog gedraagen worden ; niet

„ alleen tot den flaat, in welken het zich thans bevindt, ge-

„ bragt is; maar dat Commisfarisfen , daar en boven , in tuin,, der dan tien jaaren tyds , naa aftrek van alle onkosten aan
„ Gratificatien , of tot onderhoud van her Kweekfchool voor
,, de Zeevaart befteed , welke gezamenlyk circa twee Tonnen
Gouds uitmaaken , nog een Capitaal van Bene byna gelyke
waarde hebben kunnen overhouden en aanleggen. Waarlylc
eene verbaazende famine 1 als men overweegt , dat alleen,
door onze Landgenooten , zo hier •te Lande als in Indië,
,. in dien tyd, eene fomine van ongeveer drie Tonner Schats 9
„ ten behoeve van dit Fonds, is opgebragt."
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,, aanzienlyke verzameling doen , tot het op Samarang
opgerichte Marine - School. Indien echter iemand hier
„ uit mogt opmaaken, dat het om die reden te vreezen
Raat, dat wy in 't vervolg, niet tegenftaande de waar,, lyk pryswaardige en voorbeeldige yver van onze Be„ gun[ligers in Indi 'n, misfchien nog geringer Subfidien.
„ uit die Gewesten zullen ontvangen; een gemis, dat dit
„ Gefl:icht aanmerkelyk zou drukken ; zullen wy a.ntwoor„ den , reeds zo veele blyken van Goedguntligheid uit
Indiën bekomen te hebben , dat wy aan de volduuring
„ van dezelve niet kunnen twyfelen; en dat wy ons met
„ reden durven vleijen, dat de Ingezetenen van Nederland,
, in alle gevallen , een gemis van dien aart door eene
,, vermeerdering van yver en milddaadigheid altoos zullen
s , vergoeden, en veelligt voorkomen."
Voorts geeven Conimisfarisfen verantwoording van hun
gedrag als 13eltuurders , en vestigen de aandagt op het
getal hunner Voediterlingén : dit getal was aanvanglyk
50, in het tweede jaar zoo, en in het derde tot 150 ver
welk getal van ivo zy oordeelen thans noch-merd;
te kunnen noch te moeten vergrooten op hunne
4annee,ning, op hunne Opvoeding , hunne Uitzending ,
op hunne Bekwvaanzheden, en de Dienfen, die dezelve reeds
aan den Lande, en aan de 0. I. C. ,gedaan hebben, en aan
de commercieerende Zeevaart , insgelyks zouden hebben
kunnen doen, zo niet een zamenloop van omttandigheden
zulks hadt belet. Wy kunnen in dit verlag niet treeden,
en niets anders doen dan het ter leezinge in de Gedenk
zelve aan te pryzen. Alleen mogen wy niet ver--fchriten
zwygen twee ailerfpreekendite voorbeelden van gedaane
dieniten , welke in deezer voege vermeld worden: „ Wy
„ hebben u, myne Heeren ! van de kundigheden des otïditeil
„ GrEVENSTEIN gefprooken, zo wel als van dienyen, die
by aan de Compagnie op zyne Reis beweezen heeft,
,, door het bcftek, uit eenige belangryke Waarneemingen van
Lengte, te verbeteren, en de waare plaats daar het Schip
zich, naa veel fiikkelen, flilte en tegenwinden, bevondt,
te hepaalen , en de Reis rustig te kunnen voortzetten,
„ zo als u nog nader uit deeze Kaart zal kunnen blyken,
„ welke wy de eer hebben voor u open te leggen. Thans
„ hebben wy zyn Journaal in het breede kufnen nagaan,
en ons door ons zelven overtuigen , hoe veel die fchoo^, ne , veelvuldige en verfcllillende, \Vaarneemingen , tot
Pp 5
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veiligheid van zyne Reis hebben toegebragt , en tot
volmaking der Geographic en Zeekaarten zullen toe,,, brengen. En om u ílegts door een eenig voorbeeld
„ van 's f ongelings kundigheden , en van het groote nut
der berekening van de Lengte op Zee, te overtuigen,
zullen wy het voorgevallene op den 2 Sept. 1790 ver
halen, toen men giste, volgens het beftek, zich reeds-„
„ 104 mylen beoosten de Vlaamfche Eilanden Corvo cri
„ Flores, te bevinden, en dezelve ge 3asfeerd te zyn; maar
onze GREVENSTEIN , die, door zyne Obfervatien , de
9 , misgisfing van het heflek reeds kende, naijl eene waar,, neetnmg van Maans én Zons aff{ and ; by berekende
„ dezelve, en hield rustig flaande dat men zich bedroog,
dat 'er Bene misgisfing van 9^. 33', in het beffek , plaats
„ hadt , dat men, wel verre van reeds 104 mylen beoos,, ten het Eiland Corvo te zyn , 'er 7 bewasten hetzelve
„ was; Bene verzekering die vr.y wat opziens baarde, tot
„ dat de juistheid daar van, daar naa, door allen erkend
„ wierd, toen :reen, eerst duister, doch op den middag,
zeer duidelyk den Berg van het Eiland Corvo , 7 -mylen
„ beoosten bet Schip , zag. -- Is het verbeteren van eene
„ xo aanmerizelyke misgissing van geen weezenlyken dienst?
„ I-11:rdenkt ílecbts , myne Heeren ! wat 'er zou hebben
„ moeten gebeuren, indien men op een zo onnaauwkeu„ rig bef}ek hadt voortgevaaren ; flaat het oog op deeze
„ door GR VEN TETN zelve getekende Raart, en de thans
„ overgeleverde Memorie , en oordeelt ! -- Wy zytti
„ verheugd geweest , te verneemen , dat gemelde Jongeling, geduurende zyn verblyf op Yava, door de gunflige
„ beflellmg van den Hoogedelen Heer Gouverneur Generaal
„ ALT ING, en van de Mede-Coma isfarisfèn over dit Fonds
„ in lndiën, eenigen tyd in liet Marine-School te Sama„ rang heeft doorgebragt. Is het nagaan der manier op
welke men de jongelingen aldaar onderwyst, hem zeer
„ voordeelig geweest , wy zyn ook verzekerd , dat zyn
„ verblyf aldaar, en het mededeelen zyner kundigheden,
daar veel nuts gedaan heeft.
,, De iongfte GREVENSTEIN heeft zich ook uitmuntend
„ gedraagen , en op de te rug reis, tot aan de Kaap , toen
„ alle de andere 011icieren ziek waren , het Schip als twee„ de Officier gecommandeerd : en nog verder, op de hoog„ te van de Vlaam/che Eilanden , toen insgelyks de Capitein en alle de overige Officieren ziek waren , alleen
sa

,,

„ met
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met den Luitenant, het Schip , volgens ontvangen be„ vel , midden door de blinde en andere kiippea ge
-„bragt."
Voorts ontmoeten wy in deeze Gedenkfchriften een breed.
moerig berigt van den eeralen aanleg der Kweekfchoole,
tints den tyd dat de Heer GULLELNIUS TITSTNGH, in
den jaare 1780 , den eerften fpoorflag daartoe gaf, in
zyne Bedenkingen over de fchaarsheid van Zeevaarend Volk
in 't gemeen, en het verval onzer Arationaale Zeevaart in 't
byzonder, tot den verderen voortgang van het Vaderlands
Fonds ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst, naa den
Doggerbankfchen Slag , in 't volgend jaar , 't geen de
Moeder der Kweekfchoole mag heeten ; door eene onder
uit Indie aangemoedigd, kwam dezelve tot fland.-fleunig
Wat van 's Lands en Stads voege , van de O. I. Maat.
fchappy, van de Kooplieden en Zeehandelaaren, als mede
van byzondere Perfoonen, daar aan toegebragt is, kan merg
hier te zyner voldoeninge by den anderen vinden ; als
mede de vervaardiging van het Gebouw; met de Benoodigdheden tot in- en uitwendige Cieraaden , meest Gefchenketn
van edelmoedige Deelneemers in dit Vaderlandsch Gefticht,
wier Naamen, met welverdienden lof , vermeld worden.
Wyders fielt het ons voor oogen de Huishouding
en het Onderwys der Kweekelingen. Hoe, met eerre hoogst.
pryslyke verdraagzaamheid, gehandeld wordt, omtrent her
leeren der GodsdienfHige Waarheden , zonder onderfcheid
van Gezindheden; hoe men byzonller let op het Zedelyk
gedrag der hier vertrouwde Jongelingen ; voor hunne ge
zorg draagt , en in ziekte byffand biedt ; wat-iondhe
omtrent hunne Uitrustingen wordt in agt genomen.
, Het getal der Kweekelingen , welke uit het Kweek.
„ fchool, zedert de Maand OFfober 1786, na Zee gezonden
„ zyn , bedroeg, op den g Dec. 1791, reeds 168 Koppen;
„ onder welken 93 hunne tweede of derde, of ook vierde
reis gedaan hebben , of thans doen; zo dat het getal der
„ uitrustingen 2¢i bedraagt.
Agter dit Berigt zyn omflandige Bylaagen te vinden,
dienende tot nadere opheldering van daar in aangeftipte byzonderheden, als Generaale Rekeningen van den beginne
tot het jaar 1789 ingeflooten , terwyl die van 1789 tot
1790, in 't verflag voor 1791 , te vinden is. --- Een
Re glement op het Bestuur van het Kweekfchool. Een
Tullruc`tie voor den Commandeur over 't zelve. — Voor
den
-4--
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den Bootsman voor den lottelier — voor den Kok
.^-- Iren Reglement omtrent de Schaf'tiing, --- Een in
firuclie voor den Leermeester in de Cyfer- Wis- en Zee.
vaartkunde, Kapport wegens de bekwaamheden en
gemaakte vorderingen der Jongelingen. ---- Een Inítruc9
tie voor den Onder - Chirurgyn. ----- Een Artykelbriel
voor de Kweekelingen. --- Ettelyke Gebeden, ten ge.
bruike der Kweekelingen. — Een Verbandfchrift door
de Ouders of Voogden, by het aanneemen van hunne
Kinderen, of Pupillen, in het Kweckfchtool voor de Zeevaart , te ondertekenen. En wordt alles betlooten
niet een Naatnlyst der Commisfarisfe i over het Vader
, ter aanmoediging van 's Lands Zeedienst,-landschFo,
zedert deszelfs oprigting in den Jaare 1781.
Wy durven niet twyfelen, of deeze UedenkfFhriften, met
zo veel naauwkeurigheids opgefteld , zullen, overeenkomiUg met den wensch van Commisfarisfen, in hunnen Brieve voor de Gcfchen(c-Exemplaaren, „ de goedkeuring der
„ Ontvangeren verdienen , en den yver van alle Nederlanderen opwekken, om het hunne tot lnftandhoudiug,
,, Uitbreiding en Volmaaking, van dat Gelicht toe te brengen." In die hoope pryzen wy dezelve aan, en heb.
beu 'er te breeder van gewaagd, om onze Leezeren te onderri-gten , wat zy 'er al in kunnen aantreffen. — Ouders, Voogden , die hunne Kinderen hier gaarne bellelcj
of bezorgd zagen, kunnen, door het leezen deezer Gedenk.
fchriften , en het raadpieegen der i3ylaagea, de noodigG
kundigheden opdoen omtrent 't geen zy te verrigten , en
wat zy van deeze Inflelling voor hunne Kinderen, of Pttpillen, te wagten hebben.

Beknopte Gefchiedenis der Franfche Staatsomwenteling
door j. r'. RMIAUD. Uit het Fransch vertaald. Iffier-t
cierd niet zes Konstplaaten, naar de tekening van den
Heer MOREAtl , en ophelderende Aanmerkingen der Vertaaiers.
. Et 1'tJp,ivers recanquerant fes droits
Limiters bienidt la puislànce des roil.

Te Parys by H, Janfen , en te Leyden by A. en J, Han.
koop, 179z. In gr. Svo.
in zich zelve, en van onde Franfche Staatsoorwen-

zo groot
als
E ene Gebeurtenis,gevolgen
berekenbaare

,
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wenteling, wekt onvermydelyk veelen op,> om dezelve te
befchryven ;- en ontbreeitit het riet aan vaardige pennen
om ze uit vreemde Taalen in 't Nederduitsch te brengen,
Aan deeze beknopte Gefchiedenis in 't Nederduitsch te
kleeden , hebben meer dan één in Frankryk gearbeid; op
den Tytel en aan 't hoofd der Voorreden ontmoeten wy
het meervoudig getal. , Zy bevinden zich in Frankryk,
althans het Werk is te Parys gedrukt : jammer , in de
daad, dat. een zo fchoone Druk ontluisterd wordt door
zo veele drukfeilen, die meer dan vier bladzyden beflaan,
en boven welke zwarte lyst, de Leezer ve .zogt wordt,
Indagtig te zyn , hoe moeilyk het valt , om hier te
lande iets in de Hollandfche taal te doen drukken , en,
„ om deeze reden, het getal der Drukfeilen met een in;, fehiklyk oog aan te zien."
Uit de Voorreden der Vertaalers blykt, dat zy yverige
Voorí}anders der Vryheid zyn. „ De aanmerkingen ,
„ welke zy, ter betoon daarvan bybrengen, hebben," gelyk hunne betuiging luidt, „ ons niet lust en yver de
„ hand aan 't werk doen slaan ; immers wy ook zyn
Vrienden der Vryheid; wy beminnen haar, en zullen
„ haar getrouw blyven ; zy nioet ons waard zyn , zy
„ komt ons duur genoeg te ftaan." Een wenk, genoegzaam om te doen kennen aan hoedanige Hollanders wy
deeze Vertàaling verfchuldigd zyn. — Wat het Werk zei.
ve aanbelangt, „ het zelve is," om de woorden der Voor
te bezigen , „ getrokken uit eene Verzameling,-redna
„ uitgegeeven door den Heer RABAUD, een Man van zou„ derlinge Verdiensten, welke afgezonden ter eerfle Volksvergadering, en, te Nimes in Languedoc , Leeraar der
Hervormde Gemeente geweest is ; zyne deugden en be„ kwaamheden hebben op beide plaatzen uitgeblonken ,
„ en de Leezer kan in dit Werk zelve 'er zich eenig
,, denkbeeld van vormen. Wy hebben, uit die Verzameling, dit eenige ftuk getrokken; wyl dit ons toeicheeij
„ thans meer algemeen van nut en aanbelang te kunnen
„ zyn. Indien onze welineenende pooging nuttig geoordeeld wordt , zullen wy vervolgens andere even be„ langryke (tukken aan onze Hollandfche Nledeburgeren
„ aanbieden."
De Heeren Vertaalers hebben 't zelve doorgaands met
agter aangevoegde, en in den `text aangeweezene, Aantekeningeri verrykt ,, en zomtyds tot wederlegging, doch
die,
,
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die, over 't algemeen, ter flaaving en aandraag f#rekken
van 't geen de Heer NABAUD gezegd hadt , - en zyn de•
zelve, voor geen gering gedeelte, met, eerie vuurige pen
gefchreeven , ter opheldering eens Werks, .welks aanvang
luidt : „ Ik flel nay voor , .om de Gefchiedenis der Staats,, omwenteling in Frankryk, in een kort beítek, te hefluiten, ten einde zy, gefchikt naar de bevatting van alle
„ Leezers , en zonder moeite door alle Landen verfpreid
zyndeI, de indrukken uitwisfehen, (dit is: onder de
Drukfeilen niet opgetekend , en moet uitwis/che zyn)
„ welke de Vyanden der Vryheid hebben trachten uit te
„ ttrooijen. De nakomelingfchap alleen zal onderrigt
„ kunnen zyn van de geheime beweegredenen, aan welke
„ men de byzondere Gebeurtenisfen moet toefchryven ,
„ welke in grootti menigte den loop der Omwentelinge
hebben aangezet en verhaast, doch de algemeene oer• zaaleen klimmen hooger op. Zy was door .den loop
,, der ondermaanfche Geheurtenisfen voorbereid , en de
?, onvermydelyke oproeping . der Algemeene Staaten (Estats
Géndraux) riep, als 't ware de daar opgevolgde Staats„ verandering <op. Indien .'er iets is, 't geen de bewondering der Vreemdelingen moet bewerken, is het de
, gelukkige wyze, op welke zy befluurd is geworden, te
„ midden van zo veele verhitte driften en tegenfl-rydige
„ belangen. Twintig maaien fcheen het Schip van flaat
„ door den Ilorm te zullen verzwolgen worden, en twiai" tig maaien ontkwam het de fchipbreuk, door de tlerkte
van zyn gevaarte, en het beleid der Huurlieden. De
„ Gefchiedenis dier drie merkwaardige, : jaaren levert
„ ons een tooneelfluk op, 't geen zyn begin, midden
en einde, gehad heeft. Byzondere belangen leverden
„ in 't zelve hinderpaalen op, welke verydeld wierden,
„ of door 't gezag van het wetgeevend Lichaatn, of door
„ de magt en onwederílaanbaare drift: der Natie zelve,
„ tot den dag toe, op welkén de Koning, door het aar-„ neemen der Regeeringsvorm , de ontknooping van dit
„ luisterryk tooneel te wege bragt."
Hier uit ziet de Leezer, welk een Tydperk het van
de Staatsomwenteling befchryve; hoe de Eerw. RABAU D
DE SAINT ETIENNE tot de eerfile oorfprongen opkliulme; oorzaaken van eenen geheel anderen aart , en weezenlyker, dan wy in een ander Fránsch Werk aantreffen,
waar die groote Omwenteling befchreeven wordt, als te
we-
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wege gebragt door het Dierlyk Magnetismus van enen
IEESMER, en den invloed van reuen CAGLIOSTao (*). fly,
die, als Wetgeever en Redenaar, in de Nationale (7ergauering zich zo zeer deeds kennen, betoont zich geen mis
bekwaam Gefchiedboeker van .eene Gebeurtenis, om welke .tot hand te brengen, by zo veel gedaan heeft. Zyite
welverfneede penne fielt, van elders reeds meestal beken
de, Gebeurtenisfen op de belangrykfle en inneemend(1e
wyze voor. Zyn vuurige fchryftrant doet ze ons, hoe
bekend, met genoegen leezen: wy vinden ons als op de
plaats tegenwoordig. Waarlyk by mag, ten floc van alles,
fchryven : „ Te eeniger tyd zullen wy meer omftandig„ Iyk Gebeurtenisfen kunnen ontwikkelen , welke zo be„ langryk voor het Franfche Volk zyn , en tot welke liet
„ in 't algemeen medegewerkt heeft; ons voorneemen is
„ thans alleenlyk geweest , om een vluchtig tafereel der
„ Staatsomwenteling te fchilderen , even als men een gevecht befchryft, 's daags naa dat het voorgevallen is.
,, Gemeene Waarneemers hebben in dit verwonderlyk too„ nee , 't welk Frankryk aan Europa vertoond heeft,
niets opgemerkt dan eenige menfchen tegen elkander
verbitterd , en fommige driften tegen andere drifteis
„ kampende. Maar verlichte Mannen van alle Landen
„ hebben ligt befpeurd, dat deeze zaak die van 't ge.
heele Menschdom is, en hunne harten zyn aangeda ;n
„ geweest door de verwagting van de uitkomst van deer
zen flryd. Het Menschlyk Geflacht kan, geduurende
eenen geruianen tyd , vernederd en verlaagd worden in
,, Landflreeken, waar slechts één heerfcher, één meening,
„ ééne wet, en één boek is, vermids de dwinglandy, dien
„ gemaklyken teugel in handen hebbende , voor altoos
„ kudden van menfehen onder het juk houdt , wier ver „ ruft geen voortgang maakt. Ddár is het eerre misdaad
„ van gevoelen te veranderen , wyl men , dusdoende, in
„ de daad, den meester en de wetten wederftreeft. Maar
„ by Volken , welke leezen en denken , ontwarren zich
„ de menfchen op eene ongevoelige wyze uit de. netten
der onkunde en der dwaaling , welke nog nadeeliger
is om onfeilbaar tot de waarheid te geraaken : want
„ 'er zyn geen paalen, welke de volmaaking van ons ver•
ftaud

(*) Hifloire de la Nablesfe hereditaire, par l'Abbé c. j, uz
a7yt.
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fland begrenzen. Dáár is het eene deugd om van ge
„ voelen te veranderen : wyl dit, in de daad, moet hee
juk der dwaaling af te werpen ; dá r zyn de-„tenh
,, tyrannen der veyheid van denken _ de haatlyk1 e aller 1ter„ velingen; wyl men hen befchouwt als vyanden van het
,, menschlyk gellacht, wiens vorderingen zy zouden wil„ len vertraagen ; zy verlaagen, zo veel in hun is, het
,, meesterffuk der fchepping.
,, De Franfche Staatsomwenteling is, derhalven, het voort,, brengzel geweest der verlichtheid, welke by dit Volk ,
,, meer dan by anderen , tot alle Clasfen der Ingezete„ nen was doorgedrongen. Zy is begonnen op het oogen„ blik, toen de menfchen hebben beginnen te denken. De
,, misflagen van drie Regeeringen hebben haar doen ryp
worden; de wederífand der bevoorregten heeft haar ver ,, haast , en der Franfchen driftige ftoutmoedigheid heeft
haar volbragt. Toen BACON zyne eerfte proefneemin„ gen in 't werk (telde, toen MONTAGNE zyne twyfelin•„ gen opperde, toen BAYLE zich tot de algemeene voor,

:

,,

fpraak der Wysbegeerte

opwierp

,_

voorbereidden

zy

„ reeds de Fran%che Staatsomwenteling. Doch het licht
der rede is het eigendom aller Volken in alle Gewes„ ten, en het is boven de magt van eenig Vorst, of eenig
,, Lichaam, om heeden deszelfs voortgang te fluiten. Zy

,,

zal

derhalven in

haarera arbeid

voortvaaren met die be-

„ daardheid , en die omzigtigheid, welke de Gebeurtenis„ fen ryp maaken, zonder dezelve te verhaasten; en ter„ wyl Frankryk den lievigen ftryd voleind, in welken het
gewikkeld is, zullen de Volken van Europa, niet zonder
„ aandoening, deszelfs luisterryk lot zien volmaal en, aan
„ 't welk dat van het Heelal verknogt is."
Wat den tegenstand van vreemde Mogenheden betreft,
daaromtrent hadt de Heer RABAUD kort te vooren zich
dus uitgelaaten : „ De Buitenlandfche Hoven zullen onze
„ Staatsvorming, of niet of al, erkennen, naar maate huur
re Staatkundige inzigten hen zullen doen hoopen of
„ wanhoopen, om, onzen buit onder hen te verdeelen. —
„ Maar de magt der Franfche Staats- hervorming zal
„ door haare eigene kragt aan alles wederíland bieden;
„ want zy is het gewrocht der Eeuwen , der 'Natuur,
der Rede en der Magt ! "
Zeer juist is de aanmerking van den Schryver, als hy,
xaa, gefchreeven te hebben , dat de Koning eindelyk het

Fran-
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Franfclie Staatsgeftel aannam, en deeze beruchte flap het
zegelmerk op de Omwenteling zette , te nederflelt :
„ Buiten twyfel zyn wy nog gefchokt; de Bevoorrech„ ten zullen nog middelen vinden om onze rust te ftoo„ ren, en onze brandende drift voor de Vryheid zal nog
een tyd lang het wantrouwen, ja zelfs de buitenfpoo„ righeden, welke dezelve vergezellen, gaande houden ;"
Buitenfpoorigheden, ja, deeze worden in de beknopte Gefchiedenis niet verzweegen, maar niet gepaste kleuren voorgeteld; en de Vertaalers hebben, in hunne veelal
gewigtige Aantekeningen, 'er hoogzels en diepzeis aan ge.
geeven , die' ons dezelve in een pog f { erker licht doen
voorkomen, en maaken zy te deezer plaatze by het woord
Buiten poorigheden de volgende Aantekening , die met liet
Plot ten voorbeelde zal kunnen (trekken van hunnen fchryf•
trant: „ Men kan dit niet ontkennen, overal, waar de
veyheid Kaaren throon wil vestigen, vallen hevige fchok„ kingen voor, en dit is in de natuur der zaak gelegen.
„ De Vrienden der Vryheid zullen in ééns alle misbrui„ ken uitrooijen , alle nuttige inftellingen invoeren , en
,,vaaren voort zond
er eenige bypaden te willen betree„ den. Aan de andere zyde ziet men , dat de talryke
„ fchaare de} aanhangelingen van de dwinglandy alle krap„ ten infpant , om dit heilzaam oogmerk te verydelen.
„ Uit deezen geweldigen fchok moet noodwendig een he„ vige Itryd ontstaan , en wee hem , die de nederlaage
„ heeft ! Echter verdiende eene zo gewichtige zaak met
„ koelbloedig en ryp beraad overlegd te worden ; doch
waar zal men dit vinden? Misfchien levert Noord-Ame„ rica 'er hèt eenig voorbeeld van op. ----- Men moet geen,, zins de zaak der Vryheid beoordeelen naar de beweegingen, welke zy veroorzaakt, of het bloed, 't geen zy
„ gekost heeft ; die berekening zou even ongerymd als
„ onregtvaardig zyn : want 'er is nimmer een despotisch
„ gezag gevestigd, 't geen niet oneindig meer bloeds heeft
„ doen ftorten; alle gefchiedenisfen zullen deeze (telling bil„ lyken. --- Doch men moet in 't oog houden, welke
„ onfchatbaare voordeelen de Vryheid aan het algemeen
verfchaft; hoe zeer zy overeenkomt met de Wetten der
„ Godheid en de Regten des Menschdoms ; men moet
„ nagaan welke rampen de Tyranny by alle Volkeren, in
„ alle Landen, in alle Eeuwen, veroorzaakt heeft;` en dan
,, zal men voorzeker moeten toellemmera , dat de Albe,, 1uurQq
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„ fluurder, de Almachtige, welke zyne fehepzelen tot ge„ luk en welzyn gevormd heeft, ook nooit heeft kunnen
„ begeeren , dat dezelve ten prooi van eigendunklyke
„ Heerschzugt zoude worden. Hy leeft, hy regeert, by
„ is de Weldoener aller Stervelingen , en de God der
„ Vryheid!"
1 loe zeer het reeds vermelde kunne flrekken , om den
Leezet den aart deezes Werks te wonen , zal het, eter,
voegen, iets te ontleenen, waarin (Ie fchryfwyze van weit
Ileet RABAUD , als by de gelch•iedenis verhaairr , b yke.
Wy neemen daar toe de verovering der Bautille. De
Volkswapening befchreuven hebbende, vervolgt hy: ,, Ter
„ ze Eder tyd zond dc Volksvergadering Afgevaardigden for
„ den Koning , om hem van het gevaar te verwittigen,
„ 't Welk de algemeene zaak liep, indien de Kryg<ben(iclt
niet van Parys verwyderd wierden, en de Ceé'eputeer„ den booden aan om zich in de Hoofdfad tuslclhen die
beiden te begeeven. Doch de Koning antwoordde hen,
„ dat by alléén over de noodwendigheid dier troepen
„ konde oordeel vellen , dat by in deeze fchikkingen geene
verandering zoude manken , en dat het onnoodig was,
„ dat de Afgevaardigden zich naar Parys zouden begeeven,
„ waar hunne tegenwoordigheid niets nuttigs zou uitwerken. Toen befloot de Vergadering, dat de Heet NFCKE ,
s , en de overige Staatsdienaars , die nu verzonden w.aten, haare achting en nabeklag medevoerden ; dat y
onàphoudelyk zoude aandringen op liet verwyderen der
„ Krygsbenden, er, de inllelling der Burgerwapening, en
„ verklaarde, dat 'er tusfchen haar en den honing geene
magt verdet konde beihian ; eindelyk (relde zy de tegenwoordige Staatsdienaaren voor alle toekomende Gebeurtettgsfen verantwoordelyk, en dreigde met de wraak der
„ Wetten een elk die het onteerend woord van Bankbreuk
„ zou herleeven doen. Zy befloot eindelyk, den geheelen
nagt door, haare zitting te doen duuren.
„ Echter waren zo veel moeds en zo veele vereende
,, poogingen van het Volk en zyne Vertegenwoordigers
niet bekwaam om het Hof te doen beluiten, om van
,, deszelfs opzet af te zien. De weigering des Konings ,wel,, ké de Volksvergadering met leedweezen vernomen hadt,
vervulde Parys van wanhoop. Zyne Inwoonders ge„ loofden, dat hunne vyanden voorgenomen hadden om
„ hen te vernielen, en zy bellooten , om te verwinnen of te
at lier-

F1tfrNSCRE ST1 ATS0M6'7ENTELTPNQI

567

herven. Toen kwamen uit dien aangehitIlen hoop
„ oenigen dier moedige mannen te voorfchyn , welke in
voorria ine gelegenheden byna nimmer outbreeken , en
„ die zich als dan nátuttr}yker wyze in de plaats fielten,
tot velke zy gefchkt zyn. Verfcheidene fternrrien doen
„ zich hooren ; zy roepen uit , dat 'er noch vrede noch
„ veyheid zal zyn , zo lang de Bastille in weezen blyft.
„ -Dvizetiden anderen herfinalen dit , en men hoort niets
„ anders dan dit de chreeuw , dat men de Bastille veroveren wroet. LAUNAY, welke het bevel in deeze fchrik
,, haarende Vesting voerde , hadt zich, in Voorraad, tot
„ deszelfs verdeediging voorbereid , en bevelen van BE•
„ r,^N VAL bekomen, om vol te houden tot hy hulp erlangen zoude. Doch hoe kon by wederftand bieden
am cie aandrift der Frarifclien , en aan de moedige hard.
ftekkigheid van een groot gedeelte van Parys, 't geen
de rijallen dier Vesting kwam beffcrrherl? Men fom meert
„ hem' tot de overgave, hy veinst die toe te Remmen;
„ de burgeren worden tip de eer4Pe binnenplaats ingelaaten , eri 'er Wordt op dezelve gefehoóterr. Toeti.11eeg
de woede der beenets,. welke buiten honden, ten hooglien top, en weldra verbraken de voortie reien Burgers„
„ met heldentrióed, de ketenen der Ophaalbrug, en neemen
„ in eenige uuren tyds deeze plaats in , welke een gedugt
„ leger niet den grootcn coNDé aan t hoofd, drie- entwintig dagen lang zonder vtugt belegerd hadt. De
„ Gedenkfchriften der Natie hehhei hunne náagedagtenis
;, vereeuwigd , ouder de al erfteen beiiaanring van Verte
„ winnaars der Bastille. LnuNAY wordt gevangen geï
„ maakt, en na het Stadhuis gebrast, tusfehen Bene onto
„ iagiyke menigte van 't vergrarmie volk; zyne regelei„ tiers betoónen evenveel moeds ter zyner hefeherniing,
„ als in de verovering van die gedugte Forties; maar na
3 , een uur niet veel moeite en tegenliatrd doorgedrongen
te zyn , wield LAUNAY onder aart den trap van het
Stadhuis , op het oogeriblik toen by in veiligheid ge„ bragt Rondt te worden vermoord. 're zeifder tyd
,, weidt ontdekt , dat de Heer on FLESVELES , Gro, )test;
„ Provoost van Parys, met LAUNAY het eens was geweest;
men fielt hein dit op het Stadhuis voor gogen; ny fluipt
„ weg; doch op het eind der plaats ontvangt by een Piftool„ fchoot. Het hoofd wordt hem afgehouwen , en die
Qq a 2,bloe'
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„ bloedige kop met dien van LAUNAY worden op een piek
„ door Parys omgedraagen."
De Vertaalers maakgin hier op deeze overfchryvenswaardige Aantekening. „ De trouwlooze handelwyze van den
„ Gouverneur billykt de wraak der Burgeren. Zy was
„ des te rechtvaardiger, wyl de overgave reeds , door het
„ uittieeken van een wit Vaandel, aangekondigd was, cu
„ dat men , door, deezen verraaderfchen trek , de belege„ raaren op het binnenplein gelokt , en veelen van hun
„ nedergefchooten hadt. Het ware nogthans te wenfchen
„ geweest, dat men hem gefpaard en gerechtlyk verhoord
„ hadt; als wanneer men bezadigder te werk zoude ge,, gaan hebben, en misfchien meer lichts zou hebben kun„ nen verkrygen. Dus doende zou men ook onfchuldig bloed
,, gefpaard hebben , dat naarnlyk van den braaven Groot,, Major, welke feeds gehemd heeft om de Bastille aan de
„ Burgeren in te ruimen , en wiens kop niet te min ,
„ even als die van LAUNAY, op de Place de Gréve afgehouwen en op een piek rondgedraagen is , en dat
„ van twee onfchuldige Soldaaten der Invalides , welke,
„ met weerzin, ter verdeediging van de Vesting hadden.
„ moeten dienen , en zelve de deuren aan de Purgeren
geopend hadden; doch, in, de woede van den eer(len
,, aanval, iammerlykiwierden ' mishandeld, en vervolgens
„ op de bovengemelde Strafplaats opgehangen. — Dit
„ tafereel doet yzen ; men verfoeit te recht d2 buiten„ fpoorigheden van een onzinnig gepeupel; doch leveren
„ niet de gefchiedenisfen aller Volkeren dusdanige bloedi„ ge tooneten op? En, om niet verder uit te weiden, is
,, 'er iets afgryslyker uit te denken dan de moord der Ge„ broeders ni wIT T. --- Wy fcliuiven liet gordyn der
„ duisternis over de onmenschlykheden , welke die twee
Staatsmannen verduurd hebben; doch alle eeuwen zul„ len van die barbaarschheid gewaagen. Wy moeten,
,,, derhalven , de Franfche Natie niet van bloeddorifig„ beid befchuldigen , daar wy zelve zulke hemeltergende
„ Gruweldaaden begaan hebben."
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Grammaticai Grxc e Pars pofierior; Syntaxis, Profodia,
& Appendix de Figuris Grammaticis & Dia1eetis, quam
in ufum ,Lingua Gra:c<e fludioforum compofuit c. FR.
IJACUENBERG , Scholar Latin= Vadenfis Rector emeritus. TrajecU ad Rhenum apud W. van Tzerworst,
1792. 219 PP. in stro.
eloofde de Heer HACHENBERG by de uitgave van het
eerfte Gedeelte zyner Griekfche Spraakkunst, gaande
over de Spelling en Woordvoeging, ingevalle een gunttig
vertier, het overige Gedeelte (*), de Uitgave van 't zelve moet ons doen befluiten , dat deere aan de hoope
heeft beantwoord. 't Geen wy ten voordeele van het
voorloopend Gedeelte , ter aangeduide plaatze , gezegd
hebben, past ook op dit laattte, waarin by van de T7oordvoeging en Maatklank handelt. Met een I3yvoegzel over
de Spraakkunflige Figuuren; en breeder uitweidt over by
Yonifhe , Dorifche,
zondere Dialel'ten , als 4tti/che
JEolifche , en eindelyk het Dichterlyke , ' t, geen zich van
alle onderfcheidt , dewyl de gebonden fly! de Dichters
dikwyls drong tot het neemen van veyheden, in den ongebonden min gebruiklyk; en de Dichters daar en hoven
hunne Verzen oudtyds opflelden om gezongen te worden , en dus , in de kortheid of langheid der Letter.
greepen , en in andere opzigten , veel fchikten naar den
eisch des Zangs. Van daar , dat zy de veyheid nameet
om alle DialeEten door elkander te bezigen, en daar uit te
kiezen, welke hun het best voegde. Nevens eenige
weinige nog aan het eerfle Deel , ter verbetering dienen.
de, Byvoegzelen, vinden wy, aan 't clot, eene korte ont.
leedende Schets van de geheele Spraakkunst , die met
eenen opflag aan liet oog den geheelen inhoud en zamen
bloot legt.
-1bang
,

(*) Zie fllgeiii. Vaderl. Letteroef. voor 't jaar 1791, t Stuk,
. 359.
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N,íeuwf#e Poézy van P. j. gnsTr . v}v. 7e .dmiflerdarn by W. II,ol
trop, 17-92. In gr. 8 vo, z8'8 hi.
e onbedreeven zynde in de gronden en fchoonheden zy-

ner ryke moedertaale; bouwende op een valsch grond.
beginfel, aangaande het waare Wezen der Poëzy; vervuld niet
de herlènfchi:nmige fraaiheid eener zogenaamde l^ sfe Werktuig
welke weldra in flordigheid ont(iart , en zich boven-lykheid,
1e, op de natuur gegronde, kunstregelen van het fchoonre, ea
cie kiescliheid .en eigenäartiglieid des flyls verheven waant; was
de Heer KSSTELCYty welëér vermetel genoeg , om de aandacht
zelfs van het kundig gedeelte zyner Landgeno.oten, voor zyglen zoo onbevoegden ais onvolsomen arbeid , in 't val, der

fraaije letteren , te verzoeken. Dit, niet zeer gunulig ,
"

getuigenis geeft de Heer KAsrrr.avc zelf, van zyne voorwaal.ge bekwaamheden , in eene boric befchouwing zyner eertyds uit •
gegeeven f'icht- en Tooneelwerken; en noodig bericht by de uit
arbeid, voor dezelve geplaatst: waarna alle-gavendz
Tyne uitgegevene Dichtwerken de Revue Iasfeeren , en weit
Hotte, by voorraad, van deeze verzameling voor altoos worden
uitgefloten. i. De Graaf van 0/shack, Tooneeifpel, naar het
Hoogduitfche van BRANors , (1778.) a. Dogmont en uliu
een Tooneelfpel;, ten deele uit het Hoogduit(che overgenomen.
Cz779,) 3. Dichtlievende Ilerlustigangen; eene verzameling•vati
uit 't Hoogduitsch overgetbragte Ve^rfen, (x779.1 4. De kyrnsf
9711 Qltyd vrolyk te zyn, naar uz. (t 180.) g. De yaderlrndfc/ze
zanger, Benige Iosfe ooefpronglyke Stukjes , in 178t uitgegeeyen. 6. Gefchenk voor Tooneetdich:ers en Toonecl peelers (178 a);
peest vertaaling 7. De lllrrquis de -3ouillé, jieldenifel (1782),
bevrattende de herovering van St. Euflajius, door de Franfcheir.
8. De ?uferlyke Kamerdienaar; een Blyfpel (1733) , zonder
eenheid van daad of oogmerk. 9. Oo: fprongelyke Dichtwerken
(1783'), een iniddenmaatig werkt. En ro. Ile TooreedQuíting,
(r788 . De volgende heeft de Dichter echter met aleer ge
aangezien , en, by voorraad, nog behot&den q I. fl- -aegnhid
fiere, Toone Afpel (1781 , corfprongiyk naar GoLuoNi. s. I y
fride, Treurfpel, (1783 en 1787) , naar het floogduitfche van
B,grzC 1. 3. Codrus , Treurfpel (784 en I75), naar VAN
CRONEGK . 4. Eduard de derde, Treurfpel (1786), naar w§zszty:
zynde dit Stuk ook in dit Deel der Nieuvfie Poëzy te vinden,
5. Erastus en Lucinde , een Zangfpel , naar GrszrNO:R (1786).
6, 0/sates , een Treurfpel 1796 en 1789,, gedieeltélvk naar
VAN CRONEGI.. 7. Caroiiea van Eerburg, Touneelfpel, (t 88),
gevolgd naar SPRIKMANS Natuurlyke Dochter. k. li/ysheid de
Zuil @'er Yrykeid (1787), in Zangen; en g, Lierzang over den
i^-
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invloed va# eery vast geloof aan de Voorzlenlgbeird, (rra t) , eioQr
he Leydsch Genootrch;p , Kunst wordt door arbeid verkreegen,
bekroond;. en in het ViLde Deel van deszelfs ]Verken ge
-plats.
Behalven het reeds gemelde Treurfpel , Eduard de Derde,
Kroonprins van Engeland, 't welk de laaxfie 75 bl. van dit Deel
der 11Tieuwfle Po zy beflaat ; zyn 'er de volgende Lierzangerl in;
1. dan ,7oanna. a. 4etn God. .3. dan den Deed. 4. dan Men.
fchenvrierden. 5. dan de Wysheid. 0. Aan Kortzigtigen. 7. hars
4. Vereul. 8. ul iendfchapstrouw. 9. Washington. te. God re.
pert. xi. laan het Mededoogen. i. Elite- 13. De twee geeven. 14. := an de ongelingfc'!ap. 55. flan de Liefde, en
i6. flan de Eenzaamheid. Tot eene Proeve ftrekke, uit deeze,
de agt eeríte Coupletten, van het fehoone tluk:
AAN GOD.

God! .... aller glans is nacht by uwen glans te noemen,
En aller luister duisternis!
En echter durft het wormpje uw grootheid ilaamlend roemen,
IVyl 't wormpje óók 't werk der „'lmagt is.

Gy waart ven eeuwigheid, Gy zult dezelfde weezen
Tot aller eeuwen eeuwigheid:
2Waar nimmer wordt uw lof, uw roem, uw naam volpreezen,
,Yehovah! God van majefleit

Wat ben ik by deeze aarde? een flip, zoo klein, zoo teder,
Als 't drupje by den Oceaan;
41s 't Pofje by den berg; als 't halmpje by den ceder;
Als 't lamplicht by de volle Maan.
Fl

En wat, wat is deeze aard' by duizend, duizend bollen
En waerelden , die uwe hand
In hunnen loopbaan doet door 't perkloos ydel rollen?
Min dan één korl by 't oeverzand.
4J

We telt de duizenden , de duizend myrryaden
.Verdubbeld door een duizendtal,
Der fchepslen, die vóór my op dcezen aardbol traden,
En 't heir, dat is en weezen zal?

Qq4
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Laat zyn zy by het heir, dat leeft in alle kringen,
Door U gehangen aan het niet? ®.-If/at is dit heir by hen die uwen troon omringen ?
Een teder, ligt te knakken, riet.
En wat dit glansryk cheer by U, o Levensader?
By U, die was en weezen zal ?
By U, der chooren God? By U, der heiren Vader?
By U, 6 oar/prong van 't .Heelli? ....
C od! ... , aller glans is nacht by naven glans te noemen,
En aller• luister duisternis!
En echter duijt het wormpje uw grootheid fiaamlend roemen,
JI'yl 't wernlpje óók 't werk der 4/mag: is!
,

Of de Dichter, in het vervolg, nog eene nadere fchifting in
zyne Dichtftukken zal maaken , waar toe het woordje by voor raad eenig vermoeden geeft , zal de 'tyd leeren. Mogelyk zak
eerre nadere befchouwing hem doen opmerken , dat de reeds
Mitgeflotene Toenee uiting, als oorfpronglyk werk, meer waarde
heeft, dan Carolina van Eerburg; door hein, in hetzelfde jaar
1788, in 't licht gegeeverl: al ware het zelfs dat zyne Vertaaling van het laatfile hct oorlpronglyke van SPRIKMANS overtrof.
pJ^ogelyk zal hy zien , dat hy, eertyds te gunftig over zyne
Werken gedacht hebbende, nu in eens al te Itreng met dezelve handelt. Zynde her ten voordeele zyner Leezeren, te weafchen, dat de verdere befchonwingen hem, in alle tyden, toch
zoo gelyk aan zich zelven zullen doen blyven, dat in laater
jasren ook deeze Nieuwe Poëzy niet door hem uitgefloten
worde.
Ve Thysgeer. Tooneelfpel. Door G. PAAPE . Te Rotterdam by
J. Meyer, 179z. In gr. 8vo, ái4 bl.
de gefchetfle Wysgeer,, by een zyner Vrienden,
Fdood zyner ,Huisvrouw,
gelogeerd zynde , ontvangt een' brief wegens den
welke laatste hy met tegenzin getrouwd
ERDINAND,

EDUARD

:had; hebbende zyne liefde gevestigd op eene andere fchoone,
met name CONSTANTIA , wier verblyfplaatze hein onbekend ,
mar, niet zeer verre van de wooning zyns Vriends , aan het
Zeeftrand is . EDUARD reeds, by den knecht van FERDJNAND,
als een fehurk verdacht gehouden , en wezenlyk in fLute de
Medeminnaar van FLRDJNAND by CONST\NTIA zynde , be aail.iiaagt
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(laagt zich met een bedrieger KAREL , welke door hem heftaan
moet. Deeze beiden dellen een aantal valfche brieven op ,
welken, als door zo veele Jobs booden aangebragt, den wysgeerigen lyder verwittigen: Pr°i;vo,. dat zyn Westindisch Schip,
met man en muis, vergaan is. Secondo, dat zyn huis tot deft
grond is afgebrand , zonder dat men iets heeft kunnen bergen.
Tertio, dat hy zyn Proces verlooren heeft, met de kosten , ets
nu dood arm is. Eindelylt, Quarto -, dat zyn oenigen Zoon
is overleden : alle tydingen, die ieder, behalven JOB en deezen
Wysgeer,, raazend zouden maaken. Intusfchen blyft het hier
niet by: hy wordt door een' onbekenden (die iDUARD is) tot
een tweegevegt uitgedaagd: deezen doorfchiet hy, zo hy meent,
en ontdekt daarna dat het zyn Vriend EDUfRD is. Nu ontzinkt hem zynewysbegeerte , en, aan het tlrand vegtende, is
'er niets natuurlyker dan zich daadelyk in Zee te verdrinken.
Hier toe maakt hy alle fchikkingen, doch wordt, op het oogenblik dat die daad zal gefchieden , door C0BsTANTIA (hein in
dit geval onbekend zynde) wederhouden. Dit doel, derhalven,
mislukt; FERDINAND zo wel als EDUARD, in 't leeven gebleven
zynde, ontmoeten vervolgens elkander; en nadien CONSTANTIA
juist het- tegendeel onderield heeft , van het geen 'er gefchied
is : namelyk dat haar Minnaar doorfchoten is, en zy, zynert
Moordenaar gered heeft; zo vliegt zy, om haaren dooden Minnuar te zien , naa het huis van EDUARD , alwaar alles reeds tot
de ontknooping van het Pluk gereed is: namenlyk een Huwelyk tusfchen FERDINAND en CONSTANTIA.
On] van de Wysbegeerte vast FERDINAND eenigzins te kunnen
oordeelen, zullen wy een gedeelte van zyn gefprek met zyn
knecht plaatzen ; zynde na het ontvangen van den brief , in
welken hem. het verliezen van zyn Proces wordt aangekondigd.
JAN.

„ Behelst deeze laatfile brief weder een ongeluk ?/
FERDINANI -.
Ja! Jan!
JAN, ter zyde.
„ Die verwenschte Laconifche antwoorden ! " (overluid.) Mag
;k ook weeten, waarin dat ongeluk bettaat?
FERDINAND.

Waarom niet? Jan! -- dat de geheele Waereld weet is geen
Maar, eer gy verder gaat.
geheim.
JAN.

Wat gelieft u , myn Heer?
FERDINAND.

Geef my myn pyp!
JAN,

Zie daar, myn Heer.

hers een pyp ggeevende.
Qq 5
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FERDINAND.

Gy geeft my juist het geen ik vraag, en ook niets meer.
JAN.

Gy verkiest Laconisch te fpreeken,
en ik Laconisch
te handelen.
FERDTNAND, lagche, de.
Wy zullen zien wie van ons beiden het
Zeer goed, Jan!
Tabak!
't langst zal uithouden.
JAN, hem de Tabaksdoos geevende.
Daar is zy.
FERDINAND.

Gy verliest het, Jan!
JAN.

Dat is onmogelyk, myn Heer!

Hoe dat?

FRRDINAND.

Gy geeft my meer dan ik vraag.
JAN.

3'e weeten?
FERDINAND.

ik vraag u oni tabak , — en gy geeft 'er my de doos by.
Willen wy dat Laconifehe nu niet maar aan een kant
zetten?
JAN.

Hoe eerder hoe liever.
FRRDINAND.

Vw goed hart , jan ! ik zie het, verlangt te weeten , wat
ramp my op heden weder wordt aangekondigd. Ik zal 't u
zeggen , myn Vriend ! alleeulyk moet gy my belooven, dat gy
uwe bedaardheid behouden zult
Ja N.
Ik beloof u alles te zullen doen, wat in myn vermogen is.
FEk IWINANp.

Ik heb myn proces verlooren, met kosten en al.
Vervloekt!

JAN.
FRP fINAND.

Jan!

denk om uw belofte!

-

TAN.

Zo dat gy nu alles kavyt zyt?

F- RDINAND.

Nu ben ik dood arm! — Die tabak is te vog.
Alles !
tig , zy wil niet branden.
JAN.

Dood arm!

en uw tabak te vogtig?

Hemel!

FFRINAND.

Wel nu, Jan! dat zyn twee dingen , die immerwel faatnen
kunnen gaan?
JAN,

DE WYSGEER,
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JAN, met zigtbaar ongeduld en misnoegen.
Ja! myn Heer ! ja ! ja! zy kunnen faamen gaan! ja! dat kun
ja 1
-nezy!
FeIO)INAND.

Zy is anders niet kwaad van reuk.
JAfv.

Gy zyt dood arm ?
FERDINAND.

Zo als ik Ií reeds gezegd heb , Jan!
. vel wegvliegen en verdwynen?

Ziet gy die rook

JAN.

Ja! — en, .— wat zegt dat? •--^-FERDiNAND.

Even eens, myn Vriend! vervliegt en verdwynt ook het mensch..
lyk gelukt Waarom zouden wy onze zielen kwellen etn
pynigen, ten einde' deeze rookkolom;ren te omhelzen en te behouden? Immers weeten wy, dat het rook is, waarvan
het een wonderwerk zou weezen , by aldien zy niet verdween!"
Eene aanmerking moeten wy op het gedrag van FERDINAND
maaken , bellaande dezelve hierin: dat by , als Wysgeer, de nietigheid en bedrieglykheid van al het ondermaanfchc inziende ,
geh_ei geene bedenking tot wantrouwen heeft, wegens de val-

fche brievLn aan hem gezonden.

Hy geloo 'e alles daadelyk .,._ — en bezit , in dit geval , veel
minoer wyshegeerte dan zyn knecht , die EI UARD altoos gewantrouwd had. -- Voor zulke Bedriegers als EDOARD en
KAREL Zyn, is ook een tweegevegt niet F'ERDINA\D, in de na•

byheid van CONSTANTIA, eene ongerymdheid, die men van hen
niet zoude verwagten. Pan de ontkuooping is, over 't geheel
genomen, te veel gewrongen.
Kabinet van Marie en .,Spaaak. Tweede en Derde Deel. Te Haar•
lego by A. Loosjes ':Pz. , 179: en 179x. Ira $va. q.32 en 44
bl. Met Plautea.
n liet Tweede Deel van dit Kabinet , behelzende de zeven
laatfte Stukjes, welke in den Jaare 1791 zyn uitgegeeven,
vindt men weder een aantal gebruiken, vermaaken, enz. vat]
andere Natien, medegedeeld, als: r. Bericht 'wegens Celebes en
het IZoningryk Macasfar, uit VON ARCHENHOLTZ , Neue Litteratur
rind holkerkunde overgenomen. 2. Eene fraaije Gefchiedenis der
uiterlyke Zeden , naar het Hoogduitsch van den Hoogleeraar
EsCHCNBURG. 3. Over Rusland, deszelfs land-aart, Zeden ,
Luxe, Modes en Vernzaaken; befchreven door een ooggetuigen,
welke zich aldaar eenige jaaren treeft opgehouden. 4. Over

het
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het lily en Kiuchijpel der Italianen. 5. Balletten uit de XVIIde
Eeuw, 6. De Regatta te 6'enetien. 7. Sclaounvjpeelen der Spanjaarden. 8. Zeden der Morlakken. 9. Luxe en Modes in Pooin. io. Hair- en Baard- Modes, en rr. Huisraad der Dames
in de XVde Eeuw. Verder eene befchryving van verfcheidene
oude en hedendaagfche .Vaderlandfche Dragten. Modenieuws uit
de verfchillende ryken van Europa. Tooneelnieuws van verfcheiden plaatsen , elf Byzonderheden, en Mengel;verk, uit Gedichzen, Fabelen en Anecdoten, beftaande. -- Het Derde Deel,
of de zeven eertte Stukjes , in dit jaar 1792 uitgekomen,
bevalt en , boven de laatstgemelde Artykelen , en een vervolg
van de Gefclziedenis der uiterlyke Zeden. r. Fragmenten eener
seize naar Spanjen , uit Le Marquis DE LANGLE , Voyage en
,Espagne. 2. Zeden der Slagven-kust bewooners, uit MATTHEWS
Reine naar Sierra-Leona. 3. Befcliryving van een yzeren Dameskapzel to IUewcastle, overgenomen uit the Memoirs of the
Life of LACKINGTON , en 4. Eene uitmuntende Verhandeling,
over de Gerrnaanen , grootdeels overgenomen uit rx. LUDW.
sAus, Altertuwskunde von Germaniën, Twee Tooneelfpelen,
als a. Die gelagen ayn betaalen de Boete , een bekend Stukje,
maar het Franfche van den Heer DO.vIGNY, en 2. De Ring
naar het Hoogduitsch , zullen verfcheidene Leezers bevallen
fchoon het Plaatje tot het eerde Stuk elendig Hecht is: even
als de afbeelding van het gedenkteken op Jos .Pu ICHMIT, in leeven een beroemd Componist te 4mlierdain: welk gedenk (t uk
men, op Donderdag den cellen Maart, deezes jaars , in een bui.
tengewoon Treur -Concert, in de Maatfahappy, Felix Meritis,
beeft opgericht.
Daar dit Kabinet zo veel ten opzichte van het Tooneel heeft;
en onze Nabuuren, de Dui fchers , zedert eenige jearen, groote vorderingen, in het vervaardigen van Tooneelfpelen, gemakt
'_nebben; zo valt onze aandacht thans, op de befchryving van
een der openbaare Tooneolen in Duitschland , en hoe de ftnkIten daar vertoond worden. Zynde deeze befchryving voor
eersen brief over ilerlin; en uit een ge'icht-edragn,i
kloogduitsch Maandwerk overgenomen. Dus fchryft men uit
die Hofplaats:
„ Gy kent het fchoone Opera- huis, of liever, gy kendet
het 'voorheen ; want nu heeft het eene andere gedaante ge.
kroegen. Iïet is, wat het uitwendige betreft, 'er :rede vergaan, als niet een' eenwaardigen Gryseart , welken men zyne
eigen gryze hairen heeft afgefaeeden, en een gryze paruik opgezet, om daar mede zyn ouderdom aan te duid °n. Het gan.
fche gebouw is van buiten a l'untique opgelierd ; heeft van
binnen een nieuw plafond, Bene paryfche Reverbére, en twee
kroonen zonder licht; maar trotsch de aanraerkelyke Reverbé•
ros kan men echter geen woord in zyn boek zien, en onversninderd het overvloedig verguldzel der Logés , zit men 'er
ech,
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echter zeer ongemaklyk in, en ziet het tooneel alleen , afs Wien
in de eerfle rei zit.
„Geduurende het Carneval zyn 'er doorgaands tien vertooningen, en gewoonlyk twee nieuwe Operas. REICISARD zou een
goed en verdientlelyk Componist zyn , maar by is ecu
Duitfcher om dit te verhelpen, zet men hem eenes Signor
ALLESSANDRI, welke Kapelmeester is, op zyde ; ALLESSANDRI
componeert eene Opera, die zoo Italiaansch , als mooglyk,
is
men is verrukt
en REICHARD moet wyken.
„ Het FIof bezoekt de Opera telkens , en een hoogst talryk
publiek van allerleiën rang dringt 'er in, is verrukt over de
kakelbonte pragt, babbelt geduurende de Trias en C4oren, eli
is, by het ballet, geheel oog. De meeste gaan in de Opera,
niet om de muziek, maar, gedeeltelyk, wyl het de mode is ,
gedeeltelyk, wyl het niets kost ; hierom is hun ale Componist
onverfchillig : de ANDROMEDA des eerllen , of de DAalus des
laatílen.
„ Om zes uuren komt het Hof; de Maitre de Spectacle maakt
dit door een hard gebons met zyn ftok bekend, en de Synfonie
heft aan. Blyft men daarby onbevreedigd, dan zeker is zulks
niet aan de uitvoering te wyten, wyl het Orchest een der bes.
ten in Duitsch!and is.
„ Het Gordyn vliegt niet , maar wordt langzaan opgerold, erg
men ziet verwonderlyke dingen elkanderen volgen. De Hoven
der Hesperiden! zoo bont, zoo over verguld en beuzelachtig,
niet zoo veel bronnen en ftroomen doorweeven, dat het overal
onnatuurlylte natuur is --- dan weder den tempel van NEPHTU.
rus, welke zich uit de lynwaten Zee verheft, en met al deszelfs pragt de verbaasde menigte verblindt, omringd met Tn.
tons en Najaden met vederbosfen en hoepelrokken, of het hot
der Gorgosnen , duister en fchrikkelyk , met drie ingangen, vats
welke echter de middeníie alleen gangbaar fchynt, wyl de beidè
anderen met tuindeuren gefloten zyn, en dus wisfelt het een liet.
andere af, wel is waar, tainelyk langzaam , wyl het Mechanis.
saus daarby geese wonderen doet. Zomwylen echter ziet men
zeer natuurlyke dingen, wanneer men naamlyk, door tydsge.
trek, genoodzaakt is, oude Decoratiën te neemen, als by voor
Zaal, een Zuilen gallery, zoo fchoon, zoo geheel-beld,n
wat het zyn moet , dat men zich onwillig , door de grillig
Decorateurs, uit de verbeelding ruit-leidstgnwor
alen laat.
„ De meeste Operas heffen met een Chorus aan; daarby heeft
uien zorg gedraagen , op de eene zyde des tooneels in eerie
lynrechte richting een Choor fcholieren te plaatfen , allen met
witte handfchoenen en afgelegde kleederen der Zangers en Zangeresfen aangedaan; deeze laatfile echter zyn hun niet naar 't lyf
gepast, maar volkomen nog in dezelfde grootte , als zy voor
de
,
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de bejaarde Grieken waren , zoo dat zy den twa lfjaarigen gasten
vry groot en wyd zyn.
„ Deeze nedergeplante Volken ftaan in de derde Politie, zingen
kunne C//pores vol gebed, dank, weekaagten en triomf, zien
eenftenrniig , merg onzekeren , angfligen , blik beneden naar den
inaatllaaeden Kapelmeester, en volgen de maat met den rechter
voet na, gehel onbezorgd voor hunnen beheerfcher ot' beheerfcheres , welke met de hevigge elendeti te firyden heft.
„Intusfchen verfchynt de beangfte heldin, fraai ge!c1eed,metden
neusdoek in de hand ; zy nadert met een langzaam trippelende
waardigheid den voorgrond; de Volken verdubbelen hun gefchrei,
en loopen vervolgens heen om zich te verkleéden. Een fchitteren.
de Hoefftoet van tl of so vertrouwden , allen met den neusdoek in
de hand, marcheeren, twee aan twee, agter haar, en rangeeres zich,
wanneer zy op den voorgrond aangeland zyn , in eene halve maan,
achter haar. Zy deelt in eene klagende recitatief Treur lyden der
waereld , en heuren vertrouwden, mede deeze laat(le echter
fleemets in die elende geen deel , maar dagren heur laatlle
woord af ; zy , ge/likuleer•t daarby met afgemeeten tempo's,,
vergeet lï& Port de bras, de eigendomlyke fraaiheid der OperaZangere'sfen, niet. Het flotwoord is daar, en plo.slyk verkrygen de beeldzuilen , agter haar, leeven, brengen heure keeles' en
neusdoekeff in bëAre- egi41gg , én vallen met een tutti van troost.
redenen in. Nu is zy getroost, eene fcheIle Fluit van boven
kondigt nu Bene Aria aan , en tevens de verandering des
tooneels t zy zingt de Aria , en de Dames agter haar neennera
herre voorige beeldenflard weder aan. De geliefde komt, met
een vertrouwden 5 aangeloopen , zingt, daar by reeds begint
oud te worden, in een eenigermaate onaang_naamen discant,
zyne liefde: het fchotlwfpel voor de Goden begint, en het
publiek gaapt.
„Of het Tooneel wordt met eerie beleegering geopend. Voor
de Stad ; in de Stad, dp den nauur, overal Soldaaten de Stad
wordt ftorrnenderhand veroverd ; een halfdui.zénd huisladders ,
*aar aati hier en daar een Stróoman vast gemaakt is , leunen
aan den muur; de vyand lyke Soldaaten boven pikken naar de
maat, op de braave Stroohelden, welke ftandvastig post hou*
den , fchoon 'er zeer'ernilig gevogten wordt. — Ik verte
ker , het is geen gekheid i twee aan twee (laan zy op hult
aangewezen plaats , en flaan hunne Sabels zoo tang tegen e1kander, tot een van hun nedervalt ; men zoude liet vooraf 2o'o
niet denken, maar ; eer men comkvkt, is de fchouwpiaats vol
lyken. De kloeke Stroomannen vliegen eindelyk ook van de
ladders af, en, om de verfchrikking in dit tydpunát nog vetf hrikkelyker te tnaaken , wordt 'er eene machine aangevoeld,
even zoo als de hoveniers tot het fcheeren der bóonrén gebruiken , en dit verbeeldt een muurbreeker ; naatiwlyks ver°fchynt dit fink, of de muur valt, uit refpet , voor hetzelve
ne,
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neder, en na deeze Zegepraal behoort de Stad dén bolegeraars,

Van verre ziet men het Voorhof eenes tempels. De arme
ve/laalfch Maagden hebben geen rust meer in denzélven, ity.
gen de kleine houten trap af, en trekken uit met zak en pa c.
Wairfchynlyk hebben zich de Meisjes verkleed , om ongekend te blyven, en zich op de vlagt niet bloot te (lellen ; immers , zy draagen kleine korte ba!einen rokken, en een klein
rood rnanteltjen , met veel fmaak over de fchoudéren en borst
vast gemaakt; en, even als een Wapenmantel, ten teken wat ty
voormaals waren, een klein gaazen kapje , in plaats tan eet
1`luiër, boven op de toupet vastgehecht. Aldus toegerust, gait
zy onder een treurig gezang en dans heen, om, met heiligdomthen belanden, verder keur fortnin te zoeken.
„ Dit treurig tooneel verwisfelt met een triumf. Hoe veel
geflonker en goud, en hoe weinig pragt i
Een der Goden zaagt gy misfchlen bier nooit in het feel , — nu dan -&verbeeld u een arme minnaar in de domme verlegenheid , dat
Then zyne geliefde aan een draak ter fpyze zal geven. Na.
tuurlyk kan niemand , dan een God , haar redden , en deze
verfchynt ook. MERKUUR, fraai gefrifeerd , in vieeschkleurig
taf genaaid , met witte vleugels aan het hoofd , en vier dito
dito aan zyne voeten, verfehynt; zittende, als 't'ware, in eek
vogelnest , om hoog in de lucht. Rondom hem heen hanger,
èven als Zwaluwen, eene menigte Choorkweekelingen, als Gei.
Vtiën, en fnateren een Choor; zy zyn ook gekapt, en, o1n anti
een God den rang te laaten, alleen in linnen gewaad, en met
bloemen omkranst. Deeze vormlooze masfa ontwikkelt zich
cheer en meer, hoe nader zy by de aarde komt, en zie daar!
het zyn linnen wolken, welke zich in een langwerpig vierkant
ontrollen; en in het midden een gat hebben, groot genoeg,
om den Goden bode, door hetzelve heen, in zyne Wolkenti
koets op een bank te zien zitten. í-íy (preekt, in een ftyvert
bastoon , zyuen Heer Broeder PERSEUS aan ; deezé is getrof e-t
door die verfchyttltlg, en uit zyne verbaazing in fchoonc dis.'
cant toonen. MERiwuR geeft hem den raad, tot de Clorgonen
af te ftygan, om Madame MEDUSA den kop af te ronsfelen, en,
wyl het veel fcheelén kan, of zy in deezen oogenblik kennis
feet hem maakt of niet, voorziet by hem met een o p zicht.
baarmaakendn helm ; na dat Air.mcouR zyne zaalzen verricht
heeft, neemt by PERSEUS met zich, en zy vaaren beiden m_t
deeten ordinairen Wolkenpost zeer langzaam opwaards ; echtet zingt Psasecs vooraf nog Bene Aria, vol bravour en eefotutie.
„ Nu is het hol der Corgonen daar; furien en duivels, met
Zwarte baleinen rokken, rood uitgemonflerd, met roodt fchoeben en kousfen , en zwarte vederbosfchen , komen van alle
zaden ten voorfchyn. PEasevs verfchynt onder hun, zy gryneu hem aau, doch ongel held vetliest zyne conhenatrfe niet,
-
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en ronfelt recht handig , in zyn incognito, het hoofd van z...
DVsA; draagt hetzelve in een witten neusdoek met zich heen,
en de arme duivels zingen en danfen. hunne droefheid uit.
Onze held vervolgt zynen weg door de Hoven der Hesperiden.
By laat zyne geliefde finachten, en amufeert zich in deezen Chi.
neefchen Lusthof. Natuurlyker wyze wordt de .brutaale draak
woest , en wil zich door geene ydele woorden laaten paaiën
ANDROMEDA moet dus aan hem opgeofferd. Men ziet in den ag.
tergrond der Zee een Rots van vyf voeten hoogte , op eene
witte vlakte, met gefchilderde aanfchouwers , van welken de.
een den anderen op de fchouders zit, voor dezelve weder de
voorige volken , in twee liniën opgemarcheerd. ANDROMEDA
verfchynt in eene geheel witte Robe en een baleinen rok, terts
einde den draak met haar , toilet iets te doen te geeven. Elk
houdt den neusdoek voor de oogen, en zy wordt op de rots,
gevoerd. Een verfchriklyh monfler van lynwaad, met opgeplakte fchttbben, zwemt aan, en PERSrus, met een galanteriedegen in de hand , verfchynt van de andere zyde , iaat het
monfler eenige reizen met den vlakken kling op den kop, daar
door verliest het gevaarte zyn evenwigt, en begint te wentelen. Men moet een held als PERSeus zyn , om daar niet by
te lachen. Daar de degen niet helpt, houdt by hens zyn (child
voor , en de theater - dichter geeft van agter de fchermen, in
naam zynes fchepzels, een vreeslyke fchreeu, de daarin verborgen
mannen kruipen 'er zagtjens uit, en het tnontler zakt in één.
Na Benige dansfen is de voorftelling geëindigd, even als deeze
myne opgave"
Wanneer wy deeze befchryving der Berlynf•he Opera, en
de uitvoering der llukken in dezelve , in vergelyking wildeai
brengen , met het geen op onze Schouwburgen in Nederland
gezien wordt; dan zouden wy, al te dikmaals, zuchtende moe
uitroepen: toert comme ches nous! en maar zomtyds kunnen-ten
zeggen: neen , zoo (legt is het hier noch niet. Intusfchen
hoopen wy noch al , dat de zaaken, in deezen brief voorko'
mende , door des Schryvers boertig genie eenigzins vergroot
zullen zyn; en eindigen niet de volgende fnaalkfche Anecdote,
mede in dit Kabinet van Mode en Smaak te vii dén.
„ Een Edelman had in zynen Hof een fchoonen vrugtbooin,
welke deerlyk door de Wespen aangevallen werd. De bezit.
ter, geen middel ziende om dezelve te verdryven•, kreeg den
inval om 'er onder te laaten fchieten ; by zend ten dien einde
zyn zoon en zyn knecht in den Hof; de knecht klom in den
boom , om, door het fchudden, de Wespen aan 't vliegen te
helpen; middelerwyl fchoot de Jonker toe, en trof zo onge•
lukkig, dat HANS, hals over kop, uit den boom tuimelde. Toen
de zoon te rug kwam , vroeg Papa hoe het gegaan ware.
Uitmuntend , antwoordde by, 'er zyn wel duizend op het flag.
veld gebleeven, cu wy hebben Hechts één eenig man verlonren.
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er voldoeninge aan onze te voren gedaane beloften,
zullen wy wederom de gedachten van den Heere
VAN HAMELSVELD niededeelen over eenige mceilyke plaat.
zen uit deze twee boeken , of de zoodanige , waar.
omtrent de gevoelens der uitleggeren aanmerkelyk ver•
fchillen.
Kap. VII: g. neemt hy de verbetering aan, welke, door
i.IICHAëLIS, die, voor ']M liever 7,1fá lezen wilde, in
den tekst gemaakt was. Hy vertailt: dat ai wie vreesdchtig
of vertraagd is, te rug keere, en vliede , zoo fnel mooglyk,
naa Gilead: en tekent op deeze overzetting het volgende aan :
„ volgends de lezing der Hebr. punten: van het gebergte Gilekds , doch , dewyl het Ifraëlitifclze leger zich bevondt by het dal 3izreël, bewesten den Yordaan, kan
deze lezing, van het gebergte Gileads, dat aan de Oost.
zyde van den Yordaan lag, hier niet bestaan. — Eene
kleine verandering der punten levert den zin, dien ik in
de Vertaaling uitdruk. GiDEoN, wiens groot{le magt
uit Manasfiten bellondt, geeft allen vreesiichtigen vryheid,
om zich in Gilead , over den 3eordaan , by de andere
helft van den Stam Manasfe, met de vlucht te bergen."
Kap. IX: 6. vertaalt hy: „ Hier op vergaderden alle de
„ burgers van Sichern, en alle de bewooners van het al„ gemeen Heiligdom, alwaar zy tot dien flap kwamen,
„ dat zy ABIMELECEI Koning maakten." Eu op de Ivoorden, het algemeen Heiligdom, tekent hy aan: „ Het huis
„ Millo heeft de gewoone Vertaaling , gelyk wy in 't
„ vervolg ook een Millo te yerufalem ontmoeten zullen
„ ondertusfchen is Millo geen eigen naaal; Millo bete.
„ kent eene verzamelplaats, eene plaats daar uien by één
„ komt, en wordt genomen voor een Heiligdom , dat
„ al.
Kr
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„ algemeen was aan een volk, hoedanige Heiligdommen
„ oudtyds dikwyls verfterkt waren. Het fchynt te Sichenn
„ hetzelfde te zyn geweest met den tempel van Baiil„ Berith, ent Huis J12illo kan best vertaald worden, door,
het algemeen Heiligdom', dewyl de dienst van Bail„ Berith thans vry algemeen was geworden onder de
„ Ifraëliten. Hoofdfl. VIII: 33."
Kap. XI: i. vertaalt hy de uitdrukking 13)r 1 jjK eene
heideniche Vrouwe, even gelyk Jof. II: i: doch Kap. XVI:
i. houdt hy de gewoone vertaaling koere: 'JosEPHOS ondertusfchen verllondt ook de laatstgemelde plaats niet
van eene onkuifche Vrouw , maar van eene herbergier fi er; Oudh. Boek V, Hoofdff. 8. (év -,v, rxy xazaywytwv
aiarpsos.)

[let geen de Heer HAMELS VELD over de gelofte van
J^phta, Kap. XI: go en very., aanmerkt, is zeer rigtig,
en verdient volkomen onze goedkeuring : ,,, .Het , komt
my voor (zegt hy) dat, wanneer iemand de geheele gefehiedenis leest , zonder, eenige vooringenomenheid , of
zonder acht te geven op de gevolgen , die enen 'er dan
uit wil afleiden, hy zal moeten denken, dat de meeniug
van JEFTHA is , dat het geen hem het eerst te gemoet
komt, aan Jehova gewyd zal zyn, om aan hein geofferd,
en ter dood gebracht te worden. , Alleen dit kan
plaats hebben , dat JEFTHA niet kundig genoeg geweest
is in de Mofa.ifche wet, om de gelofte, Neder genoemd ,
volgens welke, indien een mensch aan JEHOVA verloofd
'was, dezelve kon vrygekocht worden , te onderfcheidcn
van de gelofte, Cherer, of der verbanning, volgens wel
plaats hadt; doch welke alleen in heel-kegnlosfi
byzondere gevallen , den geheelen Baat raakende , kon
plaats hebben. Wy ontmoeten een dergelyk voorbeeld van onkunde, omtrent het onderfcheid van de 'gelo ft e Neder, en den ban Cherem , en den eigen aart van
den laattien , i Sam. XIV: a4 volg. Vergelyk den Bybel
Jérd. II Deel. bladz. 332." ---- Voorts -op vs. 39: te
volgende aan: ,,Die-nu zyne gelofteivolbracht,-kentbyh
dat is, haar als eerre verhannene ter dood bragt ; niet
offerde. Me ifchen-ofers aan Jehova -zyií iet onbekends
in de joodfche Wetten, en geen Priestër zou haar-geufferd hebben, maar hy deédt haar Herven als 'een CIae.
rem, een ban. Dit, geloove ik de waare - mening van
het gefchiedverhaal te wezen. Niet, dat by haar tot
oenen altydduuranden maagdelykén liaat vetwees. Daar
V 2I1
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van -zyn even min voorbeelden, naar de wetten der Ifrai.
liten, als van menfchen-offers."
De gefchiedenis , die Richt. XV: 15 verhaald wordt,
en die, in de daad, volgens de gewoone opvatting, vry
ongelooflyk is , verklaart de Heer HAMELS VELD op eerie
zeer aannemelyke wyze: „ Ik itel my, zegt hy, dit ge„ val dus voor. SIMSON, zyne touwen zoo gemaklyk
„ verbrekende, op den vyand toetredende, en, met één
daar gevonden versch ezels-kinnebakken, den centen
„ den besten met éénen flag nedervellende, ontttaat 'er
„ onder de Fililtynen een algemeene fchrik, en elk ziet
naar een goed heenkomen. Nu zullen ook de 300.3
„ Ifraëliten geene ledige aanfchouwers geweest zyn, maar,
,,moed grypende, tasten zy ook d a Fililtynen, hunne
„ onderdrukkers, aan, en 'er fneuvelen van dezen, by
„ die gelegenheid, t000 mannen. Ten min(Ien van dezen tyd af, wordt a1MSoN als Richter van Ifraël er
-„kend,vs.©
Kap. XVIII: 3o, verstaat men de woorden, tot den tyd
toe, dat de Inwooners des lands gevanglyk werden weggevoerd, gemeenlyk van de wegvoering in de Asfyri'che
ballingfchap; doch de Heer UAMELSVELD denkt hier liever aan de wegvoering door de Filiftynen, i Sam. IV,
wanneer de Stad Silo byzonder een groot onheil fchynt
ondergaan te hebben , Pf. LXXVII1: 6o, 6i, by welke
gelegenheid ook de Tabernakel van daar vervoerd is na
Neb; i Sam. XXI. De bewyzen, die hy voor dit gevoelen bybrengt, maaken het zelve zeer aanneemelyk: i °. Het
is niet waarfchynlyk , dat SAMUEL , DAVID , enz.- den
Beeldendienst te Dan zouden geduld Hebben. 2®. De
bewoordingen, tot dat de Inwooners des lands gevanglyk weerden weggevoerd , vs. go , en al den tyd, dat het heiligdom van God te Silo was , vs. 31 , haan duidelyk op elkander.
Kap. XIX: 2 , waar in onze Overzetting Raat, maar zyn
bywyf hoereerde , by hein zynde , verkiest de Heer HAMELSVELn liever: - Dit -bywyf, hem moede geworden zynde,
verliet hem. Hy leest nainelyk nahl voor iIjfni eetre
lezing, die door de meeste oude Overzettingen bevestigd
wordt , en het verhaal natuurlyker af doet loopen.
Kap. XXI: 2z vertaalt hy: Schenkt ze hun, om onzen
wil , om dat wy voor elk van hun geen Vrouw in den oor
buit gemaakt hebben; gy hebt ze hun eigenlyk toch vliet-log
gegeven, zoo dot gy thans daarvan df r„htild zoudt hebbevv.
3,De
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„ De laatfte woorden van dit vers (zegt by in de aants
kening) zyn in den Hebr. text moeilyk. De Vertaaling,
bier gegeven, komt my voor, de duidelykfte te zyn. Zy
zouden de vaders of broeders der geroofde maagden ver
om gewillig te berusten in dit geval, en derzel--zoekn,
ver huwlyken met de Benjaminiten toe te Remmen; zy
zoetden hen te vrede ftellen, zo zy bedenkingen maakten,
dat zy toch ook _ gezworen hadden hunne dochters aan
Beene Benjaminiten te zullen geven, uit dien hoofde, dewyl zy haar toch eigenlyk niet gegeven hadden , daar zy
geroofd waren, en dus dat zy van fchending van hunnen
eed niet befchuldigd konden worden."
Op Ruth III: a (om uit de Aanmerkingen op dit Boekje ook eene proeve te geven) tekent de Heer HAMELSVELD het volgende aan: „ Dezen voorflag van, NAóM
„ moet men alleen beoordeelen naar de Zeden van
„ dien tyd. Ligtvaardigheid , dartelheid , oneerbaar
'er geene nolle in. De zaak is eenvou--„heid,fplt
„ wig deze. Weduwen , wier man zonder kinderen
„ overleden was , merkten het als een recht aan, dat
„ haar toekwam, dat de broeder, of naaste bloedverwant,
„ van den overledenen, haar trouwde, ten einde zy het
„ Stamhuis van Kaaren man in (land hielden: dit huw„ lyk konden zy eifchen, en zy fielden alle middelen in
't werk, om in haar oogmerk te hagen. Men herin„ nere zich het voorbeeld van THAMAR, Gen. XXXVIII.
„ De vriendelyke heuschheid van BOAS geeft aan NAO NF
„ gelegenheid, om een plan te ontwerpen, waardoor zy
„ de weldaadigheid van RUTH, door een , voor haar
„ voordeelig, pligthuwlyk te bewerken, zou kunnen vers
gelden."
Wy zullen dit uittrekzel bef uiten, met de Vertaaling
van het lied van DEBORA, Richt. V, mede te deelen , op dat
onze Lezers daar uit mogen zien , wat zy van den Heer
IAMELSVELD te wachten hebben, wanneer by tot de zoo
moeilyke, en voor den Lezer der gewoone Vertaalingen
dikwyls zoo onverftaanbaare , poëtifche boeken van het
O. T. zal gevorderd zyn:
Dat Ifraëls hoofden hen aanvoerden,

Dat het volk gewillig volgde,
Zingt daar voor JEnovA's lof!
Gy, Koningen, hoort ,
Verleeut aandacht, gy Vorflea I
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Ik zal )aIIOVA, hein zal ik ter eere zingen!
ExovA, Ifraëls God, met fnaarenfpel verheffen.
Toen gy,, JEHovA , uit Seïr, optrokt,
Uit Edoms vlakte, voortliaptet,
Toen beefde de aarde,
De Hemelen dropen,
De wolken ftortten haar water;
De bergen fmolten
Voor JEHOVA'S [blikfemend] oog;
Gindfche Sinai voor het [blikfemend] oog
Van JEHOVA, Ifraëls God!
Ten tyde van SAMGAR, ANATHS ZOOn,
Ten tyde van JAét,
Stonden de openbare wegen ledig;
Zy, die voorheen de heirítraaten bewandeldeni
Moesten thans kromme bypaden infiaan;
De Volksbeftuurers ontbraken in Ifraël,
Zy ontbraken, tot ik, DEBORA, opftond,
Tot dat ik opilond , eene moeder in Ifraël.
Men halt nieuwe Goden verkozen,
Toen was de vyand voor de poorten.
Geen fchild, geen (pies was 'er te zien,
Onder de veertig duizend in Ifraël.
Myn hart [klopt] voor Ifraëls legerhoofdelk,
Gy veywilligers onder myn volk,
Zingt JEHOVA's lof!
Gy, die op witte ezelinnen rydt,
Gy, die op kostbare dekkleden zit,
En gy,, die te voet gaat,
Stemt hier mede in!
Voor het gejuich der herderen by het;drenken der kudden,
Daar zinge men nu JEHOvA's danden !
De daaden zyner Helden In If •aël !
Dan keere JEHOVA'S volk geritst naar de Steden 1
Lustig, lustig, DEBORA!
Lustig, lustig, zing een Lied!
Lustig BARAK, ABINOiMS zoon,
Voer uwe gevangenen aan.
Hetvergebleven volk trok tegen de flerken ,
EHOVA'S volk, met my, tegen de Helden te veld,
Uit Efraim trokken op, die op 4maleks berg
Hunne vastigheid hadden;
Na u , [6 Efraïm,] volgde Benjamin,
Onder uwe legerbenden.
Uit Machir kwamen de bevelhebbers.
Uit Lebulon, die den Staf als volkilellers voerden.
Ook waren Isfafchars Vorllen met DEBORAi
Lfaf„-har was de ffteun van BARAS,
Rr3
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Te voet fiielde by na de vlakte!
By de Boeken der Rubeniten ,
Hadt men groote beraadflagingen.
Waarom bleeft gy tusfchen de veehorden,
Was het, om het blaaten der kudde te hoorent'
By de beeken van Ruben was rype beraadslaging!
Gilead bleef gerust over den Jordaan.
Waar6m was Dan voor fchepen bevreesd $
4 ar zat í1i1 aan de Zeekusten ,
En bleef in zyne havens.
Maar Zebulons volk waagde het leven,
Ook Nafthali, op de grazige hoogten.
De I{oningen rukten aan ten firyde,

KanaiTht Koningen togen te veld,
Te Tadnach, by het weir Megiddo.

Geen Ituk zilver behaalden zy buit.
Van den hemel ftreeden de Starren,
Uit hunne loopbaanen ftreeden zy tegen STSERA.
De beek Kefon fpoelde ze weg ,
De Ooster-beek, de beek Kifon.
Stap voort, myn ziel. met moed.
Daar klapten ftruiketend do hoeven der paarden,
Door het rennen, het geweldig rennen der dappren.
Vloekt Meroz, fpreekt ,tenovA's Engel ,
Vloekt haare bewooners aanhoudend;
Zy kwamen niet op, tot JenovA's hulp,
Tot InuovA's hulp; met andere heiden.
Boven andere Vrouwen zy JAL gezegandt
De huisvrouw van nESe2, den Keniter
Gezegend boven alle bewooneresfen van tenten!
Water eischte hy; zy gaf hein melk,
In eerre prachtige fchaal brags zt botermelk.
Naare hand greep den nagel,
Haare rechtehand den zwaaren hamer;
Zy klopte SISzRA , en doorboorde zyn hoofd,
Zy trof en doorboorde zyne flaapen ,
Aan haare voeten lag by gekromd, eu bleef liggen
Aan 'haare voeten lag hy gekromd,
Daar by zich kromde, daar lag hy,
En bleef levenloos liggen.
Door het venfler keek SISERA'S moeder,
En riep met geklag, door het traliëvenfter:
„ Waarum vertoeft zyn wagen te keeren ?.
., Waarom draaien de raders van zyu gefpan?"
FRI
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De verfrandigften hearer Staatjuffers antwoordden,
Zy zelve loste haare bedenkingen op:
„ Joe? zouden zy dan geen' buit hebben te deelen,
„ Voor eiken foidaat een meisjen of twee,
„ Voor slsERA een buit veelyerwige kleêren,
,, "Yeelverwige kleren met keurig borduurzet,
Veelverwig , geborduurd aan weêrskanten ,
„ Tot halsdekken der lastdieren zelven!"
,

Zoo moeten alle uwe vyanden fneeven, p novA !
Maar die hem beminnen, aan de opgaande zon,
In haaren eerfcen luister, gelyken !
Wy zouden hier ook gaarne de fchoone ophelderen le
Aanmerkingen byvoegen, doch dan zou ons uittrekzel te
uitvoerig worden.

erkeering met God by byzondere gevallen ,en tyden, door
J. F. FEDDERSEN, Predikant aan de Domkerk te Brunsavyk : ten vervolge van de Ilerkeering Met God in de Morgen en wond- uuren, door STURM en TIEDE. Naar de
derde uit ave uit het Hoogduitsch vertaald. Te Anífteldanti by H. Keyzer, 1790, 1791. Tweede Deel 208
bl. Derde Deel, Zoo bl. In gr. Svo.
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en vindt in het tweede Deel Befchouwingen en Gebeden, over en by de volgende onderwerpen en ge.
Iegenheden :
I. Verkeering met God in Sterfgevallen: By het troosteIooze einde eens verachters van den Godsdienst.
By het blymoedig einde eens Christens. --- By den dood.
van een godvruchtig mensch in zyne beste jaaren. --By den dood van een godvruchtig mensch in eenen boogen ouderdom. --- By een fchielyk flerfgeval. — Als
iemand na langduurige fmarten en zwaare rampfpoeden
fterft.
II. By den dood van een Christen zelven: Troost des ge
dood, eene verlosfing van-lofsphetrbd.—D
De opalle kwaad.De onflerflykheid der ziel.
flanding. Het laattle oordeel. De toekomende
zaligheid. — Belydenis van geloof en trouw op het fterfbed. — Het blymoedig verlangen naar den dood. --•
De geruste verwachting des doods. Gebeden voor
ftervendeu. --- Wanneer de ftervende het avondmaal ge.
n00Rr4
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Voorbiddingen voor ftervenden. —
nooten heeft.
Gebed na den dood van een Christen.
III. llerkeering met God in byzondere tyden: Op Zon.
dag.
By de vernieuwing van het kerkjaar. — Voor
By het beffuit en be.
het feest van Jefus geboorte.
gin van 't Jaar. --- In den Pasfie - tyd.
Op vrydag
Op het feest van Jefus opi}anding.
voor Paasfchen.
Op het feest van Jefus hemelvaart.
Op het
Op eenen Boet- en Bededag. — Dankpinkfterfeest.
zegging voor den Oogst. --- Op eenen openlyken DankVoor de openlyke belydenis der zonden. —
dag.
Vóór de genie.
Na de openlyke belydenis der zonden.
Na de genieting van
ting van liet heilige avondmaal.
het heilige avondmaal. --- Als men zyne geloofsbelyderu s zal afleggen. Na de afgelegde geloofsbelydenis.
..._. By de eert'ce genieting des avondmaats. — Gebed
voor ouders, wier kinderen hunne geloofsbelydenis hebben
afgelegd, en voor de eerftemaal het heilige avondmaal geDagelykfche vernieuwing van het doopvernieten.
Ten gedenkbond. --- Op iemands geboortedag.
dage van byzondere zegeningen van God. — Ten ge.
denkdage van een byzondere hulp van God. Ten ge.
denkdage van groote angst en gevaar.
Het derde Deel bevat:
1. Eene voortzetting der laatftc Rubriek van liet tweede
Deel: Verkeering met God in byzondere tyden: Opwekking
in ziektens door bybelfche voorbeelden. .-- De troost
des geloofs in ziekrens. -- By 't begin en den voortgang
der geneezing. — Na de volmaakte geneezing. By de ziektens van beminde
Gebeden voor zieken.
Dank- gebed voor hunne geneezing. —
perzoonen.
In armoede. -- OnIn vernedering en verachting.
Onder valfche
der vervolging. --- Onder lastering.
Onder godsdienstfpotters en roekelooze
nenfchen.
° Onder huislyk lyden. — Wien zyne kinntenfchen.
deren hartzeer veroorzaaken. --- Die zieke, ongezonde,.
en krankzinnige kinderen heeft. By angstvallige bezorgdheid voor de kostwinningen. --- By liet verlies van
tydelyke goederen. — By het verlies van beminde perbonen door den dood. By het verlies van kinde.
De wees. — In eene treuDe weduwe.
ren.
In eenen rampfpoedigen meer gevorderrige jeugd.
In eenen lastigen hoogera ouderdom.
den ouderdom.
~ De verborgen leidingen. van God. -- By dreigende
ge.
--.
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gevaaren en wederwaardigheden. -- By verydelde wenfchen , bedoelingen en hoop. — In landplaagen. — In
het oorlog.- — In eenen duuren tyd. — Wanneer 'er doo.
dtlyke ziekten heerfchen. -- In de verfchillende jaargetyden.
Ii. Verkeeringen met God in verfchillende tyden van den
Dag: Vroome morgen - gedachten. —. Vroome avond - ge.
dachten. — Morgen - aandacht op maandag, en op den
eerflen dag van eene maand. — Avond - aandacht op° za
laatyen dag eener maand. — Aan de-turdag,enop
tafel vdor den maaltyd. — Na den maaltyd. — Stichtelyke befpiegelingen geduurende den dag. — In lyden.
III. Aanhangzel , behelzende eene befpiegeling by gewigtige ondernemingen en befluiten. — Eene uitbreiding
van het gebed des Heeren. -- Eene uitbreiding van den
plechtigen zegenwensch , dien de Hoogepriester weleer
aan de Ifraëliten deed, Num. VI: 24-26. Eene befpiegeling by het lyden van anderen. — Twee befpiegelingen voor reizenden, vóór de reize en na de volbrag*e.
reize , — en eindelyk, eene befchouwing by een onweder.
Voor die geenen, die dit zoort van boeken meenen no.
lig te hebben, zal dit Werk een aangenaam gefchenk wezen. De Befehouwingen over de Werken van God in he
Ryk der Natuur, door sTEJRM; en de Verkeering met God,
in de Morgen- en Avond -uuren, door STURM en TIEDE 9
hebben onder verfchillende Natiën zeer veel byval gevonden ; en van het eerstgenoemde werk is zelfs nog onlangs, te Ven etiën, eene Italiaanfche Overzetting in het
licht gegeven. En de Heer FEDDERSEN, die ook reeds
door andere Stukken, byzonder door zyn Leven van JE sus voor kinderen, met lof bekend is, verdient zekerlyk
niet minder goedkeuring, dan zyne Voorgangereii. Wy
willen echter niet ontveinzen, dat wy aan die geenen,
die Aandachtsboeken begeeren, liever de zodanige zouden
aanraaden, die minder in den befpiegelenden toon gefchre.
ven zyn, en meer opzettelyk op zelfskennis en de betrachting van byzondere deugden aandringen, onder wel
dat van MAREZOLL vooral verdient geroemd-kelatfn
te worden. Dagden alleen maaken on es volmaakter en dus
gelukkiger , , terwyl bloote befpiegeling noch nuttigheid
noch verdienfte heeft ; en de kunst van wel te flervert
is, buiten twyfel, niets anders, dan de kunst van te voo.
ren wel te leven.
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C. C. 1I. VAN DER AA

Leerrede over s Petr. I: ia, 13 9

i4. S. t., ter .gedagtenis,
vieringe van zynen hyftigjaarigen Predikdienst , by de
Gemeente, toegedaan de onveranderde Bugsburgfche Geloof .belydenis e te Haarlem. Aldaar gehouden den i _ .dat.
gustus 179a. Door C. C. H. VAN DIR nn , Leeraar by
dezelve Gemeente. Te Haarlem by C. Plaat, 1792. In.,
gr. Svc., 34 bladz.

e Eerw. VAN DER AA, met zonderlinge graagte ge-.
om zyne bevalligheid in het voordraagen zy
sier Leerreden, bekend. door zyne, uitgegeevene Schriften,
en nog meer algemeen , als Secretaris van de Hollandfcher:
Iaatíchappy der Weetenfchappen : een Leeraar, van zo
veel roems en vermaardheids, hadt, by een zeldzaam go-.
luk , , in ééne , de Haarlemfche, Gemeente, vyftig jaaren het
Leeraarainpt bekleed. Om veele. redenen geagt. en bemind
by de zynen, viel zeer natuurlyk het verzoek, om diens
Voorvals plegtig te gedenken. Gelyk de Grysaart aan
dit verzoek voldeed door het uitfpreeken , zullen veejen niet kwalyk voldaan zyn over het doen drukken en
iitgee.ven dier toepasfelyke Leerrede. Naa eene zaaklyke
Opgave van den inhoud der Textwoorden , die, in eene
Aantekening, in derzelver zamenhang meer uitvoerig befchouwd worden, ontvouwt de Leeraar, met zyne gewoone kragt van uitdrukkingen, en klaarheid van voordragt,
eenige der voornaamíte voordeelen , door het Euangelie
het Menschdbm aangebragt , niet toepasfing op zyne
doorgaande prediking, in welke hy op deeze voordeelen,
en op derzelver invloed op de Godsvrugt en den, vrede
der Ziele, Heeds hadt aangedrongen. In het tweede Deel
der Leerrede worden de redenen opengelegd, om welke de
Redenaar, hoewel by , geduurende zynen vyttigjaarigen.
dienst , op die volwigtige Waarheden telkens hadt aangeei rongen , zo lang hy , in deeze Butte , nog in leeven
was, in dezelfde poogingen zou volharden. In de Aan.
fpraaken , op de gelegenheid pasfende, vermeldt de Heer
VAN DER AA met dankbaarheid , eenige byzonderheden,
zynen dienst te Haarlem betreffende , welke de * blyken
draagen van de hoogagtinge des Kerkenraads jegens hein,
zo wel als van die der geheele Gemeente. Hier door bidt by
een en ander beroep, na Batavia en na ',rHage , hem aangeboden, van de hand geweezen, Hier door was by vare
eeni-
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eenige lastige . pligten van zyn ampt onttiagen. Hier door,
eindelyk, was het, dat, op aanbod van onderfeuninge,
door eenige edelmoedige Vrienden gedaan, om. dat de
ílaat der Kerkelyke Finantien het draagen van dien last
niet toeliethem een Adjunct- Predikant was toegevoegd.
Gelyk de Heer VAN DER AA, in deeze gantfche Leerrede,
voorkomt als een Christen , wiens hart van belangneeminge in 't heil zyner Gemeente , en an hoogwaardeeringe van den Christelyken Godsdienst, doordrongen is,
twyfelan wy niet , of het Opfel za] van veelen met genoegen geleezen worden; te meer, dewyl hetzelve , voor
zo veel met den tyd beftaanbaar was, voortreffelyk is uitgevoerd.
Schriften voor- en tegen liet Ioningl. Pruisfifche Religions,Edift van den 9 duly 1788. Uit het Hoogduitsch. Te
Utrecht by W. van Yzerworst, 1792. ijle Stukje, 183,
2de en laatfte Stukje, i46, kladz. In gr. 8vo.
;

it' Werk bevat , behalven. het berugte . Pruisfafche Re.
iigions -EdiE zelve , en eenige andere daar toe be.
hoorende Stukken , uitvoerige Uittrekzels en Beoordeelingen van alle de Schriften , die voor- en tegen hetzelve
zyn uitgekomen. Het is overgenomen uit het zelfde foagduit/'che Yournaal , waar uit de Berichten nopens de nieuwe
Hervormers in Duitschland ontleend zyn, en, zo het fchynt,
door denzelfden Vertaaler. Daar dit Ediá een zo zonderling
contrast oplevert met de deuk- en harldelwyze van den laatst
overledenen Koning , en op het einde der verlichte achttiende eeuw een zo merkwaardig verfchynzel is, kan het
niet anders dan van groot belang gerekend worden , `te
verneemen , wat door eene menigte Schryvers van ver
onder dezelven mannen van groo•-fchilendkwyz,
te kunde en braafheid , over dit Stuk gefchreven is. De
Wysgeer zal hier ruime flof vinden tot een aantal gewigtige en aangenaame aanmerkingen. Voorts kunnen wy vats
dit Werk geen breeder verflag geven , indien wy geene
recenfiën van recenfiën fchryven willen.
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Fragmenten, uit liet Dagboek van een Mensch en Christen,
voor myn Hart ; toegewtwyd aan myne Vriendinnen en
T'rienden. Te Rotterdam by N. Brakel, 179a. In gr.
8vo., 151 bladz.
nder de moeilyke taak, welke wy, dit gelieven eeni.
ge knorrige Heeren Autheurs wel op te merken,
niet om broodgewin , maar uit zucht ter verfpreidinge
van nutte kundigheden, op ons genomen hebben , voedden,
wy ons, zints eenigen tyd, met de hoope, eenmaal te
zulten ontflagen worden van de verpligting tot het leezen van dat zeer lastig hoofd- en hart- bedervend Sen.
timenteele,'t welk, in de jongstverloopene jaaren , den goeden fmaak by veelen heeft doen verbasteren, woorden
en klanken , boven zaaken en weezenlykheden, waardeeTen, en wie weet -hoe veelen onder de jeugd, van beide
Sexen, zich zelve heeft doen verwarren in eenen doolhof
van harfenfchitnmen en ydele verbeeldingen. Ongegronde
hoop! Onder de flapels van boeken, waar mede men ons,
van tyd tot tyd, overlaadt, komt al wederom zulk een
foort van gefchryf op ons indringen. By het inzien, van
den titel , fchrikten wy reeds van het woord Fragmenten.
Daar 'er reeds zo veele millioenen boeken in de waereld
zyn, wat toch, dagten wy, kan iemand beweegen, ftukken en brokken af te geeven , indien by niet iet
volkomens kan leveren ? Een begin maakende met het
doorfnuffelen van dit Brokwerk, lazen wy reeds op bl. 4:
„ Het is overdreven gevoel en geestdryvery, zouden dui„ zende menfchen zeggen, wanneer zy wisten, dat my
;, niets zo wel te vreden -- zo vergenoegd maakt, als
het licht der maan, en eene lieve Vriendin." Eenige
weinige bladzyden verder, ontmoeten wy eene niet kwalyk gei}elde afbeelding van een Kristen , niet opzigte tot
de werkzaamheden van zyn gemoed, zyne uitwendige
gedraagingen, en zyne uitzigten in het. toekomende. Op
den 7 Augustus des laars 1786, maalde de Schryver dit
tafereel. Het behaagde ons. In de verwagting van meer
foortgelyk frigtelyks , lazen wy voort. Doch hoe wierden wy in onze verwagting bedroogen, wanneer wy den
Autheur, onmiddelyk agter het bovengemelde, dus zagen
voortfchryven: „ In de zoete Mey, daar de Natuur, in
„ een nieuw gewaad, met verjongde fchoonheid, den Jaar,, dag
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„ dag der Schepping viert, daar alles liefde ademt, alles
„ op nieuw leeft, en zich, in zyn bedaan, verheugt,
„ daar ontwaken ook de fineulende vonken in myn
„ hart ,• en ik kan het y voor my zelven, niet langer loo.
„ chenen, dat ik ware, ernflige, liefde voor Elize voede.
„ —Voor eenige weeken leerde ik dit lief, onfchuldig,
„ Meisje, te .... kennen. Wy floten eene innige vriend„ fchap, en, fchoon dit het werk van eenen kleenen tyd
„ ware, was dezelve echter op waar gevoel — op de
„ volkomen overeénf}emming onzer harten , gevestigd ,
en onze vreugd nam toe, naar mate wy dagelyks nieuw
„ we blyken zagen, dat wy voor elkander gefchikt wa„ ren, en dat wy elkander niet bedrogen hadden.
„ Zo dra ik den oord van myn verblyf,, voor eenige
„ uuren, kon verlaten, ylde ik naar . .. in de armen
,,myner lieve Vriendinne, en in die van haare beminne„ lyke Zuster, Fanny. — Wy fpraken — lazen — fpeel.
„ den - kuschten ; en ik verwonderde my over den
fnellen afloop van dagen — weken en maanden." Het
Boek verder doorloopende , ontmoetten wy meermaalert
zulke kwalyk zamenvoegende ítukken en brokken , zulke
afwisfelingen van het ernílige door het fentimenteele.
Meer behoeven wy niet te melden , om ons gevoelen
over de waardy deezer Fragmenten open te leggen.
---..

Verhandelingen uitgegeeven door den Oeconomi/chen Tali
van de Hollandfche Maatfchappye der Weetenfchappen tv
Haarlem. Tweede Deel. Vervattende de Verhandelingen
over de Handwerken en Fabric quen , Zeevaart en hisfcheryen, Werktuig- en Scheikunde, Koophandel en Colonien,
enz. Van de Yaaren x778- -r7S9. Te Haarlem by
C. Plaat en A. Loosjes Pz. , 1790. In gr. avo.

D

it Tweede Deel behelst weder een dertiental Antwoor.
den en Verhandelingen , waarvan de vier eerften tot
de Werktuig- en Scheikunde behooren.
No. i. Behelst een Antw. op de Vraag, over een verllee•
pende Compofitie, om Muuren,enz. waterdigt te maaken.
het middel, hier gemeld, is eerie Compofitie uit Yzerërts,
roode Bolus, Lynkoekenmeel en Teer, waarvan de bereiding, en het verfchillend gebruik, duidelyk en kort be.
fchreeven word.
a. Autw. op de Vraag, over eerre nieuwe vaste Couler
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leur uit Planten , Infec`fen of Mineraalen , in ons Va.
derland vallende; hier by word het wilde Wormkruid als
zodanig een opgegeven , en met de vereischte proeven
bevestigd.
3. Antw. op de Vraag , over de Vuurwerken en de
Branderyen; hiertoe word, na een voorafgegaane befchouwing over de werking "van het Vuur ten deezen opzigte,
een verbeterd Vuurwerk aangeweezen , befchreeven, in
Plaat verbeeld, en het• nut daarvan aangetoond.
q.. Is eene Verhandeling over een Toevoegzel aan de ge.
woone Brattdfpuiten,waarin btfchreeven, en teffens in Plaat
verbeeld, word, een tweede Slang of leere Buis, gefchikt
om twee Perspompen teffens van het noodige water te
voorzien, als mede een tweede Slang aan eene Perspomp
aangefchroefd , waar door men meerder water teffens, en
op verfchillende plaatzen, kan brengen, alhoewel het zelve
dan niet volkomen tot de gewoone hoogte opgedreeven
kan worden.
Tot de Zeevaart en Visfclieryen zyn de volgende zeven
be.treklyk, waarvan
i. Antw. op de Vraag, wegens het verdiepen van den
Mond der Buitenzaan, waarby de oorzaaken der Ondiepten, Schorren, enz. onderzogt, en gepaste middelen daar
tegen aangeweezen, worden.
2. Antw. op de Vraag, wegens de beste middelen om
Inboorelingen van den Staat tot de Zeevaart aan te moedigen.
Dit antwoord, fchoon het niet geheel aan het oogmerk der
Vraag voldoende is geoordeeld, en waarom dezelve ook
met eene breedere omfchryving weder voorgefteld is , be.helst echter eenige goede voorfchriften, die, alhoewel zy ook
op zich zelve wel niet nieuw, zelfs zeer algemeen bekend,
zyn , daarom niet ophouden (indien dezelve flegts opgevolgd
wierden) ter bereiking van het oogmerk der Vraag van
wezentlyk nut te kunnen zyn ; dan veele derzelve behooren op de lyst der Defideria pia, wier vervulling vooreerst
nog niet te verwagten is.
3. Antw. op de Vraag, wegens de Kabeljaauw-Visfcherye. De Schryver van het zelve geeft by een zeer wei
beredeneerd Vertoog over het beste Aas , de Vooren ,
Ruys, Bley en Grundels , nevens de Garnaat, als hiertoe
dienftig, op; dan de zwaatigheid , om zich van dezelve
op zulk een afftand als onze Hoekers en Gaffelaars ter
Vischvangst vaaren, te kunnen bedienen, daar men dezelve niet wel zo langduurig, als daartoe vereischt. word,
ire
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in het leven behouden kan , hier door niet weggenomen
ynde, is oorzaak geweest, dat de Maatfeliappye dezelfde
Vraag met eenige nadere bepaaling wederom opgegeeven
heéft.
q.. Bevat een tweede Antw. op de Vraag, in No. e. ge.
meld: dit is eene 'uitvoerige Verhandeling, waarin de oorzaaken van het verval der lust onzer Inboorelingen tot de
Zeevaart van den grond af opgedolven en aangeweezen. wor
den, en, vervolgens, de beste en bruikbaarfte middelen,
tot hertel derzelve, worden opgegeeven.
5. Is een derde Antw. op dezelfde Vraag , en ingele.
verd door den Schryver vair het Antw. by No. 2. , en ver•
dient , nevens het laatstgemelde , geleezen te worden ,
fchoon daarby in allen deele het onderwerp minder uitvoerig behandeld word.
6. Antw. op de Vraag , over het plaatzen van Vuuren
aan een of ander Zeegat. De Schryver van het zelve geeft
het plaatzen van een nieuw Vuur en Lantaarn op het Ei.
land Goederede, als een dienilig middel, op, om daardoor,
by nagt, het gt van Goederede veilig te kunnen inzeilen;
voegende daar teffens by de bondigfte bewysredenen, die
ter ítaaving van zyn voorflel kunnen gebruikt worden,
en eene naauwkeurige aanwyzinge hoedanig zich de Zeeeden van dezelve met het gewenschte nut zullen kunnen
bedienen.
7. Antw. op de Vraag, over de Zalm, op onze Rivieren. Hierin worden de oorzaaken zo veel doenlyk nagefpoord , waarom tegenswoordig de Zalm, inzonderheid op
de Rivier de Lecq , veel minder dan wel in voorige jasren , gevonden worde , en als waarfchynlyk gegist, zulks
te ontstaan uit de verhooging der gronden van den uitloop.
der Rivieren, uit het opvangen der jonge Salmpjes door
de palingvisfchers in hunne Fuiken of Staalen , ` eta
eindelyk, door dat de Vogels, Schollevaars genaamd, wier'
getal onbegrypelyk groot is, op dezelve zouden aazen, en
daardoor eene ontelbaare menigte daarvan vernielen : voe•
gende de Schryver, vervolgens, eenige voorflagen daar by,
door welke, indien dezelve uitvoerlyk zyn, deeze en andere
oorzaaken, waardoor eene voor ons Land en Ingezetenen zo
ntitté Visfchery zo verbaasd in verval geraakt is, uit den
weg geruimd kunnen worden. By eene hier by gevoegde
nadere aanmerking word de veronderlielling der kleine
Salmpjes op de Rivier nader bevestigd.
,
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Handwerkets en Fabricquen.

i. Behelst een bericht wegens het inzetten van een Glas•
raam in lood. De Inleveraar van het zelve geeft zyne
Jiandelwyze niet alleen als nieuw op, maar inzonderheid
als veel duurzaamer en vaster, dan die tot hier toe in gebruik geweest is; al het welk door den tyd eerst nader
kan bevestigd worden.
Koophandel en Colonien.
i. Antw. op de Vraag , over den Tetanus of Spasmus
Cynicus. Deeze uitmuntende Verhandeling, fchoon aan
het oogmerk der Maatfchappye, om die redenen, niet vol.
ledig beantwoordende, dat in dezelve meer deeze ziekte in
liet algemeen, dan wel byzonder met betrekking tot onze
Colonien, behandeld word, het geen echter uit de na.
dere ampliatie eerst bekend wierd, is van dien aart, dat
wy ons byna beklaagen, dat dezelve niet in een Genees.
kundig werk geplaatst is , alwaar dezelve eigentlyk behoort, en gewis meer van Geneeskundigen zoude gelee.
zen worden , en bygevolg van veel uitgebreider nut kun.
nen zyn; dit durven wy 'er van verzekeren, dat 'er, in
onze Taal, niemand deeze ziekte duidelyker befchreeven,
derzelver oorzaak en naauwkeuriger onderzogt, en de daar
tegen gepaste Voorbehoed- en Geneesmiddelen, beter opgegeeven heeft, dan hier gedaan word , en waarom wy
dezelve den Geneesheeren op het fterkte aanbeveelen.
Ten Slot van dit Deel is hier nog by gevoegd:
Bericht van de Maaten en Gewichten, te Amflerdant
in gebruik; hun oorfprong en inhoud. Dit met zeer
veel moeite en naauwkeurigheid berekend Stukje is voor
allen, die, in welken opzigte ook, belang hebben in eene
juiste kennis der Maaten en Gewichten, van eene zeer
uitgebreide nuttigheid, en men vindt 'er veel meer in behandeld, dan op den titel beloofd word ; te weeten,
Bene nette vergelyking van veele foorten van Maaten en
Gewichten , in zommige andere plaatzen van ons Vader.
land, en ook buiten 's lands, gebruikelyk , tegen die, welJe alhier in Amilerdam gebruikt worden, met eerie bygevoegde tafel, waar uit men, met een opflag van het oog,
den waaren inhoud der ronde Maaten, berekend volgens
Amfterdamsch en Troisch Gewigt, Amflerd. en Rhynl.
cubicq duimen, zien kan.
De Schets, door ons van den inhoud deezes \Verks
gegeeven, is reeds meer dan te wydloopig voor ons betrek,
waar-
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waarom wy over de byzondere waarde der verfchillende
;,Stukken ons dok niet verder uitlaates kunnen, en oordee,en genoeg gedaan te hebben, met onze Leezers in that
te itelien , om door onze opgave te kunnen veeeten
wat In dit Werk verhandeld is ; vertrouwende , dat zy,
die in een of ander deezer Stukken belang hebben, zich
door eigen nader onderzoek van derzelver wekentlyke nuttigheid best overtuigen zullen.

Vervolg op at. N. CHOMEL, Algemeen RRuishoudelyk, Natutor;
Zeàekundig en Kunst - Woordenboek, door T. A. DE CIIALtrur, herrykt met Kunstplaciten. ,veertiende Stuk. Te
Camper by J. A. de Chalrnot, en te Amfteráan; by
j. Ynteina , s792 . In gr. 4to.
.

'ot eene zeer verre uitbreiding is de aart deezes Vervoigs van het zo bekend en beroemd Woordenboek
gefchikt. Elk Stuk levert I_iier blyk by blyk van op:
En de groote zaak, om, in een arbeid van zo langen
adem , niet te verflaauwen, en daardoor eerie oneenpaarigheid te verwekken, zo vaak lit lot der Woordenboeken, welker eeríle _Letters meestal liet rykst voorzien, en
't best uitgewerkt zyn, ontdekken wy, tot ons genoegen, dat d.e onvermoeide CHALMOT rustig te boven komt.
Keur baart angst. Onder de veelvuldige Artykeien , die
dit XIVde Stuk aanbiedt ,waarin de aan het Werk eigene
verfcheidenheid, reeds in zo veele aankondigingen door
ons opgemerkt, blyft ítand houden, en dus geene herhaaling behoeft, om het Leezeren van allerlei tuurt aan
te pryzen, vinden wy ons, daar dit berigt tiet de ver=
wisfehng van het Jaar Raat uit te komen, genoopt ons
te bepaaien, tot het geen wy op het Woord NIEUWJAARS ^
:o aantreffen.
„NI'd UWJAARSDAG, of eerfte dag van 't raar, is altoos
ais eene plechtige dag aangemerkt, waar voor then grootes
eerbied droeg doch de tyd van derzelver viering is, by
de onderfcheidene Volkeren, zeer verfchillende geweest.
„ By de Romeinen was de eerI'ce en de laait e dag aatn
JANUS toegewyd; 't welk de oorzaak is, dat men hem met
twee aangezichten afbeeld.
„ Ook is van de Romeinen tot ons het zo oude gebruik
afgedaald, om malkanderen op dien dag camplimentell
te manke". Vóór dat die verloopen was , bezochten zy
Ss
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malkanderen , gaven zich wederzydsch gefchenken, ent
verzelden die met gelukwenfchingen. Lucinnus fpretkt
van die gewoonte als zeer oud, en doet die opklimmen
tot den tyd van NUMA.
„ Ovinius bedoelt dit zelfde gebruik in het begin van
zyne Feestdagen :

Pof era lux oritur, linguisque animisque fovete:
Nunc dicenda bono fuut bona verba die.
En PLINIUS nog duidelyker, Lib. XXT/IIL Cap. i. Fri.
mum anni incipientis diem lotis precationibus invicem faulum ominantur.
„Niet minder vindt deeze gewoonte nog onder ons plaats,
doch welk een begrip moet men zich maaken van diergelyke heilwenfchen, als het gebruik en de welleevendheid
op dien dag van ons vordert? zyn het woorden zonder
betekenis ? immers neen; want als men over iemands perfoon en familie, in dit en veele volgende jaaren, allerlei
heil verklaart te wenfchen , hebben die woorden eenen
zin. Doch verba valent ufu, „ de woorden gelden alleen
„ volgens 't gebruik," en wie bekommert zich over de
meening van een Nieuwjaars-Compliment, meer dau over den
waaren zin van andere Complimenten, als van Myn Heer,
ik ben uw ootmoedige Dienaar , ik heb de EE t ran u te ver welkomen, var u gezondheid te wenfchen, van uwe vriendfchap te folliciteeren, en van honderd diergelyke fraaije en
beleefde gezegden? Niemand verfbat zulks kwalyk; niemand zal onderneemen zyn ootmoedigen Dienaar om een
boodfchap te ftuuren , nog zich verbeelden dat de man
't in der daad een eer rekent zynen vriend te verwelkomen, gezondheid te wenfchen, enz. Het is wel zeker,
dat men zulke complimenten niet naar de letter der woorden kan aandringen: doch dat ze niets gerekend moeten
worden te betekenen , en flegts voor bloote klanken te
houden zyn, wil by my niet in. Alle zodanige beleefde
uitdrukkingen vertoonen nederigheid , onderdaanigheid ,
dienstvaardigheid, liefde en toegenegenheid, jegens onze
medemenfchen. Zy vertoonen dierhalven zulke geestge.
fleldheden en neigingen, ten aanzien van anderen, als in
ons behooren plaats te hebben , en in zommige menfchen
in der daad gevonden worden ; en wanneer wy die uit
-drukingemtblyvrzagin,e delyken zin willen opvatten, wordt 'er door te kennen
;t-
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egeeven , dat men gezind is elkanderen te dienen, door de
iefde elkanderen onderdanig te zyn, en door ootmoedigheid
de een den ander uitneemender te achten dan zich zeiv , of
liever, als ware hy uitneemender, te behande4en. Schoon
men niet gewoon zy, zulke denkbeelden te hechten aan
woorden , die ons zo gemeenzaam zyn geworden , dat
wy ze gebruiken zonder dat wy 't zelv' weeten , acht
ik evenwel dat een verftandig Man , en een liefhebbend Christen , 'er de gemelde betekenis zeer gevoeglyk aan geeven kan; vermits hy, 't zy hy zulks doe
of niet, in der daad, die gefteidheden, ten aanzien van
zyne medemenfchen , in een meerder of minder maate
bezit.
„ Doch wat men ook van zulk flag van Complimenten te
houden lebbe, Heilwenfchen kunnen niet als woorden zon=
der eenigen zin worden aangemerkt. Zulken, die het
plechtigst en met den deftigiten ernst g&laan worden ,
fchynt men voor eene foort van gebeden te moeten hou
opzicht hebben op den Aller--den,ixftlzwyg
hoogden, den Geever alles goeds. Anderen, die gemeend
zaamer gefchieden, over geringer onderwerpen loopen, en
meer by wyze van een compliment gedaan worden , geep
ven ten minoen te kennen, dat het sten wenfcher aange=
naam zyn zal , iifdien het heil , welk hy eenen anderen
toewenscht , denzelv'n in der daad te beurt valle. Dit
laatf'ce is onaffcheidelyk van het denkbeeld van eenen
wensch. H t eerfte kan men niet wel onderftellen, de
meening te zyn van alle heilwenfr_hen in den dagL*lyki'chen
omgang: maar zou liet de meening niet weezen, of be
biooren te weezen, van eenen Nieuwjaarswensch? \Van'
neer men elkanderen allerlei heil , weldaad, voorfpoed,,
en alle bedenkelyke zegeningen , geduurende veele jrtaren,
met een taamelyk groeten omfiag van woorden , en met
eerie plechtige houding, toewenscht, begeert men dan niet
dat Goo, van wien alle heil moet nederdaalen, de ge=
wenschte heilgoederen aan zenen eventnensch fchenken
zal? indien ja, dan behelst een Nieuwjaarswenseh eene foort
van bede aan den Allerlhoog(len , die wel denzelfden eer
niet eischt als een rechtstreeks gebed tot coo , maar-bied
egter een ernflige zaak is, die een gewigtige betekenis
heeft. Een l\Tieuw aarswensch vertoont, volgens dit rjegrip, eene duidelyke erkentenis, niet alleen vara ons onvermogen, om ons zelven, en om elkanderen y alle begeerlyk goed te bezorgen , (iets 't welk alle wenfthen , hoe
uiers
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men ze ook befchouwe, klaarblyklyk onderflellen 3 ) maa'
ook dat wy allen geheel en al afhangen van het Opperwezen, dat wy ons geluk uit zyne hand hoopen te out.
vangen, en voor anderen , zo wel als voor ons zelven, heil
begeeren van Hem, in wien alle Gelukzaligheid oorfprong.
lyk berust.
„ Ik wil egter niet Perk dringen opa deeze meening van
eenen Nieuwjaarswenscla, die voelen van myne Leezers
buiten twyfel, al te ernftig weezen zal. Laat zulk een
wensch meer niet betekenen dan eene verklaaring , dat
het ons aangenaam zal zyn, indien anderen 't Nieuwjaar,
en veele volgenden, gelukkig flyten; dan hebben de woorden waar van men zich bedient , egter eerren zin , en
men behoort elkanderen geen Nieuwjaars- Complim nt te
maaken , zonder 'er dien zin aan te hechten. Men geeft
dan ten minílen te kennen, dat men zich de welvaart
zyner medenieulchen aantrekt , dat men eenige begeerte
heeft tat hun heil, en liever heeft dat het 1-^tin wel dan
kwalyk gaa; zo dat 'er eene waare goedgun(ligheid in ons
behoort gevonden te worden, als wy elkanderen op eersen.
Nieuwjaarsdag , of by andere gelegenheden , eersen heil
doen. Kwaadaartigheid en vyandfchap, haat en-wensch
wrok , worden hier door niet alleen uitgeflooten , maar
zelfs onverfchilligheid en belangeloosheid in 't geen een'
ander' betreft. Die zynen medewensch wat goeds wenseht,
moet 'er ten minften eenig belang in ffelien, dat dezelve
't gewenschte goed verkryge of behoude.
„Menfchen van eene bekrompene geestgefteltenis mogen
het ongerymd honden te vorderen, dat alle Nieuwjaars.
wenfchen zulk eenen zin hebben , om dat zy niemand
dan zich zelven , en hunne byzondere goede vrien.
den of bloedverwanten , eenige waare genegenheid toedraagende , ten opzichte van de rest des mensclidoms
voltrekt onverfchillig zyn. Zuike Iaage zielen mogen denken, dat men op dien voet zyne zegenwenfchen tot weinige perfoonen zou moeten bepaalen, en zich wel wagten
van elk dien men. kent , en in den aanvang van een
Nieuwjaar aantreft , te feliciteeren. Maar zy, die weeten
wat uitgebreide liefde, wat algemeene goedwilligheid, zy,
en zich dat beminnelyk karakter eenigzints hebben eigen
gemaakt, zullen, vertrouw ik, hier in Beene zwaarigheid
vinden. Zy, die liefhebbers zyn van her menschdom, die
allen welken nevens hen naar cons beeld gefchaapen zyn,
beminnen , en niet nalaaten zouden dezelvem allen gelukkig
;
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kig te manken, zo 't in hun vermogen was; die hunne
Medechristenen , Medevaderlanderen en Medeburgeren ,
zonder uitzondering, een goed hart toedraagen, en gene.
gen zyn, ieder een te helpen, en dienst te doen daar zy
kunnen, bevinden zich, by alle bekwaame gelegenheden,
bereid en gefchikt, om elk, die hun voorkomt, met eene
oprechte en hartelyke meering heil te wenfchen. Zy ver
dan door woorden, hoe zeer zy hunnen Mede -klaren
goede gunnen , ern zy zouden het zelfde-menfcht
door daaden toonen , `indien zy 'er gelegenheid toe hadden; en, fchoon zy den eenen mensch boven den anderen
beminnen, gelyk uatuurlyk en redelyk is, niemand onder
hunne lietde uitgeflooten zynde, kunnen zy-tusfchenva
ook niemand aántreflën in 't begin van een Nieuwjaar,
dien zy niet gaarne gelukkig zouden zien."
Te meermaalen geeft de Heer DE CHALMOT, op een
Woord, in f}ede van veel om te haaien , alleen van een
enkel Schryver , die 'er best over gefchreeven heeft,
het voornaamfte. op. Ten blyke hier van leeze men, wat
by op het Woord NACT-MERIUE aantekent.
NAGT- MERRIE, in het latyn Incubus, is- een ongemak
waar van de Heer JOHN BOND, Med. Doder te Londen in
zyn Esfay on the Incubus, or Nigtmare, 1 753 , ingevolge
het getuigenis van des kundigen, het beste bericht geeft;
dus wy niet beter kunnen doen , om een begrip van dit
lastig ongemak aan onze Leezers te geeven, dan een zaak.
lyk uittrekzel hiervan mede te deelen.
,,De Schryver zegt, dat by zelv' dikwils overvallen wordende van het gebrek , 't welk in 't gemeen Nagtmerrie
genoemd wordt, zich aangefpoord vondt dit ongemak met
naauwkeurigheid te onderzoeken , of hy, hier door , in
ftaat moat geraaken zich van het zelve te beveyden. By
oude Schryvers vondt hy weinig het geen tot opbeldering hier van kon dienen ; en by de hedendaagfchen ook
niet dan gebreklyke verklaaringerr. De reden hier van
is, naar alle waarfchynlykheid, om dat niemand van deeze
Schryvers het gebrek, in zich zelve , zal ondervonden, of
ill anderen , onder het overval zynde , gezien hebben.
Het laatíte kan niet ligt gebeuren, om dat het iemand
altyd in den flaap overkomt, en hy , zo dra hy ontwaakt, 'er van bevryd wordt; dat geen Geneesheer by
den Lyder kan geroepen worden , vóór dat liet overval
reeds geweeken zy. De Heer BONI , een Geneesheer
zynde, en zelv' het gebrek onderworpen, is, hier door,
dubSs
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dubbel in ftaat , om 'er een goede befchryying van te
geeven.
„ De naam van deeze kwaal is, waarfchynlyk, zynen
oórfprong verfchuldigd aan zekere bygLloovigheid: doch dit
is van weinig aanbelang. Van meerdere aangelegenheid is
de befchryving of afbeelding van dezelve, welke van den
Heer BOND opgegeeven wordt, gelyk by ze dikwils gevoeld heeft. „ Zy overvalt de menfclten in den flaap, op
de% rug liggende; begint veelmaalen niet verfcl.riklyke
droomen, waar op, fchielyk, een bezwaarde ademhaa„ ling volgt, met een zwaare drukking op de borst, en
een volfaage belemmering van de vrywillige beweegin^
„ gen. In deeze doodlyke benauwdheid gefchied een luid
„ gezugt en gefteen, en een verward geluid. Op deeze
,„ wyze wordt zulk een Lyder als in de kaaken van den
„ dood gehouden, tot dat hy, door de alleruiterlIc wor„ ftelingen der natuure , of door eenige bykomende hul
uit dien naaren doodflaap ontkome. Zo dra hy de-„pe,
„ zwaare drukking op de borst eenigzins ontworlleld is,
„ krygt hy een ílerke hartklopping, groote beangstheid ,
„ ongema.klykheid en krachteloosheid ; welke toevallen
„ trapswyze wederom verminderen, en gevolgd worden
van vergenoegde gedachten, van uit zulk een groot
„ gevaar ontkomen te zyn."
„Aangaande de oorzaak van deeze kwaal, wordt, in 't
2igemeen, erkend; dat dezelve bellaat in zekeren Itillland,
of beletzel, van den omloop des bloedsi het komt 'er maar
op aan, hoe zulk eer. tilfland veroorzaakt wonde. Om
dit te verklaaren , merkt de Schryver, vooraf, aan, 't
welk van veelen erkend wordt, dat, in een liggendeti flaat
van het lighaam, meer bloed naar liet hoofd gaat, en
ook traager naar het hart te rug keert, dan in een opgerechten fraud ; dat hier door fiaap, en door agteroverligging op den rug, zwaare flaap en droomgin veroorzaakt
worden. Hier na neemt hy in aanmerking, 't geen, van
hem , van het meeste aanbelang geoordeeld wordt, de
aaattlurlyke plaatzing van het hart. Het zelve is, met het
grootfte gedeelte, gelegen in de flinker holligheid van de
horst ; aan de longets vast door ede groote bloedvaten,
en aan het middenrif (Diaphragina) gehecht door het
hartezakje. Het hart moet, by gevolg, aangemerkt worden als een lighaam in de borst eenigzins vry hangende
(corpus pendulum) , -en , gelyk andere hangende lighaa,nen, plaats-verandering onderworpen. Als het lighaam in
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een opgereehten ftand gehouden wordt, moeten de dee.
len van het hart, welken doorgaans liet flinker en rechter
genoemd. worden , begreepen worden als voorfile en agterfie. Maar het lighaam op den rug gelegen zynde,
worden ' deeze deden de bovenfle en onderfte van he1^
hart. Dat het hart plaats-verandering onderga, naar den
verfchillenden Rand van het lighaam , volgens de richting
uan het middenpunt der zwaarte van het hart, bewyst
de Schryver dus: men behoeft maar, zegt hy, den vinger te houden op de plaats der ribben , waar deszelfs
klopping gevoeld wordt, in een opgerechten ftand; en zo
ras dan het middenrif, door inademing, fterk famengetrokken wordt , en hier door naar beneden wykt , zal de
klopping iaauwer gevoeld worden, om dat het hart naar
beneden getrokken is door het middenrif. Hier komt by,
dat men de klopping, als iemand op de flinker zyde legt,
nader by den ruggraat gevoelt; en , op den rug liggen
kan voelen, en, op de rechter zyde gele--de,nauwlyks
gen zyndd, geheel niet kan gewaar worden. De Schry.
ver bekent egter, dat deeze veranderingen, in alle lig
niet even blykbaar zyn. Hier op wordt nu,-liamen,
vervolgens , de verklaaring van de oorzaak der kwaaie,
naar de onderflelling van den Heer BOND, gevestigd.
„ Als iemand op zyn rug ligt, valt het hart, nood„ zaaklyk, op de lighaamen der wervelbeenderen van den
„ rug , en moet, bygevolg , door zyn eigen zwaarte ,
„ het flinker oor van het hart, en de longader, welken,
„ dan, recht onder deszelfs grondffuk , of breedfle ge•
„ deelte, liggen, drukken; en hier door zal de beweeging van het bloed, door de lengen , gettuit worden.
Het bloed zal, derhalve, opgehoopt worden in de long, vaten; en de rechter, of liever, in deezen Rand, de
„ bovenfle holligheid van li--t hart, zich niet kunnende
„ ontlasten in de long- ilagacler , zal , door het bloed,
„ van de uiter('ce ledemnaten te rug komende, overkropt
„ worden; het welk, zich ophoopende in de bloedvaten
„ by het bovenfle gedeelte van liet hart, het zelve zwaar„ der zal doen worden • en • dus , de oorzaak van de
„ belemmeringe te grooter naaken. Op deeze wyze zal
„ ook de te rugkeering van he bloed , uit het hoofd,
„ belet , en de tedere en ligt rekbaare bloedvaten der
„ hersfenen, meer dan gemeen, uitgezet worden; de in„ vloed der dierlyke geesten, door de zenuwen geflopt;
„ en de leevensbeweegingen (Motus Vitalis), voor een
5S4
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,, gedect, indien niet geheel en al, gct}remd worden."
Zie daar de eigentlyke en natuuríyke oorzaak van de zo.
genaamde Nagt- merrie, of Aragt- drukkin
„ Nu valt het den Schryver gemaklyk, alle de byzondere
ttevaiien , welken uit overval, aïtyd , of' doorgaans , verzeilen, te verklaaren. De verfchriklyke droomen ontttaan
uit de geweldige uitzetting van de bloedvaten der hersi ,
nen: de bevinaing leert dat zodanige droomen incest vole
gen op het liggen ilaapen op den rug. lie zwaare druk
borst , en onvermogen van zich te kunnen-kingopde
beweegén, ontftaan uit cie overmaat van bloed in de longen , de hol-ader , de rechter holligheid en het rechter
oor van het hart; welke, de ípieren geene gelegenheid laa"
teade van te kunnen werken , een gelyke aandoening maakt,
als of, inderdaad, de borst door eenig zwaar lighaam gedrukt wierd. .tiet verwerd geluid moet, waarfclwnlyk,
van dezelfde oorzaak afgeleid worden; dewyl de beweeg.
fpieren vale de tong, en het firottenhoofd, fpieren zyn van
de vrywillige beweeging , welke belemmerd is: bok zal de
onbeweegbaarheid van de longen, welken niet bloed over.,
kropt zyn, de logt, welke noodzaaldvk is tot de fleur,
uitduiten. Het zugten en iteenen zyn jarnmerende uit
dat de natuur in lyden is, en ontstaan • ge=.-drukinge,
lyk doorgaans ook hier , uit verfiohping en ophouping
van bloed in de longen. De benaauwdheid en hartklop^
ping worden insgelyks, gemaklyk, uit dezelfde oorzaal
verklaard.
„ De Heer Bohn maakt, vervolgens, gewag van eenige,
aanleidelyke en bykomende oorzaaken ; als , een bloedti
ryke gefteldheid, en alles wat, in den tyd, te veel op,
vulling kan maaken; optiopping van gewoone biueciloo-.
zuigen; onniaatig eeten, en drinken tegen den nagt: want
by beweert, tegen Dr. STUART en den Baron HALLER
dat de maag, meer dan gemeen opgevuld zynde, de ;;note.
flagader (Aorta), in een loevend lighaam, kan drukken
en vernaauwen, (fclhoon dit in een dood lighaamn anders
moge fchynen , om dat de fpieren en het buikvlies (Pers -.
toneum) dan doorgef'needen zynde, de maag naar buiten
kan uitwyken , 't welti in leevenden niet gefchieden kan,)
en dus den doorgalm, van liet bloed, door dezelve, naar
beneden, voor een gedeelte -verhinderen , en meer naar
het hoofd doen ge tn; waar door toe,1ru[kking in de tusfchenr.bbige, en het _ agtfte paar zenuwen, by derzelveroorfprong, kan veroorzaakt worden; en het gevolg hier
.
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van zal zyn eens Verlamming van do (pier- vezelen van
liet hart. Behalven dit zal ook een zeer opgevulde maag
de vrye zamentrekking van liet middenrif verhinderen;,
waar door de holte van de borst niet zo groot kan gemaakt worden, als vereischt wordt: en het middenrif aan
als een hellend vlak, 1i huins opgaande naar het-gemrkt
borstbeen, rust de overlaaden maag hier eenigzins op en te.
gen, inzonderheid het lighaam op den rug liggende, en
de zwaarte derzelve zal de drukking van het hart op de
long- aderen vermeerderen, wyl liet, aan de andere zyde, hier aan vast is door het hartezakje. Dit wordt ook
van den Heer RIGA, gelyk van onzen Schryver, als de
oorzaak van de Nagt -?nerrie aangemerkt. De Sympath,
pag. I12.
„ De ontkoming uit, of redding van , dit overval , °ge
doorgaans, door de natuur. De longen verilopt-fchid,
zynde, moet de rechter holligheid van het hart geweldig
uitgezet worden, en zeer Sterke aandoening (Irritatio) lyden, welke het zelve tot een fterke zamentrekking aanget, 't welk alles is het geen vereischt wordt, om het
geheele werktuig wederom in voorgaande beweeging te
brengen. Want zo dra zich de rechter holligheid ontlast
in de long-flagader, zal het bloed, in de lon2- aders, ook
wederom in beweeging geraaken , en de drukking vary
dlceze vaten overwonnen worden. En zo haast deeze beyvecging herfteld is, zal 'er eene pooging ontflaan, om,
door beweeging van het geheele lighaam , te maakera, dat
de ongemaklyke ftand veranderd worde ; en hier door
zal ook verandering gefchieden in het middenpunt der
zwaarte van het hart, en , gevolglyk , alles overgaan. Uit,
wendige hulp kan hier toe van mcrklyken dienst zyn,
om het fchielyker te doen overgaan; als is, iemand op
den rug liggende op zyde te naalen , te fchtldden , en
fterke aandoeningen op het lighaam te naaken , door
prikken , f'eeken , geluid te maaken , enz. om hem wak.
her te doen worden. De Schryver zegt, dat hy, op ze.
keren tyd , in een zwaar overval van de Nagt • merrie
liggende te worflelen , zyn knegt in de kamer kwam om
vuur aan te leggen , en den bak met kooien liet vallen
't welk zulk een geraas maakte , dat by zeer gelukkig
ontwaakte, en van zyn overval verlost wierd.
„ Schoon nu dit ongemak zelden lang duurt , is het egter
niet alleen zeer lastig , maar ook dikwils een voorlooper
van kwaade gevo; gen; naamlyk, krankzinnigheid, vallenSs
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de ziekte, beroerte, en een haastigen dood. De Schry.
ver houdt het voor waarfehynlyk, dat zonnige menfcben,
die, 's avonds gezond naar bed gegaan zynde, 's rporgens
dood gevonden worden , in zulk een overval gef'corven zyn.
„ Tot voorkoming van het zelve wordt , boven alles , aan
niet op den rug te gaan liggen flaapen ; geen-geradn,
bezwaarlyke maaltyd te doen , of veel te drinken , kort
voor dat men naar bed gaat. En, zo 'er voorafgaande
oorzaaken in aanmerking konen, hier tegen, volgens de
gewoone wyze, in andere gevallen, te voorzien;, in een
bloedryke get{ eldheid aderlaatingen te doen ; in te groote
zwakheid verfrerkende middelen te gebruikers , en zo in
andere omstandigheden."
Obfervationes in EURIPIDIS maxime Hippolytuan; ExercitaR
tionum Academicarum Specimen primum; quod prefide
JO?J E LUZAC, j. U. D., & in Academia Batava Lin.
;use Grtca e Ilist. Patria Profesfore ordinario , die
21 Januarii MDCCXCII , publice defendit ABRAHAM
BLUSSé. Lugd. Bat. apud H. Mostert
MDCCXCIL
SS pagg. in z' maj.
,

Obfervationes in loca Veterum, prxcipue qua font de vin diEta divina Exercitationum Academicarum Specimen
fecundum ; quod prarfide JOANNE LUZAC , die i6 Junii
MDCCXCII, publice defendit JANUS TEN BRINK. Ibid.
MDCCXCII. 6o pagg. in 8 maj.
;

clioon de beoefening der oude Letterkunde in het ge.
meen, en der Griekfche in het byzonder, waarin ons
Vaderland wel eer den g rootften roem verwierf , thans in
het zelve jammerlyk kwynt; moet men dit echter tot lof
van Leyden's Hoogefchool getuigen, dat, gelyk zy, ge.
duurende een lange reeks van jaargin , op verfcheidene
groote mannen boogen kon , en nog niet refit boogt, die
zich in dit vak door geheel Europa beroemd maakten ,
het zo ook haar nimmer ontbrak , en ook nu nog niet
ontbreekt, aan jongelingen, die, door zulke groote meesters aangemoedigd en gevormd , zich op dit zoort van
Studiën met groote vlyt toeluiden , en daarin de beste
vorderingen naakten. Allen , wien waare geleerdheid ter
harte gaat, w:nfchen en hoopen, dat liet getal van deze
laatiletu, meer en meer, moge toenemen, op dat de nood.
zaak-
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zaaklykheid ophoude van het wegfchenken der gewigtigt
ambten in Kerk en Staat, by gebrek van waardiger voor.
werpen, aan dezulken, die van alle die kundigheden ontbloot zyn, welken den mensch waarlyk befchaaven, wellen ons alleen den toegang tot gegronde kennis in alle
zoorten van Weetenfchappen openen, en welken zo veel
toebrengen om ons hart te vormen, en liet geluk van ons
leven te vermeerderen.
Om deze hoop meer en meer te voeden, en op te wek.
ken, befloot de Hoogleeraar LUZAC , de waardige opvol.
ger van den grooten VALCKENAER , eenige zyner aanmerkingen over oude Griekfche en Latynfche Schryvers zo
in het licht te geven, dat zy tevens dienen voor Academifche Disfertatien, welken hy van tyd tot tyd door zy.
ne Leerlingen opentlyk zal laaten verdedigen , en welkern
vervolgens in éénen bundel by elkanderen gevoegd zullen

kunnen worden.

De twee eerfte van deze Academifche Verhandelingen
hebben wy thans voor ons. De eerfie van dezelven gaat,
voornaamlyk, over den Hippolytus van EURIPIDES. van
welken een zantal plaatzen verbeterd en opgehelderd worden, deels uit gisfingen van de Heeren VALCKENAER en
VAN ELDIK, welken door den eerstgenoemden op dei € rand
van het exemplaar, dat hy na de uitgave van den Hippo•
lytus gebruikte, by gefehreven waren, deels en voornaam
vernuft en de geleerdheid van den Heer-lykdorhet
LUZAC zelven. In het voorbygaan behandelt de Hoog•
leeraar nog een aantal andere piaaizen , zo uit de overige
Tragwdiën van EURIPIDES, of derzelver Fragmenten, als
nit andere oude Schryvers, waarin by of den door de
,iffchryvers verminkten tekst poogt te herfiellen, of de
duisterheid van zommige fpreekwyzen te verklaaren. Voorts
is deze verhandeling vol van de gewigtigfle aanmerkingen, over een aantal onderwerpen, die by de verklaaring
van de Schriften der ouden van zeer veel gebruik zullen
zyn; by voorbeeld, over de ixoodzaaklykheid, die 'er is,
om ETJRIPIDES dikwyls uit de Wysbegeerte van socR4TES op te helderen; over het gevoelen van PLATO, dat
de ziel in twee of drie deelen verdeeld moet worden; over
de benaamingen en 7rvevµ'Tvxot avOpw^ros, die in het
Nieuwe Testament tegen elkanderen over gefield worden
(onze Vertaaling heeft natuurlyke en geestelyke menfchen)
enz. enz.
De tweede Verhandeling gaat voornaamlyk over die

plaat.
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plaatzen der ouden , waarin van de wreekende geregtiig.
beid Gods over de boozen; van de belooningen der vroo.
men in een ander leven ; van de geesten , die deze
aarde doorzweven , om als gezanten der Godheid op
de daaden der menfchen te letten ; van liet boek- van
TUPTTER, waar in deze daaden aangefchreven worden, er&
dergelyke onderwerpen meer , gehandeld wordt. De Heer
LUZAC brengt echter geenszins alle plaatzen by één , welken hier toe behoren , maar bepaalt zich voornaamlyk tot
de zodanigen , die door de affchryvers bedorven zyn, en
de hulp van den oordeelkundigen beoefenaar nodig heb
lezing is de Hoogleeraar-ben.Ihtr[ldwae
allergelukkigst, en geen wonder, daar hy, by zyn ver
oordeel. , en bondige geleerdheid, eene maate van-nuft,
betcheidenheid bezit , die maar zeer zelden het eigendom
van die geenen is , die zich met de verbetering van de
Schriften der ouden bezig houden. Het zou de meesten
onzer Lezers weinig bevallen , wanneer wy alle de plaat
optelden, die door hein verbeterd zyn, en van deze-zen
verbeteringen zelven verflag deden. Wy twyfelen niet,
of een ieder , die in dit zoort van Studiën belang Relt,
zal zich deze Verhandelingen aanfchalí'en. Aan de meesten onzer Lezers, ondertusfchen, denken wy dienst te
zullen doen met eene Nederduitfche Vertaaling van het
Fragment, uit het boek de mulieris harmonia, her welk aan
PERIC TVONE , eene navolgiler van PYTHAGORAS, toegefchreven wordt. Dit Fragment , dat ons door sTO•
13Al:us (*) bewaard is , heeft de Heer LUZAC vooral allerzrgvulUigst behandeld ; verfcheidene plaatzen in het.
zeive allergelukkigst verbeterd en opgehelderd ; en einde
Overzetting daar van gegeven,-lykenfchoLat
volgens welke liet in onze taal aldus luidt:
„ Men moet zyne Ouders noch door woorden, =noch.
„ door daaden , beledigen ; maar hun en in groote en lii,
„ kleine dingen gehoorzaamen. Men moet ook by hen„ woonen , en hen nimmer ontvluchten , in welken toe„ fland zy zich ook bevinden , het zy van ziel, het 'y
„ van lighaam , het zy van uitwendige omf'candigheden;
„ in vrede en in oorlog; in gezondheid en ziekte; het zy,
zy ryk of arm, aangezien en geëerd, of gering en 'n„ aanzienlyk, hoofden van het gemeenebcst of ambteloo-e
„ burgers, zyn. Men moet hun gehoorzaamen, en hunnen
„ wil
(*) Serm. LXXVII, p. 457,
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wil doen, zo zy maar niet uitzinnig zyn. Want dit
is billyk en betaamelyk voor alle braaven. Maar , zo
, iemand zyne Ouders veracht , tegen dezen Zondaar
) wordt, en geduurende zyn leven, en na zynen dood,
„ eene actie van kwaade behandeling by de Goden inge-:
„ field. Hy is by de menfchen gehaat, en wordt onder
„ de aarde, in de plaats der elenden, in het gezelfchap
der boozen, eeuwig gebonden bewaard, door dé God„ delyke Wraak, en door de onderaardfche Goden, die
„ tot wreekers dezer fchenddaaden aangetïeld zyn. Want
„ het befchouwen van onze Ouders is een goddelyk en
„ fchoon gezicht. Ja hunne befehoawing en vereering
„ is zodanig, hoedanig zelfs niet de befchouwing der
„ Zonne is, noch die van alle de overige Sterren, wel.
„ ker lichtende choren den hemel omringen, of zo melt'
„ nog iets grooter mogt achten onder die wezens , die
men niet een' heiligen eerbied befchouwt. 1k althans
„ ben van gedachten, dat de Goden nimmer Benig ver„ zuim van de plichten jegens Ouders ongel }raft zullen
„ laaten. Dierhalven moeten wy de perfoon onzer Ou.
„ ders, zo lang zy leven , en hunne gedachtenis , na
, hunnen dood , met een vroom hart eerbiedigen ; en
, nooit tegen hen morren; maar indien zy iets misdoen,
y , het zy door hunne zwakheid, of door misleiding van
,, anderen tot dwaaling vervoerd, moeten wy hen vrien•
delyk vermaanen en te regt brengen , maar nooit met
„ hun in onmin leven. Want zwaarder zonde, of groo„ ter ongelyk, kan door de menfchen niet bedreven wor•
,, den, dan, wanneer zy zich Plecht tegen hunne Ouders
gedraagen."
De 1-Ioogleeraar geeft voorts een, fchat van de gewig.
tig[Ie aanmerkingen, waar door en dit uitmuntend Fraga
ment, en andere plaatzen der Ouden, die by 'er mede
vergelykt, opgehelderd worden; onder anderen ook over
de xaxwvazc, of a tie van kwaade behandeling , wel
volgens het Attisch regt (een vak, waar in de Heer-ke,
LUZAC ten hoogben bedreven is) in drie gevallen, en,
onder die, in het geval van flechte behandeling van Ouders , vetleend werdt. Doch wy moeten dit uittrekzel
fluiten, na 'er alleen dit nog byg;evoe;d te hebben, dat
c ik de Thefes, achter heide deze Verhandelingen gevoegd, ten hoogften merkwaardig zyn , en dat veelen
vaj dezelven van de opgeklaarde en vrye denkwyze des
Jdoogleeraars. getuigenis draagen,
Wy
-
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Wy wenfchen , dat liet getal der Leydfche Studenten,
die van zulken uitmuntenden meester naarftig gebruik maa ken , verder moge toenemen, en dat de vereenigde hulp
Van SCHULTENS , RPIUNKENIUS , en LUZAC, aldaar de
fraaije Letteren en waare geleerdheid verder moge doen
herleven!

Ruth, in vier Boeken. Door PETRONELLA MOENS en ADRIANA VAN OVERSTRATEN. Leden van onderfcheiaen Kunstgenootfchappen. In 's Hage by J. C. Leeuweflyn, 1790;
in Quarto, 142 b6.
7acoba van Beieren, in vyf Boeken. Door ADRIANA VAN
OVERSTRATEN. Lid van onderfcheiden Let terkundige Genootfchappen. Te .4mf erdam by de Wed. J. Dólí, 1790.
In gr. 8ve. 174 bl.

Hugo de Groot, in zeven Boeken. Te 4mjlerdam by J. Allart, 1790. in gr. Svo. 280 bl.
%]y voegen deeze drie Dichterlyke Voortbrengzels, in
een zelfde jaar uitgegeeven, by elkander, om dat
dezelve in éénen trant, en door dezelfde maakfters , vervaardigd zyn ; indien de berichten waar zyn , dat het
laatstgenoemde Werk door Mejuffrouw MOENS gefchreeven is. Het zyn alle drie Historiefiukken, of levensbefchryvingen van RUTH, JACOBA VAN BaIEREN, en HUGO DE
GROOT, in Zangen; misfende men, in alle , het wonderbare, dat het Heldendicht zo veel cierfel kan geeven:
terwyl de kleinigheden, die men van die onderwerpen in
Profa zoude melden , in deeze Dichticukken zyn agter
gelaateil : hebbende de Dichteresfen zich voor i1 met de
uititeekendite daaden van haaren Held -en Heldinnen bezig
gehouden.
Of de Dichteresfen , in het eerde Dichthuk , de hooge vlucht eenes Seraphs gewaagd hebben, zo als Mejuffrouw MARIA VAN ZUYLEKOM, in haar Lofdicht, ver
dit durven wy niet vooronders}ellen. 'Er zyn-zekrt,
zeker fchoone Tafreelen in, doch liet geheel is op vefre
na niet zo verheven, dat men het een Seraphs vlucht kan
heeten. Zie 'er hier Gene kleine proef van :
Een minzaame affcheidskus Eerkt RUTHS verflaauwden moed,
Terwyl de feestrei haar, wel haast, al juichend groet.
Meta
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Men leid haar, zingend, in de tent der blyde Maagden,
Daar deugd en edle trouw van sons roem gewaagden,
Hier huwde Vriendfchap zich aan gulle vrolykheid ;
De lieve welvaart waar in 't blos der jeugd verfpreid,
De fchoone werd onthaalt op edle Zomervruchten,
Op melk en honingraat, de vreugd deed zorgen vluchten.
Men heft het feestlied aan, de galm der fchelle luit,
Eu blinkend Cimbelfpel, lokt elk ter veldtent uit,
Terwyl de blyde harp zich met een danktoon mengde.
De koelen (*) avond , die de fchadnwen verlengde,
En flatig voortdreef, had zyn grootfehe plechtigheid,
Om 'c rustbed der natuur, thans fluimrende heen gefpreid,
Hier doet een veldling, by het pas geylorfchen (S) Kooien,
't Eenvouwig zoet des lands, op gulle klanken horen,
Daar leid een blyde rel,. by heldre fterreiaglans ,
In 't zacht bebloemde groen , eikar ten avond dans.
't l evallig meisje vlecht een krans van kooren•airen,
Of flreeld, door vreugd verrukt, de tedre Cyterfnaren,
RUTH deelt in 't lief geluk dat lachend om haar zweevt,
Schoon acktbre grootheid in haar losfe zwieren leevt.
Ze onttrekt zich aan 'c gejuich der huppelende reiën,
Bevredigt met zich zelv, kan Rille vreugd haar vleiën.
De blonde FIMIA, wier vriendfchap 't meest bekoord,
Daar zedigheid en deugd in dryvende ooggin gloort,
Die lieve maagd, omringt door gulle Iandvermaken,
Mag , met de fchoone Bui H, de reinste wellust fmaken.
Hun hart, zoo zacht geflemt, als 't kwynend licht der maan,
Mag nu, op éénen toon, voor deugd en vriendfchap flaan.
In 't donkre fchaduw van een hemel hoogen ceder
Zet gints de liefde en vreugd der kuifche landjeugd neder,
Terwyl het reinst gevoel hun zachte ziel ontgloeit,
En 't firelend veldmuzyk hun luistrende aandacht boeit,
De groenen (t) heuvel, daar de jeugdige vriendinnen
De fombre fchoonheid, daar natuur meê pronkt, beminnen,
Schynt in één flip , waar op een koor van engten zingt,
De ruifende fontdin, die aan den voet ontfpringt,
Befproeit de bloempjes gul: een wolk van edle geuren,
Voert thans verrukking aan. De zacht bezwymde kleuren
Ontwaken telkens, door een tintelende vonk,
Von flarren goud, dat op het veldviooltje blonk.
Daar d'avond 't zweet der bloem tot zilvren waas doet Hollen,
De tyd fcheen zelf verrukt in 't eeuwig niet te rollen,
't Genoegen fpeelde alom, door beemd en wandelpaén,
En de overvloed bood keur van boom- en veldvrucht aan.
Dan, nu fpreid lieve rust haar poezlige armen open,
De feheemring fnelt in 't zwart , en fchynt tot flaap te nopen,
Natuur vergt fiilte; daar, gints in het denne woud,
't Gezang dor feestrei aan 't gekras des nachtuil s trouwd.

Men
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Men zal in deeze Proeve reeds kunnen opmerken, dat,
hier en daar, de zuiverheid der fpraake aan maat of
1ym zyu opgeofferd geworden. Immers moest (*) de
koelen avond , eigetnlyk de koele avond , in den eerfteri
naamval , zyn : hebbende de Dichteres mogelyk, door
deeze feil, de finelting willen ontgaan, die haar vers te
kort zoude gemaakt hebben. Doch (j-) de groenen heuvel,
toont een zelfde misflag aan, zoud,br dat 'er eenige reden
voor gevonden kan worden.

Verre van Gene zuivere taal is de uitdrukking (s),

gedor/chen Kooren. Kooren, of (hooren, betekenen eigen

Engelen , zo als Zanl;koo -1ykreijnvaMíchof
ren , Dichtkooren ; flammende dit woord af van Chorus
(Schaare). Zodanige reijen te dorfchen, zou zoo tnoeilyk als onbetaamlyk zyn. Koorra , dat gedorscht wordt,
mag niet rymen op hoeren, maar koeren, of reijen , wel.
Ook zou het gedorsclat, in plaats van gedorfclien, moeten
heeten, dat een wondere taal oplevert, zelfs voor onkundi g en. De Dichteres heeft, door gedorfchen , de maat,
en door kooren, maat en ryni, al te fpoedig willen vinden. In de geílachten der woorden is dikniaals gezon^
digd: wordende, by voorb. wellust, f eminin gebezigd.
JACOBA VAN BEVEfEN is een voorwerp, dat veele bekwaame pennen reeds heeft bezig gehouden, en is dooi
Mejuffrouw VAN OVERSTRATEN , fchoon niet kwaad,
echter zo min meesterlyk geíchilderd , als RUTH. De
Dichteres zegt van haar Onderwerp, dat het ten voor
beelde kan ftrekken van dien heldenmoed, die het vooroogdeel vaak zoo onrechtvaerdig aan de Vrouwen betwist heeft; en hadt deeze ranipfpoedige Vorffin in de
befchaafdere eeuw wan zr,isABETEI van Engeland geleefd,
zy zoude gewis haar Vaderland en Volk gelukkig gemaakt
hebben. Geen denkend hoofd zal JACOBA grootheid van
ziel betwisten, doch dit was haar ongeluk, dat zy, van
alle zyden, door verraaders en heerschzuchtige dwingèlanden omringd was; dat zy in eengin JAN VAN BRABANT
een echtgenoot haar geheel onwaardig, ets in naare Voog.
den dweepende tyranuen, aantrof. I lac{t FRANC VAN BOR
sELEN het vermogen en de raagt van den zwakken HER-TOG VAN GLOCIIESTER bezeten, JecoeA ware zeker, als
'sLands Gravinne, ten grave gedaald; het was voor deeze edele Vrouw ongelukkig, (line zeer het anders voor
de Maatfchappy gelukkig is.,) (lat men in haarera tyd
minder liet recht van gel:wetfte maje(Ieit inriep; zy hadt
zich, als Souveraine, door die Inagtlpreuk , van veere one
de ra
,
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derdrukkeis kunnen ontflaan; men kende toen allêén den
banblikzem des Roomfchen- Stoels , en het was deezen
die JACOBA , in plaatfe van haar recht te verdeedigen,
hielp vervolgen.
De toeftand, in welken ons Land, als ook JACOBA,
zich bevond, toen FILIP haar den Vrede deedt voorflel.
len, wordt door de Dichteres, in het Vierde Boek, dus
voorgedragen :
„ Vorst FILIP laat haar den voorflag bin,
Om de onderhandling tot verzoening te beginnen.
Hoe klopt haar teder hart door zagte dankbaarheid I
Schoon die gedwongen zoen haar grootheid zal vernedren;
Zy voelt hoe Rille hoop een fombren glans verfpreidt,
Die al haar fierheid op 't aanminnigst kan vertedren.
Zy Remt, tot heil des lands, de vredehandling toe.
Delft zal de Olyvengaart in 't zuchtend Neëuland planten
Verdrukte vryheid hoort die heilmaar, bly te moe,
De toon der zagte vreugd weérgalmt aan alle kanten.
Men hadt, fiats lang , den klank der vryheid niet gehoord,
De fchorre tnoordkreet rolde alom op vuurge dampen ,
De blonde voorfpoed lag in puin en bloed verfmoord,
De welvaart was gevlucht voor de yslyklte oorlogsrampen,
De Zeevaart lag in zwym, op 't ak)ig ftrand geboeid.
De nutte Koopman/chap kwynde in verwoeste Steden.
De Weiden treurden , door des krygers toorts verfchroeid.
De nyvre Landbouw wierdt door woede en wraak heftreden.
De Lheetenfchappen, door de vryheid opgevoed,
Die telgen van den vreê, fieraaden dezer aarde,
Bezweeken moedeloos, door tweedrachts helfchen gloed,
Terwyl der Kun/len bloei noch vreugd noch voorfpoed baarde,
6 Leyden! vroeg bewoond door onvermoeide vlyt,
Toen welvaart juichte by 't geklos der Weversfpoelen.
Gy moest het treurig lot, tot vreugd der vaale nyd,
Tot fmart van dit gewest, en Englands blydfchap voelen!
Naauw zwygt de Krygstrompet, of blyde hoop herleeft,
't Gerucht der vrede floort de doodfche ja nmerklagten,
Het feil genoegen, dat door de eenzaame oorden zweeft,
Kan zelf het knaagend leed der armoe bly verzagteu.
Het derde Werk, of HUGO I)E GROOT, is, wat het
dichtkundige betreft , het best van allen ; zynde het dus
nog meer te bejammeren , dat deeze zeven Zangen . zu
aantnerkelyk ontfierd zyn , door verfeheidene taalkundige
mishagen, welken wel zeventigmaal zeven beloopèn. Ver
dat wy zulks der Dichteresfe zouden wyten ;-rezyht,
haar toehand is niet gefclhkt om zich in dat gedeelte van
LETT. 1792. No. 14.
Tt
haar
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haar Werk te kunnen volmaaken : doch een Corre5tor bè.
hoorde daar voor te zorgen , ten einde den Taal- en
Dichtlievenden Leezer, ten deezen opzichte, geene reden
van klaagen overblyve.
De Dichteres begint haar Dichtiluk met eene Inleiding
van 5 bladz., van welke de volgende Verzen de eerlle
uitmaaken:
Thans fireelt rnyn tedre hand, de Vaderlandfche fnaaren,
Ik zing de glorie, van der Belgen oud geflacht,
de eer der braave Delvenaaren,
De roem van 't Menschdom
Hem, die de laatste galm van 't dankbaar nakroost wacht.
Ik dure' een' lauwerkrans, om de eeuwige eernaald flingren;
Bloos niet, inyn jonge Nimf 1 durf vry ten reïe gaan,
Gints wenkt de onfrerflykheid! zy leert uw zwakke vingren,
Voor zalige DE GROOT de glorie nooten faan.
Wy zouden zwarigheid vinden om glorie nooten te
faan. ,l\Ien kan wel nooten fchryven; Muzyk op nooten
volgen; maar als men fnaaren roert, haat men eigenlyk
toonen, geen nooten: doch dit is eene kleinigheid.
Om overtuigd te zyn , wegens het geen wy van de
taalfeilen deezes Dichtftuks gezegd hebben; zullen wy enkel de volgende aantekenen:
Bladz. 3, reg. a. ítaat van de tyd , moet zyn van deN
tyd, nadien tyd mannelyk is.
Bi. 7, reg. 14. Het volk te tivapenen RIET , behoorde
te zyn , RÍEDT; Rammende dit woord af van het Werkwoord raaden, en niet van rieten.
Bl. J4, reg. 4. WVEYT moest zyn WEIDT, — Bladz. 29 ,
reg. a, van onderen: u veilig, in plaatfe van uw veilig: uw
is het bezittend voornaamwoord.
Bt. 53,reg. 8. VERHART geweeten, moest zyn VERHARD
geweeten, en bi. 35, reg. 8. 'T VERSCHEURT Gemeenebest,
VERSCHEURD Gemeenebest ; om dat men verharde en verfcheurde, of verhard en verfcheurd, zegt.
Zeer dikmaals zyn de woorden in een verkeerden naamval geplaatst, en vooral de zodanigen , die , in den eerten flaande, als zy goed gefchreven waren, eene fmelting
zouden veroorzaaken: zó als bi. 25, reg. 2. hier worfielde
deN dood, bi. 26, reg. 9. Zoo luid deN Inhoud, bl. 89, red.
3,van onderen: u;v afgeleefde,~ ,ader eischt, en verfchezdene anderen.
His
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Historisch Dagverhaal der Reize van den Heer DE LES.
sr ts , zedert her verlaaten van den Heer Graaf DE LA
oKuouss, en zyne Togtgenooten in de haven van St. Piece
ter en Paulus , op Kamfchatka , tet op zyne komst in
Frankryk , den z den Oktober I78S. Naar het Fransch.
Tweede Deel. 1t'Iet Plasten en Kaarten. Te Utrecht by
B. Wild en J. Altheer, 1792. In gr. 8va., 3.47 bl.
;

T ° dit Tweede Deel befchryft de Heer DE LESSEPS al.

les, wat hem, van i8 Maart tot 17 Oftober rj$8, op
zyne reize van Pouftanetsk ; aan de Zee van Okotsk in
Kainfchatka , tot Verfailles in Frankryk, is wedervaaren.
Zeldzaam zal men iemand vinden, die meer moeilykheden
en gevaaren, in zulk een korten tyd, met geduld en yver
heeft doorgeworífield, ten einde zyn Vaderland te kunnen
bereiken, dan deeze Schryver. Zelfs hebben zyne verhaalen daar eene zekere eenzelvigheid door verkreegen , die
den Lezer wel eens verveelt , en die eensdeels aait het
Land da t DE LESSEPS doorreisde, en aan het faifoen, in
het Welk by zyne reize aanving; anderdeels aan zyn ontwerp, om een volledig Historisch Dagverhaal zyner reize
te geeven, moet toegekend worden. Kunnende men echter niet nalaaten , om des Schryvers Randvastigheid
in zo veele rampen en tegenfpoeden , telkens te bewon-

deren.
Verfcheidene weerenswaardige zaaken , zo ten opzichte
der Koriaken, Takouten , als die van de andere Volken in
Kamfchatka, maaken ook dit Tweede Deel, voor den Land.
en Volkonderzoeker gewigtig. Eenigen van dien zullen
,vy mededeelèn. „De Zeden der Koria^zen, die een vaste
woonplaats hebben, zyn niets minder dan achtingswaardig.
Volgens onzen Schryver (bi. 66.) is dit Volk niet anders
dan een mengzel van dubbelhartigheid , wantrouwen en
gierigheid; zy bezitten alle de ondeugden der Volken uit
bet Noorden van Alla , zonder iets van derzelver deugde!). Dieven van aart, zyn zy achterdochtig, wreed, en
kennen noch de goedwilligheid noch het medelyden. 'Oat
den minflen dienst van hun te verkrygen , moet men hun
eerst de belooning daar van laatgin zien; willende zy zich
beweegen , noch handelen , dan door gefchenken. De
zwervende Koriaken daar tegen , heeft de Schryver veel
openhartiger en gedienftiger gevonden ; geevende daar van
op verfcheidene plaatzen bewyzen.
Pa Niet
Tta

616

tE LESSEPS

„ Met deezen trouwloozen en beestachtiger inborst
moet het hun niet gemakkelyk vallen , om in vrede te
leeven, noch om duurzaame verbintenisfen met derzelver
Nabuuren aan te gaan. Uit deezen geest van ongezellig
moest de afkeer voor Bene vreemde heerfchappy ge -heid
worden. Van daar hunne geduurige opftanden te--boren
gen de Rusfen ; hunne affchuwelyke roveryen ; hunne
dagelykfche firoperyen by de Volken , die hun omringen ;
van daar de wederzydfche wraakoefeningen , die telkens
wederom opwellen.
„ Deeze geduurige oorlog voed en onderhoud den
woesten aart in alle de harten. De gewoonte van zich
te verdeedigen , en aan te vallen , bezorgde hun die onverzettelyke kloekmoedigheid, welke de gevegten vereeuwigt, en een roem Relt in de verachting van het leeven,
Het Bygeloof werkte mede, om in hunne oogen dien bloeddorst te veredelen, met hun de wet op te leggen van te
flerven of te duoden. Hoe erntliger de zaak is, die hurt
de Wapenen doet opneemen, hoe gretiger zy na den dood
haaken. De dapperheid, het aantal hunner tegenpanders,
heeft niets fchrikbaarends voor hun; dart is het dat zy
zweeren, de Zon niet meer te zullen aanfchouwen : zy vervulVen deezen íchrikkelyken eed met hunne Vrouwen esa
Kinderen te vermoorden ; met alles te verbranden , wat
zy bezitten , en met zich vervolgens woedende in het;
midden der Vyanden te werpen. Het gevegt eindigt niet
dan niet de geheele verwoesting van een der twee partyen; men ziet de overwonnenen hun heil in de vlucht
niet zoeken , de eer verbied zulks aan de Koriaken; geen
é. i3 wil de flagting zyner Landsgenooten overleeven.
„ Tux heden toe heeft de nabuurfchap der Rusfen geen
de minde verandering gemaakt in de levenswyze der Koriaken, welke eene vaste verblyfpiaats hebben. De band
des Koophandels, die hun meer en meer met deze vreemdelingen bekend maakt, heeft op hun geene andere uit
gehad , dan de bekooring tot rykdom en tot-werking
roof in hun te ontfleeken; onverfchillig omtrent de voordeden van een meer geregeld leeven, fchynen zy de be.
fchaafdheid van zich af te weeren , en hunne zedei
en gebruiken als de best mogelyke te befchouwen.
„ De zwervende Koriaken toonden zich langen tyd
nog onhandelbaarder; de onafhangelykheid, aan welke zy
gewoon waren ;. die natuurlyke onrustigheid, welke hun
kenfchetst, gaven hun geene geneigdheid om het juk te
drat®
,
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draagen; daar en boven maakte de zucht tot heerfchen
misfchieri in den beginne 'de Rusten niet zo gematigd,
als wel behoord had ; misfchien gebruikten. ze niet zo
veel kunst om zich te doen beminnen, als wel om zich
te doen vreezen; dit is zekerder , dat zy het verdriet
gehad hebben , van geheele horden of benden , op de
minfee vertooning van onderdrukking, te zien verloopen,
en gezamentlyk ver van de Steden te zien vluchten, alwaar het lokaas van Koophandel hoop had gegeeven, dat
en neemen. Doch dit is nu reeds
zy hun verblyf zoud
gedeeltelyk veranderd , daar men van de noodwendige
betrekkingen , door den Koophandel, heeft gebruik gemaakt , om langzamerhand tusfchen de Rusfen en de
zwervende en de andere Koriaken van de omliggende Streeken, eene wederkeerigheid van hulp in te richten ; als
mede een foort van overeenkomst tusfchen ieder perfoon,
welke de oude herbergzaamheid doet herbooren worden,
en die zeker het zaad zal firooijen van eene omwending
in de Zeden der laatften.
„ Wanneer een Koriak genoodzaakt is, uit hoofde vats
zyne zaaken, den nagt in de Stad door te brengen , gaat
hy een fchuilplaats by zyn Rus i1chen Vriend zoeken ;
zonder verdere omwegen dringt hy zich by zynen gastheer in , die het zich een plicht rekent van hem wel te
onthaalen , en om zyne begeertens en behoeltens na te
gaan en te voorkomen; niets wordt befpaard om hem wel
te behandelen , dat is te zeggen, om hem geheel dronken te maaken. By zyne Haard(lee te rug gekomen, ver
zich in het vleyend onthaal te verhaalen, het welk-maktby
hy ontvangen heeft, dit is eene verplichting, eene geheiligde
fchuld, die hy zich bevlytigt , om, zo dra als de gelegenheid
zich opdoet , te verdienen; dit heeft zyne aangenaamheid , vooral voor den Rusfifchen Soldaat , die in het geval is om menigvuldige reizen in de nabuurige Vlekken
te doen ; de erkentenis van den Koriak omtrent zyn Vriend
bepaalt zich niet alleen om hem een legerplaats te gee.
ven, om hem te onthaalen , om hem levensmiddelen te ver
voortzetting van zyne reis; maar hy befchermt-fchaento
hem, hy word zelfs zyn verdeediger tegen zyne Landsgenooten.
„ De Jagt en de Visfchery maaken de gewoone beziglieden der Koriaken uit, doch alle de jaargetyden laatei niet
toe om daar mede bezig te .weezen. Geduurende deeze
tusfchenpoozingen in hunne diepe wooningeu. beraavpn,
doen ze niets dan slaapen , rooken en zich dronken drinken;
T rd
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ken ; zonder zorg voor het toekomende , zonder leec1.
wezen over het gebeurde , komen zy niet uit hunne
Yourtes , dan wanneer eene dringende noodzaakelykheicd
hun daar toe verplicht.
„ Dit volk , afkeerig van den arbeid, leeft, even als
dat van Kamfehatka , van droogen visch, van Walvis.
fchen en Zeewolvenvleesch , en vet ; het eene word ge
andere word gedroogd en-wonlykrauget,h
gekookt op dezelfde wys als de visch; doch de zenuwen , het merg , de harfens en dikwils geheele Rukken
van het vleesch, worden geheel raauw, met eene woeste
gretigheid, verslonden; het Rendierenvleesch is het meest
geacht ; de Koriaken trekken daar dezelfde party van
als van de Zeewolven , Walvisíchen en andere dieren , waar
op zy jagt maakera. Zy voeden zich ook met aardgewasfen , zy plukken in den herfst verfcheiden foorten
van vrugten ; een gedeelte van den oogst dient , om
daar van verkwikkende dranken te vervaardigen, het overige word verbryzeld en gekneed met olie van Walvisfchen of Zeewolven. Dit beslag of ingemaakte vrugten
word toltchoukha genaamd. Men maakt 'er in dat lance
veel werk van , doch , volgens des Schryvers fmaak , is.
'er niets onaangenaamers. Alle de Koriaken, die by op
zynen weg van Poujtaratsk af ontmoette , hadden geen
ander voedsel , dan berkenfchors gemen e t met Zeewol
venvet,"
Om onzen Leezeren een denkbeeld te geeven van de
wooningen in Kamfchatka , zullen wy trog de volgende
befchryving van eene Takoutfche T °ourte , en van den Yakoutfchen drank , Koumouisf,, mede deden. - Onze Reitiger fpreekt 'er , bl. 2q , dus van: „ De grootte vara
deeze huizen verfchilt, naar maate dat de eigenaar meer
of minder ryk , of zyn gezin meer of min tairyk , is
Overeind geplaatte balken , de een naast den ander ,
en bedekt met klei-aarde , vormen deszelfs munren, die
niet rechttandig even als de onze opgaan; botenwaards,
digter aan elkander ulaan de , onderhutten ze een (lak ,
welkers afhelling niet zeer uleil is ; in eenige Yo^irtes
word het door paalen onderfleund ; eene deur geefr als
leen toegang naar binnen , het welk in tweeën afgedeeld is ; het agteri%e gedeelte word door de men;chen
bewoond , die zich daar in afdeelingen begeeven , wel.
ken op gelyken aftand naast de muurera verdeeld zyn.

Het zyn hutten , die zien niet beter kan vergelyketn
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dan met de kleine vertrekjes der Dekofficieren op do
Hollandfche Schepen ; ieder paar heeft het zyne. Aan
den anderen kant van den muur hebben de beesten , de
koeijen , de kalveren , enz. derzelver verblyf ; dit alles
maakt maar eene ftal uit. In het midden van het ge.
bouw is de fchoor(Ieen geplaatst , zynde van eene ronde
gedaante, en van hout gemaakt. Men bezorgt die, om
ongelukken voor te komen , met een dik pleilter van
leemaarde. Om het vuur te ontiteeken , word het hout
regt overeind in de fchoor(Ieen geplaatst, aan eiken uit
hoek, maakt men een lange ftok vast , waar-fpringed
uit een ander op dezelfde hoogte voortkomt , dienende
om den ketel aan te hangen ; en ziet daar de haal en
de hengel in gereedheid; het is gemakkelyk om die te
vermenigvuldigen , indien men meer dan eene pot be.
hoeft heet te maaken.
„ In een hoek van de Yourte Plaat een leeren tobbe
geplaatst; alle dagen doet men daar paardemelk in , die
reen met een Plok , even als met een karnftok , omroert.
Ieder, die binnen komt , vooral de vrouwen , verzuimt
nooit, voor dat men zich aan ander werk begeeft, om
die melk geduurende eenige minuuten te karnen ; dit
levert dien zuurachtigen en nogthans aangenaamen drank
op, welken men Koumouisf noemt ; wil men denzelven
nog meerder doen gisten , als dan word ze een der kop
dranken."
-pig(te
Dit Tweede en laatste Deel eindigt met een Woorden.
boek der Kamfchatfche , Koriakfche , Tchouktchifhe en
Lamoutfche Taalen ; als mede met een der Kamfchatfche Taal , zo als dezelve te St. Pieter en Paulus , en
te Paratounka gefprooken wordt; zynde het Hollandscli
en Rusfisch daar naast gedrukt. De bygevoegde Franfche Kaart , op welke de geheele reize van den Schryver ,, van Avatfclza af', tot aan Parys toe , kan nagezien
worden , ftelt een groot gedeelte van het Noorderhalfrond , van de Pool af tot op 40 0 breedte , en van 35 9
tot 140° lengte, voor.
,
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Latresfante Cizarac erf herzen en 14necdoten der voornaamffe Forfien van Europa, byeen verzameld uit de Oj de en Nieuwe Ge.
fchiedenisfen ; behelzende veele merkwaardige Voorbeelden van
goede en kwaade l orflen , door welke ver fcheiden Landen en
Ryken gelukkig of ongelukkig zyn geworden; alle zeer nuttig en
leerzaam, om b' de tegenwoordige omflandigheden, wegens "den
gevaaulykezz toejlaizd var zonnige Porflen in Europa , geleezen te worden. Uit het Hoogduitsch vertaald. Eer fie Stukje. Te
` mjierda,rz by P. van Leeuwen, 46 bi., in gr. svo.

N

r zeldzaam is het verkeerd gebruik van bywoor.len, in.
zonderheid op IPoektytels, en komt ons het woord In.
:resfante op deezen breeden Tytel in dat licht voor. Begrypt
Leezers , dat in 46 bl., vooral niet klein gedrukt , alle de
Koningen van Engela,id , van EGBERT af tot GEORGE na III
toe, gefchetst worden. Miniaruuren kunnen fraai , uitfteekend
fraai, veezen. Dan zie hier, hoe W1LLENI nE III, onzen Landsgenooten van alle Eogelfche Koningen incest bekend, gefchetst
wordt: „ De Prins van Oranje, die toen (naa de ncderlaage
zynen Schoonvader roe ebragt) als Koning WILLEM III ge„ noecnd wierd , hadde zig reeds in den Oorlog, dien de Re„ publiek Holland tegen loDEwrx DEN XIV voerde, zeer tot
„ zyn voordeel betoond. Zyne dapperheid kon toen ook ge„ maklyk over den zwakken Jcoaus zegepraalen , en hy
„ wierd wel dra algemeen als Koning erkent. Doch zyne Re„ geering was onrustig , vermits by beftendig met binnen- en
,, buitenlandfiche vvanden te kampen hadt. Hy voedde onder
het I lollandiéhe Phlegma eerre fierke Eerzugt en Roemzugt,
„ die zig wei nooit in zyne redeneeringen , maar des te werft,, zaamer in zyne daaden, vertoonde, fly was agterhoudend
„ en ernfcig ; maar van Benen werkzaamen en doordringendeia
Geest. Zyne onoverwinnelyke moed verhardde zvn ander,, zins zwak lichaam tot liet verdraagen van bez,vaarlykheden,
„ die zyne kragten te boven gingen. I Iy was dapper zonder
„ pralery, vol eergierigheid , maar een vyand van alle pragr.
„ fly was met een Phlegmatike ftyfrinnigheid gebooren , die
„ geheel daar toe gefchikt was, om wederwaardigheden te verdraagen ; by beminde den Oorlog en de bezigheden, en had
„ niet veel op. met ver;naaklykheden. Hy was by de Engel„ fchen niet zeer bemin:l, en zyne manieren waren voor hen
niet inneemende : want hy was iiraf, trotsch en affchrikkend.
,. Zyne magt was door het Parlement zeer naauw bepaald ,
en men zeide daarom , dat by in Engeland Stadhouder, en
in Holland Koning, was. Fly overleefde Koning JACOBUS
„ niet 1uog, en flierf, in 't jaar 170 , zonder Erven."
Bevalt zodanig een Charatterfchets den Leezer, de Hoogduite :; hryver heeft op deflzelfuen trant de Koningen van Deene.
-
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Metnarken, Zweeden , Poolen, l usland, Ho,!garyen , Spanje, Por
enz. afgemaald ; is by door dit eerfie Stukje van de-tugal,
Koningen van Engeland nieuwsgierig gemaakt, om na de ver
Stukjes van de overige Vorflen te verlangen, de Vertaa--der
Ier en Uitgeever zullen niet in gebreke blyven, om die nieuwsWy zouden niet
gierigheid, dat verlangen, te voldoen.
opregt, of voor de vuist, fpreeken , als wy betuigden onder de
verlangenden te behooren.
4anmerkingen en Ophelderingen op een flrtikel in de Neder.
duitfehe Leydfche Courant van 1/rydag den iS Yuny 1792,
betreffende den heer Grave CESAR BRANCADORO, lartsbisfchcp
van Nifibe, Overlie der Hollandfche - Misfae. Te hlaarlem by
J. van Walré en Comp. 1792. 39 bl. in 8vo.
korte Voorberigt, aan 't hoofd van dit Werkje, wyst uit,
Het
geen vriend is van den Heere
H et de Schryver althans toedienen
des Vormzeis in den

die, eioor het
Zomer deezes Jaars , zo veel van zich in deezen Lande deedt
fpreeken; zyne Letterkundige verrigtingen worden in den on.
guniligflen dag gezet, en met de vinnigheid der vooringenomenheid gehekeld. De Opileller blykt alleszins te behooren
tot die foort van Catholyken , welke men gewoon is met den
naam van Yanfenisten te beflempelen , fchoon, zyns oordeels,
ten onregte. De 4iannerkingen en Ophelderingen des Schryvers firekken hoofdzaaklyk, om aan te toonen, dat de Graaf
BRANCADORO geene wettige Zending heeft om het Vornzel te
BRANCADORO,

verrigten.
Ten dien einde beweert by in de Ifle plaats , dat de Schryver,
in het aangeduidde en hier opgegeevene Artykel des Leydjèhen
Courants, den Heer BRANCADOico met den Heer ZONDADAxa ,
eertyds Nuncius te Brusfel, verwart, en zoekt aan te toonen,
waarom de Paus geen Nuncius meer heeft in de Oostenrykfcbe
Ten II. Dat de Heer BRANCADORO, als OverNederlanden.
ie der Miste , alleen een afgezondene of Vicaris van den
Paus is, om uit zyn naam, en door zyne Ordens, te befluuren.
Ten III. Dat hy geen Regt heeft om het H. Vormzet,,
of eenige andere Bediening, in de Bisdommen van Utrecht en
Haarlem, te verrigten, zonder verlof der eigen Bisfchoppen.
Ten IV.
Met ophaaling der Regelen , die dit verbieden.
Stelt by voor, hoe het Hof van Rome, zints langen tyd , gewoon geweest is de Regten der Hollandfche Bisfchoppen en
Clerefie niet te agten, en om ze zich zelven toe te eigenen.
Met ophaaling van de Tegenfpraak dier Geestlykheid, en van
Waarop hy ten V. voordie der buitenlandfche Kerken.
fielt het verkeerde denkbeeld van veelen omtrent de HollandTts

fche
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fzne Clerefte,,opgemaakt uit valfche fchynbaarheden; en dat zy,
naare Regten verdeedigende , nooit de wettige van den Paus
miskend heeft. Ten VI. aantoonende haare verknogtheid
aan het Geloof en Eenheid der Kerke uit haare Schriften , openlbaare Leeringen en Handel. Met ontvouwing van de Beuzel..
agtigheid der Befchuldiging van .anfenistery, en wat het zoge'
naamde Yai2fenismus is.
Uit deeze opgave des Inhouds van dit kleine Stukje ziet
men, hoe de Schryver het oude Gefchil tusfchen de Roomsch.
gezinden , 't welk dezelve hier te Lande in twee zeer tegen
elkander overslaande Partyen verdeeld heeft, weder verleeven.
ligt. Misnoegdheid firaalt 'er allerwegen In door, en deeze
vervoert den Optleller,, die anders zyne zaak niet ongelukkig
bepleit , tot fcherpheden , welker agterwege laaten zyn Ge
eerre meerdere waarde zou bygezet hebben. Zie-fchrit
]hier het flot. De Schryver van het Artykel in de Leydfche
Courant meent , „ dat zedert 69 niets diergelyks gebeurd is
van 't geene toen de Heer BRANCADORO in verfchelde Catho'
Tyke Kerken te ,mfierdain verrigtte. Zonder twyfel is zyne
meerring niet, dat het Sacrament des Vormzels in die Stad ze
dat tyditip niet is bediend geweest ; dit zonde onwaar-dert
zyn (* ). I-Iy meent alleenlyk , dat het niet gefchied is met zo
veel ophef en gerugt, gelyk 't nu gedaan is, door een Mini,
ster van het Roomfche Hof, met eene enkele Commisfie van
den Paus, en zonder eenige hoedanigheid van eigen Harder over
de Catholyke Kerken deezer Provincien , welke heat het regt
gaf om 'er de Bisfrhoplyke bedieninge te oefenen; in der daad,
Bene geheele nieuwe vertooning , en waarvan men nog geen
voorbeeld gezien hadt, niet alleen zedert 169, maar zelfs niet
zedert dat de Catholyke Godsdienst opgehouden heeft, in dit
Land de heerfchende te veezen. Men begrypt wel , dat zo
een onverwagt verfchynzel, terwyl 't een ieder met verwonde.
-

ring trof, zeeraangenaam moet geweest zyn aan die Cacho.
ly() „In 1695 bad de Utrechtfche Kerk tot Aartsbisfchep den Heer ngsaus CODDE , die toen alleen belast was met het beflier van alle de
Catholyken deezer Provincien. 't Kan zyn, dat die Kerkvoogd , hne ie
ook om alle de pligten zyner Bedieninge waar te neemen, het Sa -vetig
Vormzeis niet heeft bediend binnen de vyf jaaren , die 'er-cramentds
verlooren zyn zedert 1695 tot zyne reis na Rome in '7co. Dog 't is
egret zeker, dat noch de Aartsbisfchoppen van Utrecht, die hem opgevolad zyn; noch de I3istchoppen van Haarlem, door hem aangefi.eld ,
nooit den Geloovigen dit hulpmiddel hebben lasten oetbreeken. . Heeft
eerre groote uie^-igte, door de vooringenomenheid afgedwaald, liever hier
van w il len beroofd blyven, als het zelve van hunne hand ontvangen,

andere hebben 'er zich van bediend; en op den dag zelve , dat de Hcer
xRANCnnono, te Arnaflerdam, begon te vormen, bediende aldaar de Isis.
fchop van Flaarlesn. dat Sacrament in zyne Kerk , aan eenige zyner Pa
rochiaanen , wel is waar, op een Riller maar niet tuinder bekwaamt
ilvyze, om den heiligen Geest mede te deelgin, "'
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lyken, welke den Heer BRAnvicenouo erkennen voor hun Over-

fie. Wy zullen hier niet onderzoeken , wat voor vrugten en

figting zulks heeft voortgebragt "
Komen de Werken over het Vormzel , welke men, ter ge.
tegenheid van deeze hier gewraakte Gebeurtenis, in de Nieuws
als onder handen, aangekondigd geeft, in 't licht dan-paiern,
zullen wy zien wat de Verdeedigers van den Heer BR.ANCADOao
voor zyne zaak te zeggen hebben. Wy verneemen , dat 'er
reeds eene wederlegging is van dit Stukje; doch het is ons nog
niet ter hand gefield. — Intusfchen gaat, terwyl wy dit fchry-ven, de Heer BRANCADORO voort met het Vormzel in andere Stem
den van Holland , als Rotterdam, Leyden en Haarlem, toe te
dienen.

Vraag-oefening voor jonge Lieden , ter befchaaving van herut
/land en Hart. 4ntwoorclen. Te Utrecht by de Wed. J. van
Schoonhoven, 1792. In gr. 8vo. log bl.
kwam ons deeze Vraag-oefening voor, en hebben
Zeldzaam
wy , by het doorbladeren, dit woord Zeldzaam menigvoud

herhaald. Onze eerfle pooging, om eenig licht te krygen , was
volltrekt vrngtloos ; een Berigt of Voorreden, dienende om ons
den aart van dit Werkje te doen kennen , zagen wy, ontbrak;
ju 't Werkje zelve vonden wy geen (poor van den aanleg.
Nlisfchien, doch het flaat oas niet te vooren, flaat het op
eenig ander Werkje; dan zulks hadt de Opfteller moeten aan
of met een wenk te kennen geeven. Het naaste dagt-wyzen,
ons veronder1 elt een Vraager, die voorfiellen doet op welke
de hier gegeevene Antwoorden pasfen: dit gaat omtrent veelti
goed, doch niet omtrent alle ; zo dat het ons zeldzaam
blyve.
Om onzen Leezeren een denkbeeld van het Werkje te geeven, zullen wy de IIIde Afdeeling, (het geheel beflaat uit
XVII zodanige Afdeelingen,) daar dezelve voor ons ligt, over.
fchryven.

„ Geenen, wyl hy 'er geen agt op tiaar.
„ Zeer nuttigen, wyl hy 'er gebruik van maakt.
,,Deeze regtbank beoordeelde dezelven volmaakt onpartydig ,
en veroordeelde ze fomtyds om geringe mislagen. Dus werd
zeker Raadsheer afgezet , om dat hy een vogeltje hadt ver ftikt, het welk deszelfs toevlugt in zynen boezem genomen
hadt; om hem te leeren, dat hy, wiens hart , voor 't mededogen, gellooten is , over 't leeven zyner medeburgers niet
1m et befisfen. Ook worden de vonnisfen van deezen Raad
aan.
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aangezien als grondregels, niet alleen van wysheid, maar gold
van weuschlykheid.
Met verwaandheid.,
5•
„ De onvrugtbaare Koornäir, welke haar ledig hoofd opheft,
boven de vrugtbaare, die, onder het ge wigs der graankorrels,
geboogen gaat.
6.
Met de duif, die het graan verzagt , waar mede zy haare
jongen voeden wil.
7•
„ Onder de wilden de lasteraar, onder de tammen de vleyer.
8.
„ Door deugdzaam te worded.
y,

De toorn.
I O.

„ Om dat het zeer onvoorzigtig is met een ftorm onder zeil
te gaan.
Í I.

„ Goed te doen.
12.

„ Geeven en vergeeven.
13.
„ h Gy, die de Vorst des Hemels zyt, vergun ons 't geen
ons nuttig is, het zy wy 'er u om vraagen of niet; weiger
ons 't geen ons fchaaden zou, al mogten wy 'er u pok om
bidden.
14•

„ Den Christen in tegenfpoed; hy wordt gefchokt, maar
blyft bedaard; hy lydt, maar hoopt; hy weent, maar is getroost.
15.
„ De eertle neemt vooral de zwaarigheden in aanmerking;
de tweede ziet niets, dan de voordeelen eener groote onder
derde befchouwt die beiden te gelyk, weet de-nemig;d
eerften te overwinnen, en zich de laatfte te bezorgen.
16.
„ Keizer Titus.
17•
„ Niets dan de fchittering eens grooten bruids.
18.
„ Met de lans van Achilles, die verwondt en geneest.
19.
e, Raad te geeven.
ao.
r, Zichzelven te kennen.
21.

VOOR JONGE LIEDEN.
2I.
„

Door nimmer te doen, 't geen men, in anderen, laakt.
22.

Wyl myn Zoon fchuldig is, daar myn Man onfchuldig was.
23.
„ Ik weet een middel, zeide hy , om dit gezigt te ontgaan,
en dat is, in het laatfte bolwerk, te fterven.
„ Hy deedt nog meer, dan hy gezegd hadt, en verloste zyn
land van 't byna opgedrongen juk. Hy was toen Omtrent 2S
jaaren oud.
24.
„ Dat hy nimmer loog, zelfs niet uit jokkerny.
e5.
„ Slaa toe, maar geef gehoor."
Over 't geheel, zo verre wy de Antwoorden, op veronderfteli,;
Vraagen paslende, hebben kunnen begrypen, zyn ze voor 't Per.
Jiand en 't Hart, overeenkomftig den Tytel, gefchikt; dan de
Onderwystrant is, zonder nadere opheldering, ons duister. Mó.
gelyk komen de Vraagen wel in een volgend Stukje; fchoon dit
eene vreemde orde der zaalren zyn zou, en het tegenovergeftelde
van den gewoonen onderwystrant.

Nieuw ,efchenk voor de feugd. Te 4rJlerdam by J. Allart,
1792. In 12 1710 . 172 bi

B

y aanhoudenheid bezield met een lofwaardigen yver ter ver
nutte kundigheden by de aankomende-merdingva
Jeugd, volharden de Eerw. Heeren MARTINET en VAN DEN nE G
in het voortzetten van hunnen arbeid. Eene voegzaame plaats
heflaat zekerlyk, in hunne opgevatte taak, het mededeelen vara
Benige kundfchap omtrent het land der inwooninge. Zodanig
eene kennis is op zich zelve aangenaam, zy kan, daarenboven,
}acre nuttigheid hebben, t uit aanmerking der om(landigheden ,
in welke de Jeugd , in meer rypen ouderdom, kan gefteld worden. Met zeer veel oordeel hebben de Heeren Opílellers de
beknoptheid in agt genomen, om dat eene uitgebreider Voordragt voor de nog ongezette aandagt van ongeoefende kinderen,
lastig en verdrietig zonde vallen. Het tegenwoordig Stukje bevat eene Geographifche bfchryving van Zuidholland , opgehelderd met eene zindlyk uitgevoerde Kaart van dat Gewest.
Vooraf gaan eenige algemeene aanmerkingen, raakende de Gronden, Rivieren, Regeering, enz. Vervolgens gat de Onder,;vvzer voort, om zynen Leerling te verzellen op eene Reize, eventvel vethaalswyze gefield , om hem het merkwaardigile, zo in
de Steden als in de omleggende Dorpen, te doen bezigrigen. Het
Reisverhaal neemt eenen aanvang van Amfterdam , loopt voort
over Haarlem, Leyden, 's Hage, Delft , en vervolgens he
Zuid.
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7nidlykst gedeelte van Holland, en keert van daar te rug, on9
den Reiziger, door 't Gooiland, in de eerstgenoemde Stad te
doen te rug keeren. Soortgelyk een berigt wegels Noordholland verfchuiven de Schryvers tot een volgend Stukje, gelyk
ook een grooter voorraad en verfcheidenheid van Mengelwes•k,
dan, in het thans afgegeeven Deeltje, eene voegzaame plaats
kon vinden. Daar de Eerw. Schryvers meermaalen blyken gegeeven hebben van hunne bekwaamheid , om zich naar den
tinaak en dc vatbaarheid der Jeugd te fchikken , wenfchen wy dezelven voortduurenden lust en leeven , ter voortzettinge van
hunnen nutten arbeid.

Dr. 1AREL rREUERtx aAHRnl's Leeven , Dood en Begraafnis.
Uit het Hoogduitseh , 1792. In gr. $vo., 22 bladz.
en oppervlakkig Verhaal der voornaamile leevensbyzonderhe•
F
den van den veel gerugtsmaakendeu Dr
. De echtheid
der', opgave onderfteld zynde, vertoont zich de Doktor als een
. BAHRDT

Man van losfe beginzelen , en , door zyn geenzins lofwaardig
zedelyk Karakter, als de voornaamfle bewerker der ongevallen,
die hein bejegenden. Eerst Student, -- met zyn negen
jaar Predikant, -- kort daarnaa Profesfor, ver -tiend
voorts aan het hoofd-volgensGra•Supitden,van een Philantropinium, wyders van zyne bedieningen
verlaaten , — eindelyk Herbergier op Benen Wynberg , en
in armoede overleeden: deeze zyn de voornaamlle Epoquen van
den Man , wiens Godsdienftige begrippen, 't eenigen tyde, by
zonmiigen geene geringe toejuiching vonden.

Verlustigingen in de Eenzaamheid, of nieuwe Verzameling van
meer dan tweehonderd- en-ryfrig uitgeleezene ilnekdoten , Yertellingen en Karakter-trekken. In 3vo., iob blada.

B zamenhangenden inhoud , durven wy deezen bondel nog

y gebrek aan lust tot het leezen van Boeken van meer

al aanpryzen, om dat de Verzamelaar doorgaans vry wel heeft
in 't oog gehouden , om zedenkwetzende trekken agterwege
te laaten. Voor 't overige kan van deeze, gelyk, inderdaad,
van bykans alle foortgelyke Verzamelingen, gezegd worden,

Sun: bona, fuut quadam mediocria, fint mala plura.

Men.

MENGELTNGttN VAN J. A DACKEltë

e

Mengelingen uit myne Portefeuille. In vier Afdelingen. Door
J. A. BACKER. Eerfe Deel. Te Amfteldam by A. B. Saakes.,
1791. In 8vo, 274 bl.
e vier afdeelingen, Welken in den tytel valt deeze Mengelingen genoemd worden, volgen in deezen rang op elD
kander. De Eerfie Afdeeling, beítaande in Vertelzels, ('er tas.

gen, en Herderszangen in pro/a. Tweede Afdeeling, behelzendea
Dichtflukjes; de Derde, Anecdotes; en de Vierde bevat Medegedeelde Mengelingen: alle zyn zodanig, dat ze den Leezer, in
een uur van uitfpanning, kunnen bevallen, en den Heere BAcxER aanmoedigen, om als Verzamelaar van alle , en als Opfleller van veele , met de uitgaave deezer Mengelingen te ver
-volgen.
Wy zullen onzen Leezer zeker eenig genoegen verfchaffen,
wanneer wy drie kleine Haaltjes , uit de derde Afdeeling,
mededeelen. Anecdotes zyn thans in den fmaak; fchoou 'er
maar al te veel zonder zout, of zonder doel, in verfcheidenc
gezelfchappen gehoord worden.
ANTWOORD VAN DEN TIERTOG VAN OBLEANS , AAN DLr
GRAVIN DE SILLERY.

Men weet, dat de tegenswoordige Hertog van Orleans
(Egalité) een Volksvriend is. Zich bevindende by de
Gravin De SILLERt, zeide deeze tegen den Hertog : „ Gy be„ hartigt weinig het belang uwer kinderen, door dus de zaala
„ der Gemeente voor te flaan ; denkt gy wel, dat zy, ten eeni„ gen tyde , kunnen geroepen worden , om den troon van
„ Frankryk te betreden? en gy dan , door deeze handelwyze,
„ hunne magt zoudt fnuiken." Ya Dame, was het an:.
woord van dlen Prins, .7a, maar Dame, denk niet datik zelf
Slaaf wil weezen, om myne kinderen het vermaak te geeven van
77rannen te kunnen zyn.
DE BAKKER VAN ROERMOND.

Een zeker Bakker in de Stad Roermond, een geestige Snaak,
had het ongeluk zich in een gezelfchap zo overílallig dronken te drinken, dat by volttrekt van niets meer wist. zenige
der tegenswoordig zynde Vrienden wilden hem een pots i'peeJen. Zy wisten ten dien einde het kleed van een Capueyner Monnik te bekomen, trokken hem dat aan,, lagen hem
voor de poot; van een Klooster neder, fcbelc n aan, an gingen heen.
Ae
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De Portier open doende , en na zyn gedachten daar een
dronken Monnik ziende leggen , gaf 'er kennis van aan den
Pater Guardiaan, die aantlonds beval, dit ergerlyk voorbeeld op
te nemen, en in het Klooster te laaten uitfiaapen. Dit ge.
fchiedde. — Toen by 's morgens nuchteren ontwaakte, •meende de Pater Guardiaan hem tcherpelyk door te haalen, als een
fehande van zyne orde. Ten dien einde by hem gegaan zynde (terwyl de Bakker zich zelf van het hoofd tot de voeten,
en aan alle zyden, bekeek) vraagde by: wie zyt gy? „ Ik
weet het niet," — antwoordde de Bakker. Waar is uw
Klooster? --- „ Ik weet het niet." Kortom, op alle vraagen
viel het zelfde antwoord. De Pater Guardiaan eindelyk knor
wordende, en een' dreigenden toon aanneemende, zeide de-rig
Bakker: „ Pater ! ik zal u alles zeggen wat ik weet, heb de
„ goedheid, en zend een der Monniken naar den Bakker, op
den hoek van gintfche flraat; indien deeze niet te huis is,
ben ik hem, maar anders ken ik waarachtig my zelve niet."
DE KRUISHRAAGER.

Zeker Priester zyn Gemeente de noodzaakelykheid voorgo•
houden hebbende, dat elk zyn kruis met geduld moest draagen ,
was 'er Bene zyner toehoorders , welke zyn Vrouw aan de
Kerkdeur opwachtte , en haar op zyne fchouderen te huis

droeg.
Coraly en Zamora, of de doorluchtige Amerikaanen. Naar het
Fran/che. Te Utrecht by i^. F. Blanche, i79o. 11; gr. 83'o.
so4 bl.
et voornaam tooneel dezer Roman is te Manoa, en de
voortreffelykile bedryvers op het zelve , zyn de in den
fl
en ZAMORA; als mede een Franschman
tytel genoemde
CORALY

TUQU ,I'TE. De Spanjaarden , die landítreek komende te ver
gelieven van elkander, die door geene-woestn,fchid
hinderpaalen, hoe

genaamd, van elkander te fcheiden zyn: maar

door deugd en liefde elkander altoos aankleven. Nimmer ziet
men dezelve verflaauwen. Schoon de een gelooft, dat de ander dood is ; ;fchoon aan CORALY de luisterrykfte aanbiedingen gedaan worden ; niets is in Haat. hunne liefde te breeken ;
welke dan ook eindelyk , zo door de edelmoedigheid van TU•
QUANTE, als door hun eigen moed en flandvastigheid gehol
volkomen zegepraalt: met de gelukkigfte echtverbinteyis-pen,
eindigt hunnen ramp, en ook dit Boek.

A L 0 E MEE N E

VADLRLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN.
JULIUS, of over de Onfterfykheid der Zielen, door
FREDERIK HBESELER, Generaal Superintendent te

Jollnrt
Holtzminden. Uit het Hoogduitsch vertaald. 7è Amfierdam
by A. Fokke, Simonsz. 1791. 241 bl. in gr. Svo.

E

en SVysgeer, die reeds een geruimen tyd in de SVe•
reld heeft doorgebragt, en met fnelle schreden den
Ouderdom, en tevens het oogenblik, in 't welk hy de
Wereld verlaaten en de Eeuwigheid intreeden zal, —
een \Vysgeer , die uit den beker des leevens veel zoets,
maar ook veel bitters, gefinaakt heeft, —.. die de meeste
Vrienden zyner Jeugd, en alle zyne Kinderen, waar onder Jongelingen van zeer groote verwagting waren , verloor, en inzonderheid één, jurius geheeten, naar wier
by dit Werkje noemt , treed hier te voorfchyn met de
Verdediging van cie Onfterflykheid der Ziele , enkel tilt
de Rede ontleend, zonder uit eenig Godsdienllig Leenlel.
zei iets liet minfte daar by aan te haalen. „ Myne Be„ fpiegelizngerl," fchryft hy, „ moesten nuttig zyn voor
„ alle Ment.:hen, hoedanige Godsdienilige Sete deeze ook
„ mogen toegedaan zyn. De Christen kan zelve die waar„ held zeer gemaklyk in den Bybel vinden , en behoeft
,, daar toe myne aanwyzing niet. De Stichter van het
„ Christendom droeg dezelve zeer dikwyls voor, in zyne
Redenvoeringen, of zy volgt ten minften daar uit zeer
„ onbedwoagen." „ Dit Werkje is," gelyk hy elders
verklaart, „ flegts eerre verdere uitbreiding van die afdee„ ling, in zyne Bedenkingen wegens den Natuurlyken Gods.
„ dienst, in welke weer dit zelfde Onderwerp gefprooken
„ wordt; en ik heb in 't zelve uit geenerhande Gods.
,, dienftig Leerf elzel, hoe genaamd, iets het minfke wil.
„ len ontleenen , maar voorgenomen , enkel dat geen te
„ zeggen , wat ons het gezond menfchenverliand leert,
„ en te onderzoeken , hoe verre het laatl}e ons op dit
„ pad kan voorlichten : alzo ik van gedagten ben , dat
„ zulks voltrekt noodzaaklyk is by befpiegelingen over
„ Waarheden , welke men uit de bloote I ele wil afleiLETT. 1792. No, 15.
V'v
„ dan.
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„ den. Niet llegts Christenen, maar ook. Mahometaanen
„ en Bramins moesten deeze Bedenkingen zonder aan„ floot kunnen leezen, byaldien alles wat daarin voorge„ draagen wierd, uit het eenvoudig menfcihenverfland wierd
afgeleid. Ik kon de Christlyke Openhaaring diensvol„ genes geheel niet aanhaalen , hoe zeer ik ook van heure
„ zekerheid, en wel op de allergewigtigfte gronden, ten
vollen overtuigd ben."
De wyze op welke by in de nafpeuring te werk ging,
is tenen rechticbaapen Wysgeer waardig. Laaten wy hooren, hoe by zelve zich daar over uitdrukt : „ Ik heb
voorgenomen deeze zaak, met de uiterlfe onzydigheid, te
onderzoeken: want ik wil met zekerheid veeeten, wat ik
daar van denken en gelooven moet. Niet Céne zwaarigheid , niet ééne tegenwerping , welke redenlyker wyze
daar tegen ingebragt kan worden , zal ik onaangeroerd
laatera. Wat zou tog al myn onderzoek baaten , indien
hetzelve zo veel overtuiging niet in my te wege bragt,
als ik , ten aanziene eener zo gewigtige zaak , begeeren
kan , van welke myne geheele gerustheid afhangt. Ik
moet deswegens even zeker zyn, als ik van myn aanweezen overtuigd ben. En wanneer ik alle bewysgrondea,
voor en tegen dit Leerlleizel , naauwkeurig . en onzydig
beproeve, dan moet my ten minílen blyken, wat de uit
daar van zy. -- Worde ik van de Onflerflykheid-komst
der Zielen niet overtuigd, dan waarlyk is myn lot van
harten treurig ; dan ben ik , mitsgaders veele millioenerï
menfchen ; ja , alle zonder uitzondering, zyn dan tof
liet geluk niet gefchaapen. -- Worde ik , daar en tegen;
overtuigd, dan is gerustllelling, te vredenheid, vreugde,
en eene ,kloekmoedige Randvastigheid by de rampen deè:
zes leevens , het zalig gevolg myner overtuiging. Daíi
beween ik m&gnen lieven JULIUS, dan beween ik myne af-'
gefcheidene Vrienden , niet langer met zielpynigenden kommer : want wy zullen elkander wederzien ! Dan zal ook
de bleeke dood my niet verfchrikken; by is myn Vriend,
en roept my tot eene gelukkige verandering. Ik zal dan
even zo gerust en blymoedig herven kunnen, als ik gerust en blymoedig eene reis zou aanvangen, van welke
ik zeker weet , dat zy my aan 'eene aangenaame plaats
brengen zal', waar geluk, onfchuldig'verniaak, en myne
geliefde vrienden, my verwagten."
Vier. Hoofdítukken ninaken dit ganfche Boekdeeltje uit,
en zy voeren deed Opíchrif en. I. H. Wit ik eigenlyk
vér,,

JULIUS.
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De Heer FLESELER het gevoelen tier Materialisten be.
hrredeir hebbende_ (* ), verklaart Iiy : Het denkend
weezen, dat in ons woont, moet een Playfiscfs weczen (t)
hebben. Dit wezen kan van dien zelfden aart niet zyn,
als de flohf, zelfs niet de fvrríïe die wy kennen, als, by
voorbeeld, lucht, vuur of a:rher; wy kennen geen een,
ook .-niet liet V` nlle iichaamlyk wezen, dat de eigenfchap
zou hebben van denken, Ik kan my e ter geese kragt
voi,ritefleio, en dit zal niemand doen kunnen, welke niet
reen Ph.yf?sch wezen verbonden is. Had nu de Ziel geen
iscIs wezen, dan kon zy ook, na alien ii:hvn,op het
FiJ
tic+lam niet werken. Deeze f'colling is, egter, geen .materialismus: want dit laatfte is, gelyk wy reeds gezien heb
geheel iets anders. Men zou hier vraagen kunnen;-ben,
of dan God aan een gedeelte der íloffe deeze mngr niet
had kunnen íchenken? Of by zulks al of niet doei konde : ;ic'vvl het onmogelyk en riet de natuur der zaake
firydig was , weet ik niet ; ook zal ik daar mede myn
hoof,i niet breeken , alzo . ik maar alleen begeer te veee ten, of het in my woonend deukvernio en aan een wezen
toebehoort , dat van het werktuig des lichaams onderfch ei( * ) In dit bellryden (preekt by van het veel gerugtsmaakeud
Kunstbeeld, den Schaakfpeeler des Heeren vAN KEMPELEN: en
zegt voluit, hoe gebieeken is, dat een kleine Knaap , die in
het holle lichaam deezer door veelgin bewonderde Machine was
opgeflooten , eigenlyk de Schaakfpeeler was, en het werktuig
beltuurde; zynde liet raderwerk meerendeels alleen daarhy ge
om het bedrog beter te bedekken. Men zie , ondertus--voegd,
fchen, de Brieven van CAREL COTTLIEB VAN WINDISCH , over

'

den Schaakfpeeler, of het Kunsebeelá, des Hoeren w. vAN EMPE.

, waarin het tegendeel beweerd wordt; by den Drukker
cleezes, J. YNTEMA, in den jasre 1795 uitgegeeven. Ra:nncT.
(t) Ik heb, zegt de Vertaaler, bi 13, waar dit woord eerst
voorkomt, deeze uitdrukking zo gelasten, als die in het oor
Werk door den Auteur gebezigd is, om dat ik daar-fpronglyk
van geen Nedcrduitsch woord wist te vinden , 't welk zyne
meening volkomen uitdrukte. Hy fehynt daar mede niet zo zeer
iets voulrekt onfloftyks te bedoe.en, als wei iets dat van de
grov floffe onderfcheiden is, en aldus aan onze zintuigen "ont.
fink t.
LEN
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fcheiden is. Men neemt dit denkend wezen Geest, of
Ziel , ter onderfcheiding van de fio f e, die wy kennen.
Doch wy kennen eigenlyk zo min íloffe als geest , en
kunnen derhalven, hoe zeer wy ook de onderfcheidingen
zo fyn als mogelyk uitpluizen , het onderfcheid tusfchen
beiden niet volmaakt duidelyk bepaalen. Dit doet ook, in
den grond genomen , niets ter zaake ; genoeg , wanneer
wy flegts weeten, dat in ons een wezen woone, 't welk
geen deel van de lichaamlyke machine, maar daar van onderfcheiden, is; dat wet door zyne hulp gewaar wordt,
en werkt, maar egter bewustheid heeft van zyn eigen ix,
en dit wezen noemen wy de Ziel."
Wat by door de OnJterftyklreid der Ziele verf'aat,komt,
naa eeuige ontkenningcn , waarin dezelve niet gelegen is,
hier op neder: „ Wanneer ik zeg onze Ziel, ons denkend Wezen, ons ii; , of hoedanigen naam wy daar aan
geeven willen, is onfterjiyk, dan verflaa ik daarmede, in
de eerfle plaats, dat onze Ziel , naa den dood des lichaams, heure bewustheid, verbeeldingskragt, denkvermogen en geheugen of herinneringskragt, behoudt, eveneens
als zy hier bewustheid, verbeeldingskragt, denkvermogen
en geheugen van voorledene zaaken heeft gehad. Dat zy
van dit alles niets verliest, hoewel met geen lichaam
meer omkleed zynde, 't welk zy, gelyk op deeze waereid gefchiedde, tot denken gebruiken kan , maar dit laat ie van haar afgefcheiden , vergaan en in zyne doelen ontbonden is, 't welk haar nu niet langer aangaat; dat zy
ook van dit alles niets verliest, maar beil endig , tot in
de ver(le eeuwigheden, in 't bezit daar van blyven zal.
Ik verfaa daar door wyders, dat zy alle die kundigheden behoudt, welke zy hier by&5ngezameld, mitsgaders alle die volkomenheden, welke zy voor haar zelven
hier verworven , heeft ; dat, bygevolg, heure bezigheden ,
heure vlyt, hier op aarde, niet vergeefsch geweest, maar
voor haar nog nuttig , even zo nuttig, ja zelfs veel nuttiger, dan in dit leeven, zyn; dat zy bewustheid heeft
van de zaaken, die haar omringen, 1choon zy nu niet
langer in het lichaam woont, waardoor zy hier gewaarwordingen verkreeg ; niettegenftaande liet ons ten ecnernaale onbekend zy, op hoedanige manier en wyze , en
waardoor, zy dezelve zal verkrygen ; dat zy, bygevolg,
de nieuwe voorwerpen, welke zy ontmoet, leert kennen,
daar over nadenkt, en die beoordeelt; zich met verftanlige weezens van beuren eigen, of van eenen verhevener,
aart,
-

-
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aart, onderhouden kan, derzelver gedagten leert kennen,
en daar aan de heure mededeelt ; ook heure vrienden,
die zy in deeze waereld gehad heeft, ontmoeten zal, en
zich met dezelve kan onderhouden en verheugen. Dat zy,
over liet algemeen ; handelt en werkt, gelyk zy op aarde
heeft kunnen handelen en werken : het zy alleen door
haar zelve, of door werktuigen, gelyk hier beneden door
de zintuigen heurs lichaams gefchiedde; dat zy betfendig
aanleert , daar door fteeds volkomener wordt , en dus
allengs tot den graad van verhevener wezens opklimt.
Dat zy, wyders , na maate heur gedrag alhier geweest
zy, en zich tot liet goede voorbereid, of zulks verzuimd,
heeft, hoogst gelukkig is, of lydt, indien de gevolgen
heurer daaden het laatlle, tot heure verbetering, vereifchen; waar door dan zodanig lyden alleszins een geluk
voor haar wordt, naardien 't zelve haar verbetert, bygevo]ge volkomener maakt, en dit den weg tot heure wel
baant; dat zy aldus werklyk, en in den ítreng(ten-vart
eigenlykllei: zin, leeft, alleenlyk zonder het lichaam,
waarin zy hier woonde, invoege de dood heures lichaams
flegts een bevryding van hetzelve is geweest, en zy in
eene andere waereld is overgegaan, gelyk men, op de
aarde, uit het eepe land na het andere reist. Lindelyk
verllaa ik door de On1 erílykheid der Zielen, dat derzelver toekomend leeven niet bepaald zal zyn aan zekere
tyden, of jaaren, hoe veele die ook zyn mogen, maar in
de eeuwigheid voortduuren , en nooit een einde neemert
zal. --- Ik wil nogthans op geenerhande wyze hier mede
ontkennen, dat zy aan veranderingen van hekren toe(tand
kan onderworpen weezen, gelyk alle ekidige zaaken aan
veranderingen onderworpen zyn; dat, by voorbeeld, eene
verandering met opzicht tot heure verblyfplaats en bezigheden zal kunnen plaats hebben; doch welke veranderingen tot beur geluk zullen verstrekken, indien zy voort
wel te handelen, ja, over 't algemeen, onder-gatme
alle omftandigheden, tot heur geluk verthrekkeu moeten,
en dat zy, onder zodanige veranderingen van sleuren toeftand', toch altoos even hetzelfde zich bewust zynde, zich
het voorledene herinnerend en werkzaam wezen blyft, en
tot in eeuwigheid blyven zal."
In het Tweede Hoofdftuk draagt de Heer H ESELER
de Tegenwerpingen, tegen de Leer der Onller(lykheid
ingebragt, oprecht en onpartydig voor. Het derde
ri breedvoerigile Hoofdstuk vangt by aan met te handel@0
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len over den aart der bewyzen. De algemeenheid vary
liet gevoelen wil by als geen bewys aanmerken , hoewel
liet geen gering vermoeden geeve. — Die bewyzen, uit
liet weezen der Ziele afgeleid, fchvnen hem mede geenzins toereikend. — Zyns agtens zvn de bewyzen, wel
behoeve van de Oníterfly1,heid der Ziele-kemnt
voordraagen kan , voorzeker Beene wiskundige bewyzen;
doch vergenoegt zich met dezelve tot eene moreele zekerheid te brengen. „ Het is," fchryft by, „ door dus.
danige Poort van bewyzen , dat ik de waarheid van de
Onílerflykiieid der Zielen in een helder licht hoop të
plaatzen, en men kan zich daar mede volkomen te vrede
Eiellen. Ik neem één der l:ragtiglte bewyzer voor de
Onfterfykneid der Zielen , uit myne eigene gewaarwor•
dingen, en uit dc .:ewaarwcrditigcn van alle menfchen ,
die , in 't geen ik denke voor te drag; en , al te zamen
hierin overeenPemmen. Al hadde men nu volilrekt geen
ander bewys voor dezelve , dan is deeze overeenflem
ming allen toereikend, om daar aan allen twyfel te ontneemen , en haar tot zo hoogen 'graad van waarfchynlykheid te brengen, dat men dezelve, zonder dé miníle
bedenking , als zekerheid kan aanneemen , of, wat het
zelfde is, dit bewys is zo Ilerk, als then ooit eeriig bewys , ten aanzien van een moreel voorwerp , kou begeeren."
Eer by dit Bewys opmaakt , laat by eenige, op de
ondervinding rustende, flellingen vooraf gaan, a.ls:.Ilti beta.
be.kwaain, my het toekomende voor te telellen. ----•-1k weasels
over 't algemeen gelutJig te zyn. -, De niensclt wrenscht,
,sief flegts op dit oogenbli!, maar oot. in het toekomende,
De mensch wenscht , dat dit gegelutkig te zyn.
luk, 'a el,1 by ook voor heet toekomenxe bee=eert , szimnmer
ophouden moge. Uit deeze, op (Ie. ondervdliding gem ronden,
Stellingen, met byvoeging van nog cenige andere,' leidt
by zyne bewyzen en gevolgtrekkingen voor de Onflerflyl:heid af. Wy kunnen onzen Schryvcr hier in , en in
het oplosfen van to sfelhen beide komende tegenbedenkingen en zwaaregoeden niet volgen. Genoeg hebben wy
bygebragt om den Leezer uit te lokken, dat by zich dit
Werkje eigen maahe, en 't met aandagt leeze; 't zelve is
in geen dorren, maar , zo veel het onderwerp toelaat,
uitlolz' cri ?tin , trant gcfchreevcn : op veele plaatzen fpreckt
het Hart des Schryvers met veel nadruks, en kan niet
1?a-
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ialaáten , de gevoelige harten zyner Leezeren te treffen,
waar toe het laatíle Hoofddok byzonder is ingerigt.
„Misfchien," is zyne taal in de Voorreden, „misfchien
dankt my ook wel in ílilte menig lydende, wanneer by
deeze Befpiegelingeii leest ; desgelyks menig gelukkige.,
snaar wiens geloof aan de Onftertlykheid nog twyfelt,
wiens overtuiging nog niet genoeg gevestigd is, en die,
wanneer by liet overlyden zyner Vrienden hoort, by al
zynen overvloed, hoogheid of tydlyk geluk door de geIk zal
dagten des doods vreeslyl: gefolterd wordt.
de zuivere, eenvoudige, ronde taal der waarheid, zonder het minIIe blaniterzel, zonder de geringil:e fieraaden
van fly!, fprcel..en; en ik durf my vleijen, dat deeze in de
ziel myner Leezers gerustheid nitítorten zal , gelyk zy
gerustheid in myne ziel verfpreid heeft. Duizend.
voudig zal ik myne moeite beloond agten,. indien ik door
deeze Befpiegelingen gerustheid, tevredenheid en opwek
deugd, in de harten myner Leezeren moge uit-kingto
dat deeze daardoor in hen gellerkt en ver--lorten,f
;
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De Eenzaamheid , door ZIM^TERMAN. Derde Deel. Naar
het Boegdiuitscla. Met Plaaten. Te i1in/terdann by J. Allart, 1791. 351 bl. in gr. $vo.
e lof dien' ivy, 'by de aankondiging van de twee eerfle Deélen, aan de Menschkunde en belezenheid van
den Heer ZINrnzItrmrAN 'gegeven hebben (*), komt hem voor
wegens dit derde Deel, niet bunder toe. Het zelve-al,
bevat het •achtl'cé , negende , en tiende Hoofdíluk. In liet
achth:e Hoofddeel gaat hy nog, voort, met den nadeeligen
invloed der eenzaamheid op de hartrtochten , vooral van Monniken , na te góan; maar reet liet negende begint by dezelve uit een `c^rolyker oogpunt te befchouwen , en haare
voordeelen op te geven.
Godsdienftige onverdraagzaamheid en vervolgzucht
„ wordt eenzaamen of hardvochtiuea Monniken linter en
„ dieper ipgedrukt , dan eenige andere drift : want Een„ zaamheid bevordert alle zojrten van dweepery en woe„ de." Deze is de flelling, welke de Schryver in het ne.
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gende Hoofddeel betoogt , vooral door het aanvoeren van
een aantal fchanddaaden en gruwelen, die het gevolg geweest zyn van het , in de vierde eeuw , als een geioofsartikel aangenomen, vulacii ge^-oeIen, dat niets, dan ver
marteling en doodllralfen, in flaat i; • om god -volgin, .
geleerde dwalingen uit te rooien. Men vindt hier dus
de íchandelykehewyzen van de onchristel;;lke vervolgzucht
van eeni e Koomíche Keizers , als CONS T ANTTYN DEN
,

GROOTEI , TIIraODOSIUS DEN GROOTEN, A.RCADIUS, •HONORIUS, JUSTINIANUS, enz.; en vooral van Benige Geest
als HIERONYMUS, AUGUSTINUS, NESTOnIIJS, en van
-IVlien,

de Monniken van lazeren tyd , welken altyd die geelyen
waren, die de aan hun verllaafde Vorlten tot zulke domme
en wreede maatregelen overhaalden: en aan liet fl-.ot van dit
voor de menschheid zo ontëerend tafereel, voegt de leer
'IMMERMAN 'er by : „ Alle deze vooroordeelen wegens
„ rechtzinnigheid en onrechtzinnigheid, de zucht om te be,, keeren of te verdoemen , kwamen dus eerst van de Monniken voort, en groeiden nergens vruclltbaarer, dan in een„ zaamheid , dewyl haat en vyandfchap tegen menfchen
„ nergens meer voedzel vinden, dan in het ongezellige Lee,, ven, en oni dat men zich altyd minder waardeert, naar
maate wy ons zelven minder kennen. In de eenzaamheid,
„ heerschte lleeds de zwartgallige droefgeestigheid, in wel„ ke lighaan en ziel flomp gemaakt werden. Hoe zoude
„ men van dweepers ,die zich geheel met tegenzin moesten
, martelen en pynigen, billyke beoordeelingen over hunne
„ medemenfchen, zachte aandoeningen van medelyden en
„ toegevendheid , hebben kunnen verwachten ?" Hy er•
kent, evenwel, aan het einde van dit Hoofduk, dat 'er
ook andere mede-oorzaaken van alle die onheilen, waar
van hy melding gemaakt hadt , opgegeven kunnen worden , en dat zy . niet enkel aan de eenzaamheid toe te
fchryven zyn. „ Hoe veel zy echter hier toe bydraagt
,, (zegt hy) blykt reeds hier uit , om dat alle burger„ lyke twist, grootendeels in den fchoot des vredes .,
„ uit de werkeloosheid van verhitte hertenen, ontftaat."
Alle Monniken zyn wel geenc eenzaamen ; de Bedelnionniken behoren 'er niet toe , ook niet de Monniken vaat
de Steden, die hunnen tyd in lediggang doorbrengen, en
zo veele onheilen in Familiën {lichten ; naar echter ont.[laat ook al het kwaad, dat dezen te vege brengen, uit
hunne barbaariche opvoeding in de eenzaamheid der
Kloosters, door tiiell azen , in de 4choolie dstgel1 hunner
jeugd,
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jeugd, woedende hartstogten onnatuurlyk bedwingt, waar
uit de Céne onmenschlykheid op de andere volgt.
De Algemeene Voordeelen der Eenzaamheid maken den
inhoud van het negende Hoofdfluk uit. •Wy zullen dezelven, naar aanleiding van onzen Schryver, kortelyk optellen. i °. Eene wel befteedde Eenzaamheid maakt den
mensch gezellig niet zich zelven ; verftrooijing is dan
geene behoefte meer voor hem; hy kent de juiste waarde
van den omgang smet de waereld, maar even daarom vindt
by 'er geen finaak meer in; by is niet het werktuig van
alles, wat hem omringt, naar hy denkt en werkt zelf;
hy vindt zyn geluk in zich zelven ; in de armets eener
opgeklaarde , tedere, en toegevende, vriendfchap kan dit
geluk flechts vermeerderd worden , maar de waereld kan
niets tot zyn geluk bydragen , hy is baar moede , en
komt 'er nimmer in , dan gedwongen , en met verdriet
en koelzinnigheid. 2 1 . De grootste zegepraal der Eenzaamheid bestaat hier in , dat geene mismoedigheid zoo
groot , en geene droefenis zoo verfchrikkelyk, kan zyn ,
of zy worden door eene welbefieedde Eenzaamheid altyd
verzacht, en eindelyh genezen. 3 0 • De Eenzaamheid leert
• ons het waar huislyk geluk kennen en genieten, en Relt
ons in het ruim bezit van de vergenoegingen dés geestes,
welke die der zinnen verre overtreffen , en voor ieder
mensch, jong en oud, fleeds open (laan ; wy krygen in
dezelve lust tot arbeid ,' die de vermogens van onze ziel
uitbreidt en opfcherpt , en wy worden 'er door bewaard
tegen den onverzadelyken trek naar ydele bezoeken.
q.°. In de Eenzaamheid ontwikkelen zich deugden , tot
welken men , in de beminnenswaardigf e verkeering, nimroer zou geraakt zyn ; afgefcheiden van de hulp van anderen , zyn wy genoodzaakt onze eigene krachten te beproeven, wy leeren dezelven dus beter kennen, wy vin
hulpmiddelen in ons zelven , waar aan wy nooit ge--den
dacht hadden, en wy verkrygen dus eene maate van hel
geest, die wy te voren nooit be--denmoflrktva
zaten, en eerie verhevenheid van ziel, die ons boven toevallen , geluk en ongeluk , lof en verachting , verheft.
5 0 . Nergens wordt ook de kennis van ons eigen hart zo
goed bevorderd, als in de Eenzaamheid. Wy zyn ons
zelven hier veel nader , wy leven hier met ons zelven
veel vertrouwder; wy kunnen menige nuttige ontdekking
doen, zo wy ons, zomwylen , aan onze gewoone bezig
onttrekken , of flechts buiten dezel--hedniwarl
^etrs
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ven heen denken; en zo wy dan, enkel niet oprechtheid,
in ons zelven, inkeeren , en alle onze daadera, benevens
het goed of kwaad , dat hier door its de waereld wordt
veroorzaakt, met alle ónpartydigheid toetten: wy kunnen
aan ons zelven eiken hartstogt altyd beter en grondiger
zien, zo wy dien te huis bedaard willen toetzen; de ziel
geraakt den veel minder uit haareu regten plooi , en dobbert niet , zoo menigmaalen , tuslclien moedeloosheid en
trotschihci<d: eintdelyk, daar in de waereld de een den anderen nl sleit t', en even hier door elk ten laatteil zich .
zelven verblindt , zo wordt in de eenzaamheid de ziel
iaauw teuriger" onderzocht , en juister beoordeeld; ieder
open. valk, in onze kennis , alles , wat aan ons verfland.,
an ons doorzicht, ontbreekt , elke zwakke zyde van ons
]hart, doet zich aan het otipartydig oog voor; al liet ge.
brehki ie onzer deugd, alle onvolkomenheden onzer beste
gezindliede:i en daades , alle gezwets onzer eigenliefde
Vérfchynt in derzelver naaktheid, en tie íliile iníi)raak des
gewetens overtuigt ons 41 µrlyk, hoe weinig wy dat geene
zyn , waar voor wy gehouden worden : en , by zulk een
onpar,tydig onderzoek van zich zelven , worden booze
hartstogten liet best uitgegooid, en dus duurzaam vergenoegen , waa<. inwendig elffik verkregen. — Alle deze byzonderheden worden in de eerlle Afdeeling van dit Hoofrlliuk
op zulke eerre wyze ontwikkeld , dat wy overal liet juist
oar deel van den Schryver over de waarde der waerelijlyke zeaken , en zyn . diepe kennis van het menfchelyk
hart , moeten bewonderen, terwyl tevens zyne hevallige
#lyl ons altyd medefleept en bekoort. Telkens waren wy
in vèrzceking, om eerie of andere íchoone. plaats uit deze
Af eeling in baar geheel aan onze Lezers mede te dce3 ; doch 'er is zo veel gevigtis in , zo veel dat aan
cc: Tydge ,doted verdient. op liet , hirte gebonden te
tv, 'en , dat de heuz e moeilyk voor ons, Was ;, en wy
hebben ook, by nadere ouer c:ihiri , het.beter.:geeprdeel ,
cc e Lvl lei 't<i E lSC E ge (Cl a geve n, op, dat .'y,
Czc ctit voo'°tt .yiz ,ho e,._r:c ; niet c^1ez.en hebben, door
li t.;ii 1": van bel u' e 0 derv.L pe , die 'er in veïhandeld worden , moten orden bewogen, 0111 hetzelve
in zyn geheel zich eiven te eiaken , en niet aandacht en
toopasll ig ep zich zelven te lezen. Wy zullen dus in
deze fcl.:ets voort-aan, doch niet alle mogelyke kortiieid,
op dat ons verflag niet te uitvoerig worde. In de
tw'_.:e Afdeeling van dit Hoo dítuk dan, toont de Heer
—
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ZThIMERMAN meer bepaald aan , hoe de Eenzaamheid, in
menigerleië gevallen en wederwaardigheden, waar aan ons
leven is blootge(leld, nuttig wordt; hoe zy ons in zieke, in zwaarmoedigheid, in droefheid by fterfgevallen, of
by de fcheiding van geliefde perfonen, opbeurt; hoe zy
liet laattle mogclyl,e middel is ter genezing der necrílachtigheid van menfchen van eene tedere gevoeligheid ,
wier zenuwgeftel of verbeelding niet genoeg met de waereld infftenit , die ook altyd over de menfchen , en de
waercldfche zaaleen, iet te klaageis hebben ; en eindelyk
lioé Veele gevallen van droevig lyden 'er zyn , welken de
waereld niet ziet ; welken men dus niet eigen krachten
dragen. moet , en welken men nergens verdragen kan, dan
alleen in de Eenzaamheid. --- Vervolgens handelt by over
de voordoelen eener godsdicníli e afzondering van de waereld, en betoogt hier ontegenseggelyk , dat alle goede gevoelens , wolken wy uit de wacreld medebrengen, zich in
de Eenzaamheid hoe langer zoo dieper in de ,ziel indruk
dat zy ons leert eener waereld den rig toe te -ke,e"-ken;
ren . in weike het zoo moeilyk is , wys re worden; ,dat
zy de grootlte hinderpaaien er deugd beteu elt, en ons

de beoefening van elke Mille deugd ge?;?akkelyher maakt;
en dat men voor; ek:ar dvorgra._s `;n Sze laattie naren zyns
levens v.,r1angt, eerder in Eenxaamh.eid verkeerd te hebben, dan in de waereld. Tu befluite voet by 'er twee
tegen elkanderen over gellehle fchetzen shy van alen le,

vensloop en dood van een' i^ngetscltmata van de wae.
reld, en van eene fliile , en aan God. rwdr Brieven , Zwitferfche .jonge Juf_r , zyne eigene doc;itcr ija tnelyk, die
hem, in den ouderdom van c5 jaren , ontu1; ten, bewyze, dat een woelig, en onnadenkcnd.,deven in de waerelc
geheel - anders eindigt-, dan- het,-fli1le -leven der onichuld
en zachtmoedigheid.
?%l et het- tiende 1Iooidíftuk gaat by over ter- hefchouwin-ge van de meer. byzondere T%oordeelei der Eenzaamheid ,
en wel eerst van die , welke zy- aan desa geest fchenkt.
Na dat by hier laadt aangeu erkt , dat men tweemaal in
zyn leven volflrekt. eenzaam moet kunnen zyn; „ in de
„ jeugd , om oneindig veele .weteus^y,;ardi e zaaken te
„ leeren, en oni, Cénmaal, Gene wyze van denken te ver „ lzrygen, welke door liet ganfche leven eenpaarig werkt;
„ in den ouderdom, om zich nog eens den afgelegden
„ weg te erinncren , om alles te overdenken , wat ons
„ bejegend is , alle bloemen , welken wy geplukt , alle
j
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„ de flormen, welken wy in ons leeven heb?pan dooi+ge•
flaan ," doet hy eene roerende aanfpraak aan onbevooroordeelde en onbedorvene Jongelingen, de éénigften,
aan welken by denkt tot nut te kunnen ftrekken , om
hen tot de eenzaamheid te vermannen. Hy geeft ,vervol.
gens eerre treurige tekening van de gewoone denk- en levenswyze in kleene Steden eener Republiek, en een niet
min treurig tafereel van het leven der zogenaamde groote
waereld in groote Steden ; en onderzoekt daar by, hoe
elk mensch van een fyn en doordringend gevoel , van
welken (laat by zy, in elk vak van zyn leven, overal,
in kleene zo. wel als in groote Steden , zich voor laffe
gezelfchappen en ellendig tydverdryf, door Eenzaamheid,
fchadeloos kan (lellen. Vervolgens gaat hy over, om de
cnlochenbaare en inwendige nuttigheden van de Een zaamheid voor den geest op te geven. Onder dezelven
behoort, in de eerffe plaats, dat zy ons tot overdenken
gefchikt maakt, en zelfs eene fchool van nienfchenkennis wordt, dewyl wy de ftof tot nadenken die wy in de
groote waereld verzameld, en de waarnemingen, die wy
in dezelve gedaan hebben , nooit anders kunnen in orde
brengen, en ten nutte maken, als juist in de Eenzaamheid, in welke alleen ons denkvermogen in zyne gantfche f}erkte geoefend wordt. De gewigtig(Ie waarheden
ontwikkelen zich by den verflandigen by den kundigen
denker, by den man van vernuft, het best, in de Eenzaamheid: en zy baart, dikwyls, alleen de genie, door
Naare inwendige kracht , zonder eenigen byffand der
Grooten, zonder eenige aanmoediging, zelfs by de rampzaligfte belooning. Voorts leert de Eenzaamheid, natuurlyker wyze, meer, dan het ongeftadig leven in de
waereld, de hooge waarde van den tyd kennen, die den
werkelozen onbekend is, en die ook, zonder de daartoe
vereischte werkzaamheid der ziel, nimmer genoeg gefchat wordt. Zy verfchaft den geest een fyner fmaak,
uitgebreider denkbeelden, meer aandrift tot werkzaamheid; zy verfchaft hem genoegens, welken alles overtreffen, en waar van hy door niemand kan beroofd worden.
De waarheid gaat, in de waereld, altyd gekleed; in de
eenzaamheid vertoont zy zich naakt; een Schryver brengt
haar uit de eenzaamheid onder het volk, en onder het
oog der Grootent de eenzaame denker zegt, zonder verbloeming, alles, wat hy, in het gemeene leven, Hechts
onderdaanig vermoedt; en menig één verdedigt, uit zyne
een%
-

,

-

DOOR ZIMMELLMAN'.

b4 Y

eenzaamheid, zyne eer, door het geen by laat drukken,
tegen die geenen,, in wier tegenwoordigheid by zwygeii
moet. De Eenzaamheid is het, die den Schryver gelukkig
doet lagen , die den wysgeerigen Denker, en den waareu
Dichter vormt; in dezelve vestigt elk groot Schryver een'
blik van geest-vervoering op de nakomelingfchap , 'heeft
het voorgevoel van zich onfterflyk te zullen maken, en
arbeidt , door eenzaamheid gei{ eikt , zo , dat de Na.
komelingfchap dit voorgevoel billykt. Maar nog oneindig groóter is het genoegen , dat een Schryver , in
de eenzaamheid, voor zich zelven genieten kan; een genoegen , waardiger dan alle waereldfche eer te zamen
genomen; een genoegen , dat , reeds onder het fchryven, uit de aanhoudende aandacht , , en uit de , zomwylen hier mede verbonden, Rille geestvervoering voortvloeit, dat zo veel moedeloosheid wegneemt , zo veele
onaangenaamheden vergeten doet,' en zelfs, midden onder een geítadig lyden, een genot fchenkt, 't welk de
ziel niet regt aan het tegenwoordig oogenblik kluistert,
doch haar tevens tot alles goeds in ftaat il•elt, en verheft. Eenzaamheid verfchaft den geest vryheid, vast.
heid , uitdrukking, zelfítandigheid, waarde, adel, en daar
door kracht tot alles; zy doet ons, met een' onverwinbaaren moed , vooroordeelen en dwalingen aantasten, en
vermindert, by een' qinífigen wil, het getal onzer hartstochten ; zy vestigt onze aandacht op de groote voorbeelden van alle tyden,, vormt ons hart tot edele gevoelens en geneigdheden , waar mede de waereld den fpot
dryft , maar die voor ons eene ryke bron van verhevenheid en geluk worden, en geeft eindelyk aan onze zeden
de waare eenvouwigheid.
Deze zyn de voornaamfte voordeelen van de eenzaamheid
voor den geest die de Schryver in dit tiende Hoofdituk
op eerre meesterlyke wyze ontwikkelt. Men vindt, ondertuslchen, in dit Hoofdituk , gelyk in het gantfèhe boek,
eerre menigte uitflappen , die dikwyls den draad der redenering zo zeer afbreken , dat het voor een' niet zeer
oplettenden Lezer ten uiterífen moeilyk valt , denzelven
telkens weder te vinden, en aanhoudend te volgen, Daar
door heeft ons ook het vervaardigen van de gegevene
korte fchets van dit Deel eerre ongelooflyke moeite gekost.
Men vergeeft ondertusfclien deze fchryfwyze zeer ligtelyk
aan den Heer ZIMMERnrnx , wanneer men op het gewigt
Ozer uitflappen ziet , eu op de wetenswaardige Anecdo
,
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doten, die by ons in dezelven dikwyls mededeelt, en die
de leefure van dit boek zo zeer veraangenamen, en vooral , wanneer men op den 'toeband denkt , waarin dit
Werk door, den Schryver vervaardigd lis, namelyk, onder
aanhoudende , grttwzaame, (marten, die hem veele jaaren
folterden , en onder eerie aanhoudende zwakheid op de
zenuwen , welke den geest -tog oneindig weer ter neder
drukt, dan r eenige andere droefheid. Het geen by hieromtrent zich zelf, op bi. 2. o en ^_5i, fchryft, snoet hem by
billyke Lezers ontfchuldigen , wegens het gebrekkige, (lat
men, onder zo veele uitmuntendhedeu , in zyn Boek vinden mogt: „ Alles ontflelt my, uitgenomen liet zeer zekl„ zaam geval , dat ik my volkomen welvarend beviude.
„ Ik moet dus elke zaak, met rust , kunnen doen , an„ derzins verricht ik niets , of ten uiterflen onvolmaakt.
„ Ik ben , zederd den aanvang van dit myn Werk, over
„ de Eenzaamheid, door gefladige verflooringen, dikwyls,
maanden lang, zoo van myn flak geweest, dat ik, niet
alleen, niet in fraat was, een' regel te fchryven, maar
„ zelfs, om aan myn boek te denken. Op een' anderen
„ tyd , echter , wanneer ik wat meer moed en krachten
„ bezat, verzettede ik my , zoo veel , als het met eer,
„ en een goed geweten, b liaan kon, ten min(len, tegen
„ de zeer overtollige hindcrnisfen , en gaf niet ligt toe,
„ dan in gevallen van noodzaaklykheid. Doch ook dit
„ alles is oorzaak van myn' afgebroken voordragt , en
„ misfchien van al het flecate, dat in dit boek gevonden
„ wordt."
Verzameling van alle de Stukken , gevonden in het Cabinet vas:
den Koning der 1•ranfchen , 1y 'den fleer DE L.'. 2'ORTE, 1ntendant der Civile Lyst , er andere 1'e;Joonen , zederd den
io Augustus 1792 , welke, ir; evolge van het Decreet var: de
Nationale t ergadering, door daar toe benoemde Conrmisfarisfen zyn geïnvcntarifeer•d , en aan de Departementen en dr.
meén verzonden. Uit het l r.::ac.'z vertaald, No. t. Te Haarlent by J. Tetmans. In gr. 8vo. 96 bladz.
et befluit der Nationale Vergadering, op den zestienden
van Augustus deezes jaars genomen, „ om alle Stukken
H
„ reeds gevonden in het Cabinet des Konings, by den Be-

„ íluurder der Civile Lyst , en op andere plaatzen , die de
„ grootte, ba.arblyklykheid opleveren van de Trou^ylooshe„ den en Verraderyen der Uitvoerende Aagt, door buitenge-

„ woo-
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» Woone Couriers aan de Departementen en Armeêtf te zen-j
den," wekte de nieuwsgierigheid, die het oog op het wis'
Tellot van Er ankryk gevestigd houdt, ten fierkflen op, ons deeze
onder 't ooge te krygen. D,c vaardige Drukpers ilond gereed
om ze in 't Fransch onder, aller oog te brengen, die deezer
taaie magtig zyn ; en om die dezelve niet verflaan te voldoen,
heeft men 'er eene iVedenluitfche Vertaaling van gaan vervaar•
Bigen, waar van wy het eerfie No. thans aanmelden.
Eene voorloopige Aanmerking onderrigt ons : „ ©m de egt„ heil der Stukken te kennen, van welke de Nationaale Vergadering het drukken, en openbaar manken, heeft bevolen ,
moet men weeten, op welk Bene plechtige en naauwkeurige
wyze die zyn geïnventarif erd. Zulks is gefchied in te „ genwoordigheid van twee Commisfarisfèn uit de Nationaale
Vergadering, twee Commislarisfen uit de P, unicipaiteit, en
„ den [leer DE LA CHAPELLE , een der eerfle Clerken van de
;, Civiie Lyst, die alle de Papieren onderzogt en ge nventarifeerd hebben; en de Perf'oonen, die belast zyn riet het
opftellen der Inventaris, zyn twee Commisfarisfen , daar toe
„ benoemd door de Algemeene Vergadering der Seethe vare
s , de Louvre. Elk Stuk wordt genotutnerd en ondertekend;
en het Proces - verbaal van al wat de Commislarisfen verrij
„ ten, wordt telkens in ieder zitting , door allen, die tegen,, woordig zyn geweest, ondertekend.
In de eeríte plaats deelt men een' en ander Gefchrift ,uit
'sI{onings Cabinet mede; als ook een Aantekening, gevonden
net Brieven aan den Fleer MO: TMORIN, Gouverneur van F'on•
tainebleau, geaddresfeerd , en in zyn Apartement in de Telleries gevonden. Voorts eenige Stukken by den Heer
nc LA PORTE , en anderen , aangetroffen , waarvan de oorfpronglyke in bewaaring zyn geteld van het Committé van Toeverzigt. By den aanvang der mededeeling deezer Stukken, wordt,
in Bene Aantekening, die 'er anders weinig in voorkomen, opgemerkt: „hoewel deeze Stukken byna alle zonder dag- of
„ naamtekening zyn, en geen kenmerk drangen , welk derzelver
Schryvers kunnen aanduiden, eenige weini ge uitgenomen
„ welker fchrift volkomen bekend is , blykt het egter niet te
„ thin 'er zeer duidlyk uit , dat de IIeer DE LA PORTS de
„ innerlyke vertrouwde was van alle die geenen , die den nieu„ wen Regeeringsvorm wilden vernietigen , om den ouden
„ 'er voor in plaats te hellen. 1)e flyl deezer Brieven duidt
het aan, hoe aangenaam deeze Briefsvistel.n; aan den heer
„ Dr LA PORTE was, en welk vertrouwen de begeerders eener
Weder-omwenteling in zyne teen-hurgerlyke gevoelens feel
-

den."

De aart deezer Stukken laat geen Uitrrekzel toe. Ze zyn
alien zeker niet van dezelfde aangelegenheid, en deden Benige
in die duisterheid , welke eigenaartig Papieren , in zulke omítat^-
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handigheden gefchreeven, aankleeft; Bene duisterheid, voor den
Nederduitfoiren Leezer, van veele kleinigheden , op welke gedoeld wordt, onkundig ., veel grouter dan voor den Franfchen.

Wy zien het vervolg te gemoete.
Twee Brieven aan den Hertog van Br unswvyk , aver zyn zogenaamd Manifest tegen Frankryk , enz. door den Schryver van
den Brief aan den Koning van Pruisfen , gedag fekend den
zesden van Oog stnsaand 1792. Uit het Fransch vertaald.
Tweede Druk. Te Haarlem by J. Tetmans. In gr. 8yo. 29 bl.
-

ongenoemde Schryver deezer twee opgewelde Brieven doet
zich zelven voor als een Man, die een groot gedeelte van
D
zyn leeven in den Krygsdienst, op reizen, en voornaamlyk in de
Noordfiche Staaten, ge(leeten heeft; die de Vorflen, de Grooten, en de Staatsdienaars, welke de voornaamste rollen in die
Gewesten gefpeeld hebben, en nog fpeelen, ten vollen kent;
die noch Dnitfcher, noch Franschman, noch Demokraat, noch
Arifiocraat is; die, vreemd van allen Partylchap , de zaaken
zonder drift befchouwt, en, bedaard in 't midden der Stormen,
alles in koelen moede, en zonder bewimpeling, onderzoekt.
Hy kan het Manifest tegen Frankryk nies aanmerken als daad
Hertog van Brunswyk komende, of hoe het mo.-lykvande
gelyk is dat de Emigranten de Vorfken en zyne Doorlugtige
Hoogheid hebben kunnen misleiden, om zich in de zaak van
Frankryk te fleeken. Hy fchetst hein de bezwaarlyitheden af
om zyne Legerbenden na Parys te brengen, of die I-Ioofdflad
te bemagtigen; of,, zo hem dit gelukte, eene Tegen-omwenteiing te bewerken.
In den tweeden Brief, geeft de Schryver een verhaal van
het gebeurde op den ro van Augustus,'t geen in verfcheide op.
zigten van anderen verfchilt, en fchryft by liet gebeurde ten
dien fchriklyken dage toe aan het Manifest des Hertogs , en
liet Byvoegzel op het zelve.
Hy maant den Hertog aan, af te zien van het doorzetten der
aangevangene zaak. Vuurig is zyn fchryfrrant: om 'er een ftaal
van te geeven , en tevens zyne denkwyze te doen kennen,
zullen wy alleen het flot des laat(Ieu Briefs mededeelen :
„ Open uwe oogen Doorlugtig Vorst ! en open de oogen der
„ Despoten , welken gy dient. De Befchermgeest der
„ Natien beffiert de Staats- omwenteling, welke te Parys vol.
„ bragt is. De geest der Geregtigheid zal niet toelasten, dat
„ geheele Natien door een tand vol d'vinglanden , ongeftraft ,
onderdrukt worden; by wil over de misdaaden der Grooten
„ wraak neemen; by wil alle de geenen, welke zich , in het
toekomende, zouden laaten bekooren , om hunne voetflap .
„ per
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,v Iaen na te volgen , door een groot voorbeeld verfchrikken.
„ ^-- Om alle f.:oorren van openbeare, algemeene , belangen ,
en byzonder om cie uwen, Doorlugtig Vorst! bid ik u, ver.
„ werp myne raadgeevingen niet. Wel verre van de Emi.
granten te verpligten, zoudt gy hun alle hulpmiddelen doen
„ verliezen; in plaats van eene Contra - Revolutie in Frankryk
„ te bewerken, zoudt gy ligtlyk door geheel Europa Staats„ omwentelingen kunnen aanblaazen ; meenende het Koning„ doen dienst te doen, kon het ligtlyk gebeuren . dat gy 'er
den doodlylten flag aan toebraai; wel verre van u niet lauw„ rieren te dekken, zoudt gy , niet het leeven, dien hoogen
,,roem , welken gy verworven hebt , kunnen verliezen ; en
Hechts eenes Naam, met fchande bedekt , aan het Naako„ melingfchap overlaaten."
Testamenta're Dispolitie van w'len zyne Majefeit GUSTAAP
ADOLrrt DE I11, Koning van ZWeeden, enz. enz. verraderlyk
gewond den iEden, er; aan zyne wonden overleeden den ap'ten,
11'laart t-92 , in den ouderdorn van 46 ,aaien en twee 117aanden , benevens een onzfi'aradig f erhaal van 's Konings laat /1e
leevensrnm ren. Uit het fJeogr Fritsch vertaald. Te 11rnflerdai,
by A. Fokke Simonsz. 1792. In gr. 8vo 44 bi.
Iets heeft dit Stukje om het byzonder aan te pryzen. Alleen vindt men 'er in byéén , overeenkomflig roet desa
N
breeden Tytel , wat ten dien opzigte in veele Nieuwspapie-

ren , wegens dien Koningsmoord, te meermaalen gezegd is ,
welke ons ook 's Vorilen Uiterf^en wil met de Codicille gegeeven hebben. Eene Afbeelding der gedaante van het geweerhaakt Mes, by den Moorder gevonden, naar eene oorfpron.
lyke Aftekening, vult den voet des blads , waar op het waar.
lyk beknopt verhaal van den Dood van GUST,mAF DEN IIL eisdigt.

Byvoeg Pelen , ofte uitbreiding der Aantekeningen op A. s VEx1N't
oorjpronckelyke Befehrym'in,g ran de belegering en hct ontzet
der Stad Leyden. 15 bladeydcn , in groot otavo.
e éíeer J0FANNGS PRINS, die ruim dertig jaares aan zyne

D Aantekeningen op het boekje van sEvFtavt,s gearheki
heeft, geeft hier eenige Byvoegfelen tot dezelven , die voor

de Liefhebberen onzer Vaderlandfcha Gefchiedenisfen van belang zyn. Voor uittrekzels is die Stukje niet vatbaar, de\vyl
Fie Byvoegfels, zonder de Aantekeningen zelven, waar toe z y
LETT.
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behooren, meestal onverftaanbaar zyn. Wy vergenoegen ons
dus, met het aanwezen van hetzelve aan de bezitters der Befchryving Vail SEVERINUS bekend te maken.
Achteraan is een Lyst geplaatst van Benige oude Tractaa.
ten , betrekking hebbende tot de gefchiedenis van Leyden's
lotgevallen, geduurende haare belegering en ontzet; waarby
-wy nog het volgende niet zeer bekende Stukje voegen kunnen:
Benoude Belegheringe der Stad Leyden, uyt bevel des Mack.
tighen Conincx van flispaingnen , in den jaere 1 574 , haer
aen-ghedaen. Ende het svonderbaerlyck ontfet daer op den
derden dagh Oclobris 1579. ghevolght. Comedifche wyfe in
Dichte gliefielt door Jacob Duym. Ghedruckt tot Leyden, by
Ilenrick Lodowixfoon van Haestens. Int jaer igo6. 4 ° .
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VOORNAAMSTE BY^ZONDERHEDEN,
In de Letteroefeningen voorkomende.
A.
Bastille , de vermeestering van
ABRAHAM, Gemeenzaame voor- dezelve by deFranfclieStaatsom-

ta

i}elling van de Leevensge- wenteling befchreeven.
566
fchiedenis diens Aardsvaders.Beenr.Ln vRz, (DE) bisfchop van
455 Nisrres, een uitmuntend voor•

by de Za- beeld om werkzaamheid onmenzweering tegen zynen Va- der de zynen aan te moedider aanlag , 446. Schets van gen. 427
zyn voorkomen en Charaéter. Beesten , (Algemeene Regel tot
448 het tekenen van) 467. AanAcndenraie te Padua, Berigt van werkingen op dien Regel, aid.
dezelve.
g5 Br;NYOwsKY's moedig gedrag op
i62
Acarx0FEL, fiboodheid van diens het Water- eiland.
449 Berlin , het Operahuis aldaar, beCharaaer.
Eimfirdant, (Vergadering van Va- fchreeven , S76. Hoe 'er de
derlandfche Regenten te) rob. hukken uitgevoerd en aan Met hoe verfchif'end een oog fchouwd worden. 577
aangezien, 107. Hoe zeer byBotssY, (FRANCOIS na) de Ver den aanval der Pruisfe: tot taaler en Voorredenaar van
verdediging gefchikt, i 16. Ver- sTINSTRA's Brief tegen de Geest flag van het Beleg. 117 dryvery, in 't Franc. o3
ANNA, (St.) hoe men haar FeestBolzano,Verandering aldaar in het
122 Keizerlyk Koninglyk Muntpa te Weenen viert.
194
Aqua Tofana , welk een vergif, tent.
't geen te Napels bereid wordt.Botanybaay , kort berigt deswe•

ABSnt.OM , wanneer

246 gen.

524.

Avond. (Zomerfcl,e) Dichtftukje.Bouiuorders, (Oude) door geente
258 proportie in de Natuur gewet469
tigd.
i46Brand. (Onderfcheiden godrag van
aarregt, wat dit zy.
Bank, (Berlyner) fchikkingen een Sentimenteelen en een waar
194 Menfchenvriend by een.) 486
daar gemaakt in 1769.
Blies, (Gvroo na) Opfteller van
Baptisten. Zie Doopsgezinden.
Barcelona, verflag van de Boe- de Nederlandfche Geioofsbe9E
kery in het Klooster der Do. lydenis.
tnificaanen 1 429. Wegens deBRuN5VYK, (De Hertog VAN) hoe
Registers over meer dan vyf toegerust tot den Veldtocht
honderd Ketters uitgefproo• na de Nederlanden , 1 o9. Op

B

ken.

old. welk een wyie volvoerd,
XXz

112.

Voor
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Vooibeeldcn van zyn firenge DLUT -RoN, XXXII: 6. twee zeer
114 oaid rfcheide Vertaalingen van
EryFstugt.
Burgerwapening, hoe hier te Ian- dit Vers.
453
343 Diclakunst by de Romeinen, van
(Ie íterk aangepreezen.
Bybel. ( Aanwyzingen der ver- de Grieken ontleend.
52©
keerde Uitlegkunde van den) Diclxers , hoe men derzelver
536 Leevensbefchryvingen hebbe in
C.
te rigten.
'OS
AGLTOSTRO, Verllag van 'tEgyp- Diercragevegt te Weenen.
125
tisch Stelzel der Vrymetze-Disfenters, hoedanig eerre Ver
, 63. Hoe by, in de draagzaamheid omtrent hun in-lary,
Gravinne van Medern , een Engeland geoefend wordt, i54gefchikt voorwerp voor zyne Begrooting van derzelver Aan
tal, 155. Staat hunnerLeeraar--bedrigyna:tf,253.
Waar door zy tot inzien van en , en Kweekfchoolen vpor
zyne Bedriegeryen kwam. 255 Predikanten. 156
CAPELLEN TOT DE MR CTi , wwwatDolnM, (C. G.) door de Leden
by wegens de Overgave an van het Surinaamfclre LetterHattein geraaden hebte. 381 kundig Collegie dank gezegd,
Cement. (Verflag van het voorge. wegens zyn Gefchrift , over
valtene en beproefde, wegens de llurgerlyke Hervorming der
de Arnfterdamfclie Geociroi- ooden, 78z. Wat dit ten geald.
jeerde)
507 volge heeft.
CHRISTUS. Zie JESUS CHRISTUS.DONGEN, (J. H. vArv) Kort beCoLoss. II: a8. opgehelderd. Tigt wegens dien Heer. 227
177 Doopformulier , (Een nieuw) in
II CORINTHL XII: 2, verklaard. de Lat laerfclae Gemeente te
357 Campers ingevoerd ; toedragt
CO2TONA, (PIETER vaN) vaardig- deezer zaake. 9
held diens Schilders, om metDoopsgezinden , ( Verflag van de)
weinig Penfee:ftreek.en een ge- of ja,tisten, in Engeland, 1 55•
laad geheel te veranderen. 464 Ondeafcheid tusfchen de Gene.
ral en Particulier Baptists.
D.
nvm, over diens ouderdom, 156
wanneer Abfalcm tegen hein Duitsc'.land. (Befchryving van de
opftondt. 446 Tooneelen in) 576
E.
DoaoaA, Nieuwe Vertaaling van
58d.EDw1RDs, (JoN.) Verflag van
haar j.ied.
49
dien Heer.
Deenemarken (Op welk eerie wyze de Kroonprins van) eeneEed op 1st Kuis, hoe te Nyme•
193
verandering in 't Ryksbeftuur gee afgelegd.
62 Eenzaamheid, wat men door dete wege b, egt.
Deirocrntis (Wat de oude Staat• zel, e te verflaan Nebbe, 3o,
kundige Schryvers door) ver- Melancholie als een der na.
Honden. 240 deden van dezelve aange_
DEUTER°N, XVII: 14- 20. ogge- merkt, 31. Optelling der alge.
S t meere Voordeelen , welke dehelderd.
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Aantal 'der Burgers
zelve aanbrengt, 637. Van by- Frankryk.
639 en Inwoonders van) 515. Rang
zondere Voordeelen.
der DI,parte renten alg. Van
EFFINGHAM, (JOHN) fterft in zyn
144 Jaar, byzonderheden van waar de Benaatningen ontdeezen Man.
549 leend 516. Waarde der WyEigenlom (Wat het Regt van) nen 's jaarlyks in dat Ryk ge.
5tg
vordert.
399 teeld.
Aanleidende oorzaa.
Engelen, (Dienst der) wat Apostel
Pnvcus daar door verflaat. 177 ken der F+ranfc,'ae StaasomEngelfhen, hunne Godsdienéaïg- wenteling, 562. Bene gcbeurheid beoordeeld 150. Welke tenis van veel verder uitziet
poogingen zy aanwenden mu dan men in 't a'gemeen denkr,
de Godsdienst-kennis binnen. 563. Aantnerkin- en over do
welke
en buiten 's Lands te verfprei - Buitenfpoorigheden
den, 152. Ongunftig denkbeeld daar by plaats gehad hebben,
van de Bisfehoplyke Kerk en 565. Devermeestering der
565
Geestlyken, cli. Over de Ver. Bastille beCchreevcn.
G.
draagzaamheid, 153. Hoe het
met de Disfenters ftaat. 154 Gedaante fclroon, als Bene loutere
6
inbeelding, verworpen 468.
EPUEZïN 111: to. toegelicht.
470
Europa , (Bedenkingen over de Dit tegengefprooken.
Gefchikt- of Ongefchiktheid Geestlyken (In welke opzitten
van) voor eene Staatshervor- de Stand der) gedaaldis, 539•
Oorzaken hier van 540. De
422
ming in 't algemeen.
Godsdienst, noch de Wereld;
F.
noch de Geestlyken, hebben
ONTEIN, (Prr. aa) verflag van
F
519 daar by verlooren, a/d. Het
zyn Letter- arbeid.
deW
is. is noch raadzaam, noch nood aldaar
geld
welk
'rancfort,in
felbetaalingen gefchieden. i91. zaaklyi; noch mogelyk, het
Frankryk, Verflag van de Nieu- gedaalde aanzien te herftellen.
541
we Conftitutie in dat Ryk
Sprie , wat men daar
22. 1)e Staaatso-nwenteling , Gefhr in
door de Dichteres moats en door te verftaan hebbe. 447
den Dichter uoscH, b.-zongen,GezelJc1sap, ('t Gevaar van liegt)
3or
397. l%ere dezelven door de geschetst.
Nationaale Vergadering waar - Gierigieid en Zuinigheid in het
dig gekeurd 393. Den fpoed Huishoudelyke, hoe onderfchei,
299
in het daar(tellen der Staats- den.
omwenteling verdedigd. 419. GOD, als beminnenswaardig in
Beweerd, dat men daar mede zichzelven te befchouwen, ge een groot en verkrygbaar wraakt, 362. Beweerd dat 'er
goed aan pragtige droomen in den Mensch voor Gon niets
363•
van volmaaktheid heeft opge- beminnelyks is.
58,1
oferd 421. Bedenkingen, of—.--' (Aan) Dichtftukjc.
de Volken van Europa gefchikt Godengefprekken over de Fran292
zyn om eene Staatsbervor- fcbe Conflitutie.
dring, gelyk Frankryk, te ont- Godsdienst, (Verkeerd Onderwys
422 in den) fchadelykheid hiervan
vangen..
aan.
Xx 3
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aangetoond, 86. Doel van den Derzelver gedaante, aU. Leem
Chrirtlyken , 137. Hoe veelal venswyze en Geaartheid, 7g.
op het f ellige in 't ocderwvs Wanneer eerst in Europa ver•
aid. Vanwaar hermet verwaarloozing van het fcheenen
Zedeiyke, wordt aangedrongen, kornfl:ig.
76
138. Dit heeft ook plaats inHe"icona, (De Moderne) geestig
172
het preken, 139. Onbettaan• gegispt.
baare handel der menschlyke Her/telling, (Grondwettige) wat
Heerfchappye in dit Pluk, 185 tot het zoeken daaryan in ons
Hoe verkeerd veelal in den- Land aanleiding gegeeven heb zelven GOD als willekeurig be Ic3. Wat tot de waars
229. In noodig is.
afgemaald wordt
Io3
welk een beminnelyk licht deHeusden, (Wat de Prefident van)
Chris,lyke Godsdienst GOD over het ruïreeeren dar Pa.
230 triotten, den Pruisfen, ter aan.
voorfielt.
Godsdienstoefening , (Openbeare) moediging, te gemoet voerde.
Io8
het verval daarvan verkeerd •
lyk aan het Leezen der Pre- Hongaryen. (Voorbeelden van
dikatien toegefchreeven. Waa- zeer langleevende Gefiachten en
,

,

,

re oorzaaken.

373

byzondere Perfoonen in)

Gorcum. (Berigt wegens de over - Hottentotten ,

gave van)

113

Graan, wat 'er aanfterft, wat
'er aan leeft, in den grond. 2

548

eens vermeende
wanfchapenheid der Vrouwen,
het gevolg eener bui!e ,fpoo-

ao r. Hoe de
re Mode
Vrouwen de Kinderen opvoe4
den, 202. Wyze van begraa.
ven, all. Vryheid der rog
niet aan de Hellande,en onder.
I1.
worpenen 203. Medecief'laat, (Godsdienst -) hoe aange- zaamheid, 204.Onder1chkid in
degeltalte met de Kaf ers. 2j
232
kweekt.
T. en I.
I- ALLER vervalt in eerre Gods.
dienilige Melancholie, 35. Zyn TEYSINS (HENI;?) bereikt den
36 Ouderdom van 169 jaaren.
uiteríte.
HANDEL. XVI: Ia 1a. opgehel5
224 JEPI0TA heef[ zyne Dower net
maar deedt haar
Hartstochten, (Zwelling en hlim- geofferd
5 z8
ming der) kunstmaatig befchree• sterven als een [rasrem.
ven 217. Kennis der Zenu•7efuitea , Berigt van derzel<er
wen noodig voor eenen Schil- Kerk te Ain/terdain.
"s74
der gekeurd, om de Hartstoch• JEsus curis'rus op welk c ie
ten welif te beefden. 463. wyze wy hem moeten loeren
Aanmerking hier over.
464. kennen, 89€ In welken zin men
Hattem, Opheldering van carCL- zyn HoogprLsterfchap te verLEN'S raad tot overgave dier (laan hebbe 132. Hoe zyne
381 Propheetifche Bediening te
Stad.
Heidens , met welke onderfchei- verftaan 133. In welken zin
dene Naamen benoemd 74. "en Koning 135. Aanroer,

helloudt,doorzyne
Zeevaartkunde, eene misgis fing aanwyzende een Schip
der O. I. Compagnie.
557

GREVENSTEIN,

,

,

fl

f

,

,

-

,

,

,

,

-

,

,

,

,

king

B L A D W Y Z E R.
Itin, over de drie zogenaam-II KoN.V: 11-19 opgehelderd. 2t;r
de Ampten van CHRISTUS , ald. Koophandel wordt belemmerd,
Iu welk een beminnelyk licht door Oorlogen, 425. Door Verby GOD , zynen Vader , voor- volging , Wetten, Belastingen ,
23o Feestdagen, Vooroordeelen,14/eelfelt.
de, Tytels van Adel.
Improvifateurs. Zie Rederykers.
426
JOB. (Algemeene Bedenkingen Koopziekte, geestig befchreeven.
over het Boek van)
493
331
XIX: 23-27. opgehelderd KOORNHERT, (D. v. )Dichter van
494 het Liedje Wilhelrnus van Na:.
2 Pauwen.
Jox, XII: 24. opgehelderd.
20
Woolen , Dertien GeloofsftukkenKoriaken, die een vaste Woondoor hun, als van Mofes over- plaats hebben, liegt van Zeden,
502 6r5. De Zwervende beter ,
geleverd, erkend.
.

, wat hem aange- ald. Steeds in Onrust en Oor zet Nebbe om onzen Staat log, 616. Hoe zeer den dood
door Oorlogsbereidzelen te getroost , ald. De Nabuurontrusten, 338. Gedagten des- fchap der Rusfen heeft geen
wegen hier te Lande gekoes- verbetering in de Zeden der
terd , 339• Onderfcheide ge- Koriaken, die een vast verblyf
voelens over 's Keizers !i- hebben , gemaakt ; maar de
fchen , 340. Wat men over zwervende verbeterd , ald,
buitenlandfche hulpe dagt. 342 Hoe zy met de Rusten verkeeJoouii 1I: r. anders vertaald. 401 ren , 6 1 7. Hun Jlgt en Vis402 fchery, ald. Voedzel, 6r8.
V: 9. toegelicht.
1X: 4. Verfchikking. aid. Mankzel hunner Wooningen,
X: i2, Opheldering van aid.Hoe zy den drank,Xoumouis
ald. geheeten, bereiden.
Jnsue's zeggen aldaar.
6r9
XIX: Is. opgehelderd Kwakzalver , eene vreemde, geJOSEPHUS DE II

403 fchetst.
352
Italie, (Oud en Nieuw) tegen el-Kweekfchool der Zeevaart te dzn-

241 Herdam. Verflag van 't zelve,
kander over geíleld.
553. Staat der Finantien; hoe
K.
Ka 'ers, hoe verre hun kunst om aan 't,verminderen, 5 5 4. VerYzer te fineeden zich uitílrekt. baazend groote fommen daar
204. Hunne Blaasbalgen, 205. toe opgebragt, 555• Getal
Staan verteld over eene eroote der Kweekelingen, 557. Voorverbetering,aid. Onderfchei..i beeldenan dientien door
in de geftalte der Kafferen en kundige Kweekelingen op Zee
Hotter:totten.
209 gedaan, aid. Hoe veel Kwee.
.Kampen , een nieuw Doopfor- kelingen uit ^iezelve naa Zee
muller in de Lutherfche Ge- zyn gevaaren.
559
meente, daar ingevoerd.
9
L.
Kluizenaar, een Vlinder, befchree- Lan,^leevenheid , Lyst van Per.
.

ven.

279

Koning, in welk een zin coats•
'res een Koning.
X35

foonen,

die in onze dagen

dezelvetot een hoogen trap
gebragt hebben , 547. Is thans
Xx4
riet

B L A D W Y Z E R.

niet veel zeldzaamer dan voorMreascli, (A. e. VA v nsa)korte
twintig of dertig Eeuwen, 552. fchets van 't Leeven en de
Waar aan dezelve zy toe te Schriften diens Hoogieeraars.
fchrvven. 553 459
Lev/te ll ingen (De Onverfchil-Metancbolie , (Codsd.eraiige) waar
omtrent de) des Claris- om veelal verkeerd hefchree•-lighed
terdoms, tegengegaan, 46. Het ven, 31. Wordt door de Een.
+_lerk dringen op byzondere zaamheid gevoed, 32. Merk Leert ellingen der verfchillen• waardig voorbeeld in eene
de Gezindheden gewraakt, 54. Vrouw. 33
Zie hier over mede, bi. r33Menscli, (De) als geen vleeschLeevend en Leevendig , onder. vreetend Schepzel aangemerkt.
344
505
fcheid hier tusfchen.

L:evensbe/'claryving der Dichteren, Menscblheid. ( De voortreflykheid
216
waar op men in dezelve te der) Een Dichtftukje.
165 MICHAOLIS , kort verlag van
letten hebbe .

65
Leggen en Liggen , onderfcheid dien Geleerden.
hier tusfchen.
345 Morsnikken , door hunne EenLetter, waar de middeifle in de zaamheid en Afzondering ver 636
vyf Boeken van mosrs gevon- volgziek.
joz Montpellier , hoe daar de deur
den wordt.
Leyden, Berigt wegens het ge- voor de Weetenfchappen open-

b ruik van zekeren Steen by ífaat.

423

244 Moordenaar , (Opheldering van
het Stadhuis.
L onEWYK nE XI , Koning van het wangevoelen dat een) by
Frankryk, een Vriend des Koop- het Lyk des vermoorden kor
handels, 426, Zyn gedrag om. mende , 't zelve begint te
trent een Koopman, door hem bloeden.
145
214
tot den Adelband verheeven. Morgenlied eens Armen.
4a7Mofelle , Befchryving van dit
516
Loogzout, (Mynftoflyk) hoe te Departement.
277 itluggletoniaanen , Opkomst dier
bereiden.
Lotery, (\%reemde) van drie jon- Gezindheid in Engeland, 324•
443 Hoe de eerfle Oprigters prege Dochters, te Parys.
dikten, ald. Voortgang en Te M.
aan , (Invloed der) op 't gentland , 325. Tegenwoor1Veer,, als ongetwyfeld ze- dige toefand , 326. Hoe het
431 afliep niet de voorfpelde Opher geheld.
MAcKINTOSFI , (J.) Eigen t-e- ftanding hunner eerfie Predi•
fchryving van zyn Charaéler. kers , 327. Welk flag van
aid
417 Leeraars zy hebben.
Magnetis aus , (Dierlyk) wederN.
329AaMANs liedrag , omtrent ELIZA,
fpreoi;en.
opgehelderd.
Meerel, niet een Oranjekleurigen
261
buik; 't zonderling geluid, 'tNa2rJli }reil. Dichtflukje. 356
welk, dezelve haat , toonde iVagtncerr:c , .v^arom die kwaal
de eenvoudigheid eens Hot. zo bezwaarlyk te hefchryvon ,
tentets. 207 hoi. Hoe deze den Mensch

M

aar.

B L A D W Y Z E R.
aankomt, 602. Oorzaak dee- jaar a87, en vervolgens, tvezer kwaaie, a,d. Uitlegging der dervaart.
438
verfchynzcleu , 6o4. Aanlei-Padua, (Berigt van de Academie
delyke oorzaaken, aid. Hoe te) 95. Van den Kruidtuin,
de redding veelal door de Na- 96. Oeconoinifchen Tuin, ald_
tuur gefchiedt, 605. Van hoe — Zonderling gebruik omtrent
fchroomlyke gevolgen dikmaals, Schuldenaaren, die niet kunaid. Middelen ter voorkoming. nen betaalera.
243
606 Parimiribo de Hoofd(tad van
A'e-lerlanderen hun Zedebederf Suriname befchreeven.
391
afgemaald.
451 PARR, (THOMAS) wordt meerdan
Nieuwjaarsdag, hoe by de Ro• 152 jaaren oud , byzonderhe*,einen gevierd, 597. Aanmer• den hein betreffende.
547
kingen over de betekenis der PattyPiezing, ten tyde van BurNieuwjaars - begroetingen ten gftriyke Tweedragt , Wet van
onzen tyde, en in ons Land, SOLON daaromtrent opgehel.
238
598. Over de Wenfchen te derd.
dier gelegenheid uitgeflort. 599 Parys, hoe een Tempel van Ver1Nianmes, hoe grootlyks de werk- maak.
480
zaamheid daar door een Big
(Befchryving van het Defchop word aangemoedigd en partement van)
517
uitgebreid.
427 PAULUS , Aanmerkingen wegens
Nymegen (Eed op het Kruis, hoe zyne zogenaamde tweede Gete) afgelegd,
198 vangenis te Ronze.
309
PAYNE, (T.) flerk vertier van
O.
CHOTYN, Verflag van deezen zyn Werkje, De Regten van
Gelukzoeker.
i6r den Meercis, in Groot-Brittar je.
Ondeugden, Ziel en Lichaam na416
deelij.
412 Peg/fur, (Fit Paard) koddige
Onverfcliiiligheid omtrent het Leer- Befchryving van diens voed.
flellige tegengefprooken.
46 zei.
174
Opliir der H. Schrift in Gelukkig Poolen, Verflag van de Nieuwe
Arabic, en niet in de Indien, te Conffitutie in dat Ryk , 24.
zoeken.
316 Schets van de Ryksgefteltenisfe
Orde, van welk een aasbelang. in den jaare 1790.
286
Ia7Predikanten (Over de al of niet
Ouders. (Een Fragment van ee- noodzaaklykheid, dat) op de,
RICTYONE, over de Pligten der Academien hunne Studien volKinderen omtrent hunne) 608 trekken, 12. Ongegrond over
P.
het te veel prediken der ZePAAPE, (G.) zyne geringe afdekunde gewraakt.
139
komst, 435. KenniskrygingPREnucee, dat dezelve van SAaan een zonderlingen Wysgeer, Lotuo's hand zou zyn, ontkend.
436. Legt zich meer op de 222. Over het hoofdoogmerk
Dichtkunst toe, aid. Krygt een deezes Boeks.
aid.
Bediening. Legt die neder, en I'resbyteriaanen in Engeland kortwordt Ve?taaier , 437. Vat lyk gefchetst.
155
hete by de Omwenteling in 'tPriestcr en Priesterfcbap ,zin
Xx
van
,

,

,

O

;
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ver zamenkomst te Am/ferdant,
io6. Met hoe verfchillend een
CJ'.RISTUS in den Brief aan de oog aangezien.
107
131 RICHTEREN V , andere Vertaaling
HEBR. toegepast.
584
van DEBORA's Lied.
rROPERTIUS, hoe zeer een naaVII. 3. anders vervolger der Griekfche DicTrteren,
521 taald.
581
IX: 6. anders overPropheet, wat dit woord in de
aid.
Schriften des N. V. betekene, gezet.
XI: 30. hoe te ver133. In welken zin CHRISTUS
$8z
een Propheet ware; en wat than.
XV: i. verklaard. 583
men door zyne Propheetifche
XVIII: 30. hoe te he.
Bediening te verdaan Nebbe,
ald.
134 grypen.
Froteffanten uitgeftrektheid van -- XIX: 2. eene andere
aid.
hun Hoofdregel , het vry On- Leezing.
— XXI: 22. anders ver derzoek in den Godsdienst be
ald.
treffende, 268. liet Regt en taald.
de Verpligting, om denzelvenRoELOFSZOON, (EGBERT) door
op te volgen, beweerd, 269. de Regeering van jhr:/Ierriana
De wyduitgettrektheid verder verzogt, om de Kerkheroerontvouwd , 271. Aanmaaning ten te ftillen, 17. Moet het
tot Gemoedsvereeniging onder Land ruimen aid. Te rug ge 313 roepen na f3rn/lerdatn, wat by
dw,zelve.
Fruisfen , (Beloop des Veldtochts als Commisfaris in Huwelyks•
Iog zaakgin verrigtte , 18. `Hordt
der) in de Nederlanden.
PSALM LXXIII: 23-26. anders Burgemeester.19
364 Ronan. (Gedagten over de ververtaald en verklaard.
XCII, Vertaaling van den- eischten van een)
305
zelven, door een Joodsch Ge - Romeinen, ontleenden hun Diicht530
499 kunst van de Grieken.
nootfchap.
Tfalmen, (MI✓lesfiaanfe,,;e) aan wel•Roozenfeest te Salency, befchryving
441
ke regels te onderkennen. van 't zelve.
497 RUIIEHAVER , (N.) diens Afkomst,
473. Zyna andeel inde Scheeps•
Q.
Juakers, in een gunflig licht be. ftryd tegen nossu. Welk een
.157 dienst by den Rage naaren deeds,
e... fchouwd.
ald. Groot gevaar waaruit by
R.
aaden, in den Hoogen Raad, gered werd , 474. Zyn eiu•
475
en Van liet Hof, opklimming de.
Egte opgave van de
van derzelver T ractementen. 6o Rusiand
RACFIAB, verkeerd eene Tinere Volkrykheid diens Ryks, 281.
401 Naauwkeurig verflag van de Ingenaamd.
Rederykers, of Improvijateurs, te kotntlen , 282. Onderfcheide
Ronne, hoe zy het Land door- waarde van den Rusffchen Rc, reizen ,en hun kunst oefenen, bel, ald. Grootheid cierPrygs284
244 raagt.
Regenten, (Vaderland/che) dercel-RUTIS III: I. hoe te begrypen. 584
van dit woord in de Schriften
des N. T. , 130. Hoe op
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die Colonie, 390. Befchryving

Salm.. (Oorzaaken van de ver- derf Hoofdttad Paramaribo, 391.
595 Uitgeftrekte Verdraagzaamheid
mindering der)
392
Samarang (Marine-School te) op- aldaar uitgeoefend.
557 Syringe-L'linder, befchreeven. z78
gerigt.
T.
TI SAMUEL XV. 7---I2 . opge446 Tolerantie. Zie Verdraagzaam.
helderd.
beid.
Scha?nan. Zie Waarzegger.
,Schelde. ( Hoe veel belangs 's Tooneelen (Befchryving der) in
5 y6
Lands Vaderen fielden in het Duitschland.
geflooten houden van de) 478 TOURVJLLE. (Charaéterfchets van
Schyngezigten, hoe te verklaaren. den ]Vlartchalk DE)
27
147 Traflementen van de Raaden in den
Slagaderbreuk , (Aderlyke) hoe Hoogen Raade, hoe van tyd
58 tot tyd vermeerderd, 60. Desherteld.
SOLON , Opheldering van diens gelyks die der Raaden van 't
Wet over liet kiezen van Par- Hof.
6r
ty in Burger- verfdillen, 238 TROMP, (Co N.) Charatterfchets
Volks - invloed door hem er- van dien Zeeheld.
28
kend, 239. In welk een zin Treostgronden (Welke) de Clrist240 lyke Godsdienst fchenkt.
te verftaan.
52
U.
Starren , Vreemde afleiding van
dit woord, en beweering dat Utrecht, hoe verfierkt, Irr.
Hoe fchandlyk door BALM
het Sterren moet gefchreeven
worden.
251 verlaaten .£13
Struisvogel, legt eenige eijeren,
V.
welke, dezelve niet broedt, om 7enus , of deezë Planeet een
Wagter hebbe.
95
den jongen tot het eerfle voed.
zei te dienen.
207 Verdorvenheid -, ('s Menfchen) zo
^Surinaone, (Letterkundig Collegie als dezelve doorgaans begreeder 7ooden in) 382. Schryft pen wordt, ontkend, 534. Uit
een Brief van Dankzegging aan welke bronnen die misvattin576
den Heer DOIM, wat dezelve gen ont(Iaan.
uitweekt, ald. Stelt eene Ge- Verdraa zaamlaeid, in vier Poorten
fchiedenis der Volkplautinge onderscheiden voorgeteld. 365
op, 383. Hun berigt van de Verioppingen, in den Onderbuik,
Plantadien, en derzelver aantal welke die zyn, 375.Waaruit
Produéten, 384.Fraayheid, 385. veroorzaakt, ald. GeneesmidWat zy in verfchillende jaaren delen daar tegen.
376
hebben opgebragt, ald. Wel- Maggelieden te Delft in 't jaar
he voordeelen het Vaderland 1748. Welke perioonen; geevan die Volkplanting trekt, 387. ven aanleiding tot het Spreek Welke verbeteringen en ver- woord, by loopt onder de Vlag,
meerderingen van Produlten 'er om een dronken Mensch aan
436
zouden kunnen plaats vinden, te duiden.
aid. Wat daar toe vereischt Vleesch en Pleiscla, zonderlinge
wordt, 389. Van den Handel onderfcheiding tusfchen deeze
der Engelfche <neri;aarien op woorden.
252
.

1 ornn.
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Parsnzel, , (Oyer de Bediening van

eene voldoening by daar mede
gaf.
408
Z.
Vrymetzelaary, (Egyptifclie) welke
amenfpraak, zonderling bewys
CAGJ,IOSTico wilde invoeren.
663'
dat dit woord met eenSmoet
gefchreeven worden. 251
W.
jaarzegger (Bedryf van Zeewater, overal niet even zwaar.
een) of Schaman, in Karnt43-3
felratka.
159 Zenuwen, kennis derzelven eenen
Weenen, hoe het St. Anna's Feest Schilder noodig gekeurd, om
daar gevierd wordt, 122. Vuur- de Hartstochten wel af te beelwerken en Dierengevegten te den, 463. Aanmerking daar op.
124
dier gelegenheid.
464.
WESTERVELT (H. VAN) Grond Zieken. (Stoffen tot Onderhou210 ding, by)
zyner. verdediginge.
139
Wi lhelmus van Nasfauwen, over Ziel als iofdyk,en niet licbaamlyk,
den tyd wanneer de gelegen- befchreeven ,458. Hoe derzelheid by welke, en door Wien, ver volduuring naa den dood,
199 volgens deeze Stelling, te hedit Liedje gedicht is.
459
WILLEM DE ill, Characterfchets grypen.
620 -- als een Pliyfssch weezen aandien Vorst.
yFyk by Duurfiede, Raadflag der gemerkt, en wat men daar door
Regeeringe om de Lyken niet te verflaan hebbe, 631. Wat
meer in de Kerken, maar bui. men door derzelver Onfíerf-.
ten deStad,op een daartoe ge- lykheid verflaan moet.
632
fchikt Kerkhof, te begraaven, Zindelykheid, van hoe veel aau127
406. De Kerkleeraar ocxERSE, belangs.
verzogt om door een Leerre - Zuinigheid en Gierigheid in het
den dit te onderíleunen, vol- Huishouden he ondexfcheio
29,9
voert dit werk 407. Welk den,.
-

het) hier te Lande.
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BOEKEN EN SCHRIFTEN,
Die in dit Stuk oordeelkundig tevens en vrymoedig verhandeld worden.
Met derzelver Pryzen.

A.

a, (C. C. H. van der) Leerreden over a Pet. I:

,J 12, 13, 14. ter gedagtenisfe van zynen Vyftigjaari-

gen Predikdienst. Haarl. by C. Plaat , in gr. 8vo.

fo.8 -o

590

Aanmerkingen over 's Menfchen Vermogen en Onvermogen in Fien Godsdienst; of de uitgefhektheid der bekeerende Genade. Alom te bekomen. In t Stukken, in
gr. 8vo. f 2- 5 .0533
^---en Ophelderingen , betreffende den Heer Graave Cefar Brancadoro. Haarl. by Y. van Walré en Comp.,
621
in 8vo. f o-6-o
Aeneae, (H.) Rekenboek voor de Nederlandfche Jeugd.
tJitgegeeven door de Maatfchappy Tot Nut van 't Alge.
meen. Ifte Deel. Leyd. by du Mortier en Zoon , en
Dev. by 31. H. de Lange, in 8vo. f 0-10-0 erg
Amtlerdam, in zyne Gefchiedenisfen, Voorregten, Koop.
handel, Gebouwen, enz. , oni te dienen ten Vervolge
op liet Werk van Wagenaar. s9de Stuk, Met
Pleaten. Am IL en Harl. by P. Conradi, en V. van der
Plaats, in gr. Svo. f i - r6- o
377
Antwoord op de Vraage, of het Leezen van Predikatien,
in de publieke Kerken , vooral ten platten Lande , in,

vloed hebbe op de waarneeming van den Openbaareii
(godsdienst, enz. Alkm. by H. Hartenaink, in gr. 8vo.
f o-6•o

373

Archenlioltz, (y. W. van) Tafereel van Italie. Rott, by
241
D. Vis, in gr. avo . f I - 16 o
B.
^acker, (y. A.) Mengelingen uit mvn Portefeuille. In
vier Atc eelingen. Iíre Deel. Anvil. by A. B. Saa-

kes, in Svo.

f

r- 16-o

67
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Bacot, (C. 7. G.) IIet vrye en algemeene in de Inrichting

van recht Christlyke Kerk - Maatfchappyen. Duink. by
van Schelle en Comp. , in gr. ivo. 1 1-10-0 186
Benyowsky's Gedenkl.chriften en Reizen. IIde Deel.
Haar!, by A. Loosjes Pz. , in gr. 8vo. f i - 2- o
is,3
Bernjtein, (7. G.) Nieuw Heelkundig Woordenboek, bevattende de nieuwfile Ontdekkingen , die in de laattfe
jaaren in de I-lcelkuude gedaan zyn. Uit het Hoog duitsch vertaald, door 7. Daams. II Deelen. Haar!, by
C. Plaat, in gr. 8vo. t 4-2-o 25
Befehryving van alle Heelkundige Operatien, raar de beste
en nicuwíle wyzen, door .7. le Blanc. Met veel Aan
vermeerderd, door W. Leurs. Ilde Deel. Utr.-merking
by G. van den Brink 7ansz. , in gr. 8vo. f i - i6- o 415
Blau, (T. Brunsveld de) Begeerde Schaevergoeding. life
Deeltjen. Gron. by .7. Oomkens en T. hos, in gr. 8vo.
f o•IS o
7
Bonnet, (G.) Voorbereidzelen tot Verklaaring, en eene
Schetswyze Opheldering van Salomons Prediker. Twee.
te Druk. Utr. by W. van Tzerworst, in gr. 8vo.
-

f i-o-o

22I

Bootla , (A.) Proeve over het Koningryk van Christus.
Uit het Engelsch , door M. van Werkhoven. Am{I. by
M. de Bruyn , in gr. 8vo. f o - i 8 - o 542
Borcke, (B. van) Stoffe en Geest, wegens den aart der

Ziele, en bewyzen voor heure Onfterflykheid. Amfl. by
A. Fokke Simonsz. , in gr. 8 vo. f '-0-0 456
Briefwisfeling (Wis. Natuur- en Sterrekundige) over verfcheide belangryke onderwerpen. Amíl. by e. Fokke
Simonsz., in gr. 8vo. f i -i6-o
97
Brieven (Twee) aan den hertog van Brunswyk, over zyit
zogenaamd Manifest tegen Frankryk, enz. Haart by
644.
7. Tetmans, in gr. 8vo. f o -6 - o
Bybel der Natuur, ontworpen door den beroemden 7. 7.
Scheuchzer. In 't Nederduitsch overgezet en vermeerderd, door L. Meyer. XIde Deel. Amfl. by M. de
I
Bruyn, in gr. 8vo. ,f g-o-o
Bydraagen , betreklyk Kerk. en Schoolhaat ten platten Lande van West-friesland, onder de Zinfpreuk: Potanda
ferens infantibus ubera magnis. Itfe Stukje. Alkm. by
307
H. Hartemink, in gr. 8 vo. f o- 8 • o
•-^---- (Eenige) voor Genie en Menfchengevoel. 3de
Stukje. Utr. by G. T. van Paddenburg en Zoon, in
8vo. f i4-°35®

By.

R E G I S T E R.
Byvoegfelen, ofte Uitbreiding der Aantekeningen op A, Se•
verinus , Oorfpronckelyke Befchryving van de I,e1e;;e
ring en het Ontzet der Stad Leyden. In gr. hvo.
fo -8-o
645

C.

L

ampe, (, H.) Vaderlyke Raad aan myne Dogter, iet
den fmaak van Theophron , aan de Huwbaare Julferfchap gewyd. II Deelen. Am[t. by de Wed. 3. Doll,
inSvo.f2-io -o 126
Camper, (P.) Redenvoerirgen, over de wyze om de onderfcheidene Hartstogten op onze Weezens te verbeelden ; over de verbaazende overeenkomst tusichen de
viervoetige Dieren, de Vogelen, de Visfchen en den
Mensch, en over het Gedaantefchoon. Gehouden in de
Teken-Academie te Amfterdam. Uitgegeeven door zynen Zoon Adriaan Gilles Camper. Met Plaates. Utr.
by B. Wild en 7. Altheer, in gr. 4to. f 6 - o - o 46z
Carolina, of de Wisfelvalligheid der Fortuin. III Deelen.
Amit. by W. klermandel en .7. van Gulik, in gr. Svo.
f4

-

I6

-

0

,o

Catern (Eerfile en Tweede) uit myn Zakboek, of Aan tekeningen van een Burger aan de Grenzen van Ilolland. Rott. bv N. Cornel, in gr. 8vo. f i - a - o y
-

- (Derde) f o - 9 - o

toi

Characcerfchetzen, (Intresfante) en Anecdoten, der voor
Stukje. Arnff. by-namfleVorvEupa.ifte
P. van Leeuwen, in gr. 8vo. f o - 8 - o 620
Chomel , (Vervolg op M. N.) Algemeen Huishoudelyk
Natuur - Zedekundig en Kunst - Woordenboek , door
.7. A. de Chalmot. Verrykt met Kunstplaaten. zede Stuk.
Camp. by j. A. de aalmot, en Am[I. by 3. Yntema,
in gr. 4to. f 5 - o - o
330
^-- igde Stuk. f 5 - o - o
546
— i4de Stuk. f 5 - o - o

597

Claesfen, (y.) De Redelyke Godsdienst, liet best Euan-

gelisch Offer, aangepreezen in eene Redenvoering over
Rom. XIII: i. Amfl. by M. de Bruyn, in gr. 8vo.
f o -S-o
405
Clarisfe, (Th. A.) Nagelaaten Leerredenen over PAULUS
Brief aan de Colosfenfen. IVde Deel. Utr., Gron. en
Amft. by H. van Otterloo, A. Groenewolt en 7. Wesfing Willemsz., in gr. 8vo. f e - 14 - o
17i

Cullot d'Herbois, (.. 111.) Almanach van den Vader Ge-

rard ,

REGISTER.
rard, voor den Jaare 172. Duink. by van Schelle en
393
Coinp, in Svo. f o - 8 - o
Conflitutie, (De Franfche) zo als dezelve door den Koning,
den 14 Sept. 1791, is aangenomen ; als mede de Pool.
fche Conílitutie , in Mey 1791 beflooten en bekragtigd. 'sIIage by Y-. Plaat, in gr. $vo, f 0-14-0 21
Coraly en Zamora, of de doorlugtige Amerikaanen. Utr.
by A- F. Blanche, in gr. avo. f i - 5 - o
623
Coxe, (W) l efchouwing der Maatfchappy en Zeden
in Poolen , Rusland , . Zweeden , Deenetnarken , enz.
Doorvlógten met voorvallen , eenige uitileekende Charaters betreffende. VIIIite Deel. Amí}. by J. Tntema,
in gr. S vo. f o - i8 - o
66
-- IXde Deel. f i - o - o
280
Curtenius, (P.) Leerredenen over den Heidelbergfchen Catechismus. IIde Deel ede Stuk. Leyd. by .4. en 3.
H©nkoop, in gr. Svo. f i - 5 - o 742

D.

etert , (B.) Wederlegging van het Bericht van den
Heer A. van der Hart, in 't licht gegeeven aan gaande de Geoétroyeerde Amtlerdamfche Cement. Dordr.
by iV. van Eysden en B. 9. Morks , in gr. Svo.

D

I

o

-

11

-o

507

Dichtproeven (Gemengde) van eenige Letterlievende Vrienden. Dordr. by A. Blusfé en Zoon, in gr. 8vo.
f

I

-o-o

373

Dichtilukken van liet IIaagfche Genootfchap , onder de
Spreuk: Kunstliefde /paart geen hlyt. Ifte Deels ifte
Stuk. 's IIage by .7. Thierry en C. Menfing, in gr.
8V0. f I -o-o 37
Dongen , (,7. H. van) Myn Tydwinst. IIIde en laatfte
Deel. Amfl. by Wesfing en van der Hey, in Svo.

f

-

^}
4 -

-

°

227

•

Driesfen, (P.) Natuur- en Scheikundige Waarneemingen.
ifte Stuk. Leyd. by A. en Y. Honkoop, in gr. 8vo.
f

z-5-o

E.

276

, (y.) Leerredenen over verfcheidene gewigE dwards
tige Otderwerpen. Uit het Lngelsch vertaald door

E. Nooteboom. Utr. by 1V van Tzerworst , in gr. 8vo.
6
fI-$-o
Eindre, (S, van) De Beginzelen der Aardklootkunde voor
de Jeugd, in Vraagen en Antwoorden. Utr. by H. wan
Otterloo, in gr. Svo. f o - 12 - o
524.

En-

REGISTER.

tingel, (;7. Y.) De liunst van Nabootzing door Gebaar

Deel. Haar]. by 3. van Walré, in gr. 5 vo.-den.Ji

f4

io •

-

o

eI7

Ewald, De Opvoeding van het Mensclidom, volgens den
Bybel. In eenige Leerredenen. Ifte Deel. Utr. 1w
de Wed. S. de Waal en Zoon, in gr. Svo. f i - S - o i S 1

F.

J

edderlen , (.7. F.) Verkeering met God by byzoniiere
gevallen en tyden. IIIde Deel. Amf}. by H. Keyzer ,
ingr.Svo.f i-S-o
537
Feye, (M.) Vier Godsdienf}ige Gezangen. Tot gebru^K
der Roomsch Catholyke Kerken op Zangnooteu gefield ,
door * * *. Haarl. by 7. van Walré en Comp., in gr.
8vo. fo -8.0

393

Flemming , (Richard) of de deugdzaamé Staatsdienaar.
life Deel. Utr. by de Wed. S. de baal en Zoon, ia
gr. 8vo f 2 14 o
491
Fokke (A.) Simonsz. De Moderne Helicon. Een Droom.
Ami}. by A. Fokke Simonsz. , in gr. Svo. f o -12 - o 170
Fontaines , (7. des) De Cyfferkunst gemaklyk gemaakt.
1I Deelcn. 's Hage by 3. C. Leeuweflyn , in Svo.
.

f

I -

2

-

-

-

o

525

Fragmenten , uit het Dagboek van een Mensch en Christen voor myn Hart, toegewyd aan myne Vriendinnen
en Vrienden. Rott. by N. Brakel , in gr. 8vo.
ƒl

-

4-0

G.

592

Gatterer, (.7. C.) Schets der Aardrykskunde. ifle Stuk.
Utr. by . Wild en Y. Altliee r , in gr. 8 vo. f r - 5 - o

^z

Gebeden

der Portugeefche Jooden. Door

een

Joodsch

Genootfchap , uit het Hebreeuwsch vertaald. Ilde Deel.
's Hage by Lion Cohen, in gr. Svo. f 3 - o • o 499
Gedenkfchriften , betrekkelyk tot het Kweekfchool voor
de Zeevaart te Amfterdam. Te bekomen in het Kweek
gr. 8vo. f i - i6 - o 553-fchol,in
Gefchenk (Nieuw) voor de Jeugd. Amft. by 7. Allart,
in i2mo.fo -i3-o

625

Gefchiedenis der Colonie van Suriname. Geheel op nieuw
zamengefteld door een Gezelfchap van geleerde Joodfche
Mannen aldaar. Amft. en Han.. by Allart, en van der
Plaats, in gr. Svo. f 3 - o - o 382
•---- der Sommerfeldfche Familie. Ifte Deel. Utr. by
de Wed. S. de Waal en Zoon, in gr. Svo. f 2.6-o 490
LitTT. 1792. 2W, 15.

Yy

Ge-

IK E G 1 S T E R.
Grijprekjes ( Leerzaalne) en Verhaalen voor de Jeugd.
Amft. by P. G. Geysbeek , in I2n10 . f o - 6 - o 44.4
Gesfclur, (I). van) Heelkunde van Hippocrates. Ifte Deels
iite Stuk. Amfi. by 31. B. Elwve, in gr. 8 vo. f i - o - o
189

Gevaaren (De) van den Laster, in eene Briefwisfeling tusfclzcn Misf Fanny Sprineler en haare Vriendin , door.
E Lekker, Wed. A. Wotff, van Mevrouw Beccari ontleend. 's (lage by L van Cleef, in gr. 8vo. f a• 4 - 0

goa
Gezangen voor de Eer van 7efus Christus, Gods Eeuwigen Zoon. iiie Stukje. Utr. by de Wed. S. de Taal
39
en Zoon, in gr. 8vo. f o - 12 - o
Godsdienf}ige. (De) Leyd. by A. en 7. Honkoop, in gr.
8vo.fi•5-o

90

Goed. ([iet Hoogfie) Leerdicht, in vier Zangen. Amit.
by P. 3. Uylenbroek, in gr. Svo. f i - o - o
30
Goede (W.) Leerreden over de Christlyke Vryheid, vol gens Gal. V: r3. Ainli. by A. Borchers en Zoon, in
c9
gr.Svo.fa - io - o
Grelman , (H. 1W. G.) Gefchiedkundige Verhandeling
over de Heidees , betreffende hunne Herkomst , Leevenswyze, Gefteldheid, Zeden en Lotgevallen, zedert hunne veríchyning in Europa. Dordr. by A. Blusfé en
Zoon, in gr. 8vo. f _ - o - o
73

H.

F1

achenberg, (C. Fr.) Gra^nnaaticcc Grcecce Pars Posterigr. Traj. apud V. van Yzerworst , in gr. 8vo.

f

t-o-o

569

Hefeler, (y. Fr.) Julius, of over de Onflerflykheid der
Zielen. Amft. by A. Fokke Simonsz., in gr. 8vo. f z • 10- o
62.9

Hanaelsveld, (T. van) Het vierde en vyfde Boek van Mo.
fes. Naar het Hebreeuwsch. Amfi. by ill. de Bruyn ,
in gr. $vo. f 3 - 0 - 0 -

81

Het Boek van 3,ofua. f r - 2 - 0
401
-De Boeken der Richteren en Ruth. f i - 8 -

58a
IIandfchriften, (Kleine Dichterlyke) 3de en Ode Schakering. Amfi. by P. Y. Uylenbroek, in gr. 8vo. f 2 - i - o

Hart, (A. van der) Bericht aangaande de Amf
terdamfche
Gcoctroyeerde Cement. AmIt. by.P. H. brombtr'g, in gr.
vo.fa-S-8
507
. la-

R E G ï S T E R.

Zoon
W. Vliet,
(3. P.
avo. f i

, (.7.) Leerzaame Gefprekjes ,of de vlyt
Hazeu, Corn.
der Kinderen opgewekt. ede en laatlte Stukje. Am(i.
in gr. 8vo.
by
van
- 3^6
van) Iets. Dord. by A. Blusfé en Zoon,
Heel,
in gr.
-5-o
5)
Hegewisch , over de Tolerantie. Coevord. en Amft. by
van der Scheer, en A. Saakes , in gr. avo. f o -8 - o
365
Hollrop, in 8vo.
Heldenbrieven. A:nft. by
- 18 - o

fo 6 o

Y.

B.
W.

fo

526

Hemert, (P. van) Oratio funebris in obitum viri clarisfi,ni,
Abr. Arent van der Meersch. A€nft. apud M. Schalekanmp, in avo. f. m. f o • II - 0 45()
Ch.) Verhandeling over het Voorgevoel en
Henning:, (
de Schyngezigten. ede Stuk. Amil. by
Fokke Simonsz.
in8vo.ft -o-o Ia¢
Hesfelink, (G.) Uitlegkundig Woordenboek van de Schriften des N. Verbouds. ede en loathe Stuk. Amit. by
Yntema, en de Erven
Meyer en
Warnars, in
o
I ^9
gr. 8vo. f 2 - 4 Historic,( Vaderlandfche) vervattende de Gefchiedenisièn
der Vereenigde Nederlanden , zints den aanvang der
Noord -Americaanfche Onlusten, en 'den daar uit gevolgden Oorlog tusíchen Engeland en deezen Staat, tot dein
tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste Schryvers
en egte Gedenkftukken zamengetleld. Ten Vervolge van
Wagenaar's Vaderlandfche Historie. Vide Deel. Amfl.
in gr. 8vo. f 3 - 12 - oio2
by 31.
_-- VWIde Deel. f 3 - I2 - o
336
-- (Beknopte) der Onlusten in de Nederlanden, zedert de Onderhandelingen, over • de Gewapende Neutraliteit in 1780 , tot op deezen tyd, uit echte Gederikilukken byeengefteld. IIIde Deel. In Brabant, in gr.

_7.

.4.

P.

Y.

G.

Altart,

8vo.f

2-

IO

3380

-O

Hugo de Groot, in zeven Boeken. Au1f:. by 3. Allart,
in gr. 8vo. f 2 - io - o

GI©

Hurd, (W.) Oude en tegenwoordige Staat en Gefchiede-

nis van alle Godsdienften, van de Schepping der Waereld af tot op den tegenwoordigen tyd. VIIde Dcéi.
Amíl. by M. de Bruyn, in gr. 8vo, f 4 -- -I2 • 0 322
Huschke , (J. G.) Epistola Critica in Proftertlum, ad vi•
rum eruditisf rnum L. van Santen. ikcedunt nonnulla
in Catullum & Tibullum. /hnjt. apui P. den Hengst

in8vo.fvn.fa

,

54.0

519
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R E G I S Í' E. P"

Huydecoper, (B.) Proeve van Taal- en Dichtkunde. Be.
helzende uitvoerige Bladwyzers op dezelve Proeve. Naar
de uitgave van P. van Lelyvetd. IVde Dec!. Leyd.
by A, en ,7. Honkoop, in gr. 8vo. f 3 - g - o 344

Y

arfen, (W. X.) Brieventi ver Italie, voortiaamlyk den

tegenwoordig en ftaat der Geneeskunde en Natuurkunde
betreffende, aan den Hooggel. Heere E. Sandzfort. Leyd.
by 4. en 7. Honkoop, in gr. 8vo. f i - Ifi - o
94
K.
abinet van Mode en Smaak. Met gekleurde Plaaten.
Ifle Deel. Haarl, by A. Loosjes Pz. in gr. 8vo.
f 4 - I2 - O
12?•------- Ilde en IIIde Deel. f 9 - o - o
575
Kaemmerer, (y...) Zedekundige Leslèn voor Jongelingen. Amit. by Kuyper, en van Vliet , in gr. Svo.
f z- 2 -o
5oa
Karficki (3e .) De Ontlervelyke Reiziger. Uit het Poolsch.
Utr. by B. Wild in 1. Altheer, in gr. 8vo. f i - io - o

K

7

Kasteele, (P. L. van de) Gezangen. Utr. by de Wed.
Y. van Terveen en Zoon, in gr. 8vo. fr - io - o 215
Kasteleyn (P. i.) Nieuwfte Poëzy. Amfl. by W. Hol trop, in gr. 8vo. f t • o • o
570
Kinderen, (Voor) tot Nut en Vermaak. Leyd. by D. du
Mortier en Zoon, in 8vo. f o - 6 - o
26o
Kist , (W.) Redevoering over de Beoefening der oude
Schryvers als een bron van weezenlyk genoegen; in 't
Latyn uitgef'prooken , vertaald en met een Voorreden
verrykt door den Heer ;y. H. van der Palm. Midd.
en Dordr. by W. A Keel, en 31. Krap, in gr. Svo.
fo -tl -o
73
.Klinken berg, (y. van Nuys) Gefchiedenis van 's IIeilands
Lyden. Voor Ongeoefénden. Amft. by Y. Allart, in
gr.8vo.fi-o-o 5
De Bybel, door beknopte Uitbreidingen en ophelderende Aanmerkingen verklaard;
XXIIMIe Deel. Amft. by y. Allart, in gr. 8 vo. f 4 S . o
-

------ XXIIIfte Deel.. í4 5 o
309
357
Knigge, (Ilan) Pieter Klaus, Ifie Deel. Haar! by F. Bohn,
in gr. 8vo. f i - 5 - o
352
Kok, 7.) Vaderlandsch Woordenboek. XXIVfte Deel.
Amft. by .7. Eihart, in gr. 8vQ. f. - i2 - o
16
-

-

(.

Kok,

RE GIS T E R.
Kok, ( . 7.) Vaderlandsch Woordenboek. XXVfte feel.

472
Kojne,zburg , ( 3e.) Lofreden op Simon Episcopius.
t
het Latyn vertaald , en met eenige Aantekeningen ver
M. Schalekamp , in gr. 8vo.-merd.Aftby
f0- 14 -0
9J
L.
(D.) Verl,andèlingen over de Ondeugden, die
J avg1ians,
zich aan de Gezondheid der Menfchen zelve wreeken.
Utr. by H. van Emenes, in gr. 8vo. f I - 5 0 41L
Lantaarn (De) voor 17c)2. Door Amurat -Effendi, Hekins
Bachi. Amft. in 't Nieuwe Licht , in 12 0 . f t - 4-0 53!
Leeven (Ilet) der Zeehelden : behelzende dit Deel het
Leeven van den Maarfchalk de Tourville, en den Lui
Admiraal Kornelis Tromp. Naar het Fransch.-tena.
Isle Deel. Amft. en 'sf sage by Allart, en van Cleef, in
26
gr. 8vo f 2 - 4 - o
-- (Het) van den Wel Eerw. 3eonathan Edwards.
Met Uittrekzels uit zyne byzondere Schriften en Dagboek. Uit het Lngelsch vertaald door E. Nooteboom.
Utr. by W van Yzerlvorst, in gr. 8vo. f i - Io - o 49
Dood en Begraafnis van Dr. Karel Frederik
626
Bahrdt, in gr. 8vo. Jo - a • o
Lesfeps, (De) Historisch Dagverhaal zyner Reize • ze
Graaf de la Peroufe, en zy--derthvlan
ne Togtgenooten. IIde Deel. Utr. by B. Wild en 7.
615
it - o
Altheer, in gr. 8vo. f
Liederen by de Doopsgezinden in gebruik , zedert het
jaar 1684. Nu nagezien en verbeterd. Amft. by
A. van der Kroe, in gr. 8vo. f o - 8 - o 393
Loo, (3e. van) Kleine Schriften voor Vrienden der Menschheid en des Christendons. ede Stuk. ` Utr. by 3e. van
Terveen en Zoon , en W. van Tzerworst , in gr. 8vo.
f i- t6-o 86
Loosjes Pz., (A.) De Watergeuzen. I Ieldenfpel. Haarl.
527
by 2. Loosjes Pz. , in gr. 8vo. f I - to - o
Lucianus, Samenfpraaken der Dooden. Uit hLt Griekscit
in 't Nederduitsch overgezet , en met Aantekeningen
uitgegeeven , door B. V. F. iiie Stukje. Utr. bv
Ids van Tzerworst. in gr. Svo. f o - 8 - o 250
Luifcius, (A. van Stipriaan) Redevoering over het Nut der
Scheikunde in 't algemeen; en over derzelver invloed
op de Geneeskunst in 't byzouder. Delft by M. Roelofswaard, in gr. $vo. f o- 11 - o 46!
Yy3
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R E G I S T E R.
1M4*
] jfackintesh , (y.) Vindicice Gallic e, of Verdediging van de

+'j Franfche Omwenteling en derzelver Pewonderaaren , te
Aanvallen van de Heeren Burke en de Calonne.-gend
Dordr. by H. de Haas, in gr. avo. f i - 16 - o 416
11-1agazyn van Gefchiedenisfen , Romans en Verhaalen.
II Deelen. Rott. by .7. Meyer , in gr. 8vo. f io - 8 - o
44 0
i.
Man (De) en Vrouw van Smaak. III Deelen. Amíby
3.55
H. Keyzer, inavo.f 3-o-0
Marees, (S. L. de) Brieven over de Nieuwe Wagters der
Proteftantiche Kerke. •i tte Stukje. Utr. by bil van
Yzerwworst, in gr. 8 vo. f o - 12. - o 410
Jlarrfoli, (F. G.) Aandaclitsboek voor Vrouwen. I(Ie
Deels ede Stuk. 's Hage by I. van Cleef, in gr. avo.
f

I

-

16

-

O

293

112emorien , raakende twee intresfante crimineele Qwestien , uitgegeeven door Mr. oannes van der Linden.
Utr. by B. Wild en Y. Altheer , in gr. 8vo. f 0- 15 o
Mengelingen , (Zedelyke) onder de Spreuk : E pluribus
uvus. Rott. by 3°. Burgvliet , in gr. 8vo. f i - 8- o
127

Mcngelwerk van Stichtelyke Liederen, door verfcheidene
Dichters , met nieuwe en zeer gernaklyke Zangwyzen.
Dordr. by H. de Haas, in gr. Svo. f i - c - o 393
164ichaëlis, (7. D.) Nieuwe Overzetting des O. Testaments.
Met Aanmerkingen voor Ongeleerden. Xde Deel. Dordr.
by A. Blusfé en Zoon, en de Leeuw en Krap, in gr. ; vo.
f

1

-o-o

445

Mill r, (7. M.) Briefwisfeling tusfchen Academie - Vrienden. Ilte Deel. Utr. en Amf. by G. T. van Paddenburg
en Zoon, en M. Schalekamp , in avo. f i - y - o
3a0
--I1de Deel.

f
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530

1lLLens , (P.) en Bern. Bosch. De Nieuwe Conflitutie van
Frai*ryk. Atnft. by I. Wynands, en H. Brongers, in
gr. ; vo. f

r
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4

-

0
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en A. van Overf raaten, Ruth, in vier Boeken.
's 1-lage by
C. Leeusvefiyn , in 4to. f I - Io - o
Etc;
3i'untin l..e, (H.) De Pf; linen uit liet Hebreeuwsch ver-'
t iald. ede Stuk. Leyd. by 2. en .7. Honkoop, in gr.
^itiJ. f I - Y } - O

2(^

N.

R EGIST E R.
N.
aamlyst van Póeken, die ter Vertaalinge zyn aangekondigd in de Jaaren 1790 en 179 t. 2 Stukjes. Anifi. by
176
4. B. Sages, in gr. Svo. f 2 - I i - o
0.
bftti0 net in Euripidis maxime Hippolytum; Exereita•
tionum Acaden;icarum Specimen primum; quad, prcefide
Joanne Lufac, publice defendit Abraham Blusfc. Lugd.
Batay. apud H. Mostert, in 8 vo. f. m. f o - 11 - 0 6o6
- - i4n loca Veterum, prcecipue quce font de I'indi a
Divina; Exercitationum Academicaruin Specimen fecundum,
yued prcefide J. Lufac ,publice defendit Janus ten 13riuk.
6o6
in8vo.f.m. fo-ii -o
Ockerfe, (W. 4.) Het begraaven der Dooden buiten de
Kerk en. Stads Poorten, aangepreezen in Bene Leerreden.
Utr. by G. T. van Paddenburg en Zoon, in gr. Svo.
406
fo -14-o
Ontwaaking (De) van Epimenides , te Parys. Naar tiet
Fransch van den Heer de Flins. I-laan, by .7. van W clré
en Comp., in gr. Svo. f o r2 - o ;16
Oprichting (De) van den Hoogen Raade in Holland, met
het geen verder, omtrent dat Collegie, by de Heeren Staaten van Holland eh Zeeland beflooten is, tot den jaare
1767. Utr. by Wild en Altheer, in gr. 8vo. f i - to - o

O

,

-

6o

0pusculorum de ratione Studii, Pars tertia, eaque ultmz,
Jeu Steph. Gausfenii Disfertationuin pars posterior , 1v.
Scheidii. Lugd.. Bat. apud Sam. & Joh. Luchtmans, in
2I2
8vo. f m. f 1 - Io - o
Overftraaien, (A. van) Jacobi van Beieren, in vyf Boeken.
Amit. by de Wed. y. Ddll , in gr. 8vo. f i - io - o
6to
P.
aape, (G.) Myne vrolyke Wysgeerte. Dordr. by de
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434
Fla tarchus , De Leevens van doorluchtige Grieken en
Romeinen, onderling vergeleeken. Uit het oorípronglyk Grieksch geheel op nieuw vertaald , en met zeer
veele Aanmerkingen opgehelderd. Ilde Deel. Amf ; by
7. Allart, in gr. 8vo. f 3 - 18 - o 236
Pope, (f1.) De geroofde hlairlok. In 't Nederduitsch gevolgct door Mr. P. Boddaert. Haarl. by 4. Loosjes Pz.
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in gr, 8vo. f i - o - o
Porjeere, (0.) Dichtmengelingen. Amfi. by M. de Bruyn,
in gr. 8v0, f t -14-o
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Proeven voor het verfland, den Smaak en het Hart. Dordr.
by de Leeuw en Krap, in gr. 8vo.f9-io-o 485
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Keyzer, in gr. 8vo. f o - IL - o 164
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Graaf van Cagliojiro te Mit--blyfvanderugt
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Rekenboek , uitgegeeven door de Maatichappy: Tot Nut van
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fo-9•o
83
Sangerhaufen, (C. T.) Over den Geestlyken Stand. Goud.
by M. van Loopik en Comp. , in gr. Svo. f o - 6 - o
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A. Loogjes Pz. , in gr. 8vo. f 2 - 8 - o 6z
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liet Christendom. Amft. by de Wed. 3. Dóll, in gr.
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Ilde Deel. f 2 - 2 - o
59,'v
Verlustigingen in de Eenzaamheid. In 8vo. f o - io - o
626
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5. A. de Chalmot, in gr. 8vo. f 2 - 8-o 149
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57
——
--- Intree • Redenvoering , gedaan te Aria..
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Waarneeming en Geneeswyze , gehouden naa het
van een Speld. Door ..... M. D.
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Berigt van de Nardus Indica, of Oost - Indifche Nardus.
Door den Heer GILBERT BLANE, M. D. F. R. S. 13
Proeve , genomen op Zeewater uit wyd van een gelegen
deden des Oceaans. Door deníeer BAUMé.
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Proeve , over de Veranderingen des Barometers. Door
den Heer RICHARD KIRWAN.
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Gefchiedkundig Verflag, wegens het invoeren van Zydewormen in Europa. Door den Heer w. ROBERTSON ,
D. D. F. R. S. 26
;leer gewigtige Byzonderheden , den Aart en Zeden der
Hindoos betreffende.
29
De Voordeelen der Aandoenlykheid. Eene Zedeleerende
Gefcltiedenis.
36
By den Aanvang van het Jaar I79, aan de Nederlanders.
45
Antwoord aan het Haagsc1 Genootfchap, dat, yverende
voor de Eer van het Euangelie, en voor de belangen
der Vaderlandfche Gemeenten, thans vraagt : „ Welke
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„ ken, en alzo een gevreesd gebrek aan Predikanten
49
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Waarneeming, wegens eene ongelukkig uitgevallene Operatie van eene vermeende verzweering. DoorR... M. D. 61
Natuurlyke Historie van den Pylftayt. Volgens den Heer
63
DE BUFFON.
Proeve , over de Veranderingen des Barometers. Door
65
den deer R. I{IRW4N. (Vervolg van bl. a5.)
Zeer gewigtige Byzonderheden , den Aart en Zeden der
Hindoos betreffende. (Vervolg en Slot van bl. 36.) 72
Befchryving van de beroemde Rivier de Yordaan. Door
79
dei Abbé DIARITI.
De Voordcelen der Aandoenlykheid. Eerie Zedeleerende
84.
Gefchiedenis. (Vervolg en Slot van bl. q.5.)
De winter.
93
96
Anecdote.
Opheldering van GAL. III: i5-2o. Door r. B. V. D. M. 97
Verhandeling over den Dollen-Honds beet; betreffende
he Hulpmiddel van den Poolfcllen Lyfarts CHRISTIAAN
3ACOB DE MONJTA. Door den Heer J. D. al. CLEVE,
ioa
Apothecar van liet Groot Gasthuis in 's Bosch.
Veranderingen
des
Barometers.
Door
over
de
Proeve,
den Heer R. KIRWAN. („Vervolg en Slot van W. 72.) 109
Natuurlyke Historie van verfcheide Voortbrengzelen des
(groeienden Ryks , in Yudea. Door den Abbé rIARITI.
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Befchr} ving der Wooningen, Gewoonten en Zeden, der
Inwoonderen van het Eiland Man. Door den Heer
TOWNLEY.

I24

129
De Oorlog. Een Fragment.
Beflsiez,eling van den Mensch, als het behoeftigfte, en te
gelyk het voortrellykile , Schepzel in dit ondermaan I3t
fc:.ie.
134
Tets over de Wispeltuurigheid.
D ongelukkige Fluistering. Eene wanre Gefchiedenir. 139
Opheldering van het Ol3fchrift des Altaars te Athene, DEN
14t
O? BEKENDEN GOD toegewyd, HAND. XVII: 23.
Proeve vin eenige Aanmerkingen over de Verwantfcllapstafel van den Fleer LAVOISIER, omtrent het zogenaamde
Oxygene, volgens liet Uittrekzel in de annalen van den
14
Heer CitELL. Door den Heer J. M. SCEIILLER.
Befchryving an den Vn!caan op liet Eiland St. Lucia.
19
Doet den Heer CASSAN, M. D.
Be-
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Berigt„ wegens de laat[Ie Ziekte van den Heer JOHN noWARD, Esq. Ontleend uit Dr. AIKIN'S I/iew of his
Charal'ter and Public Services. 161
Beknopt Gefchiedkundig Verflag , wegens de Keizerlyke
Waardigheid.
165
ROZETTE. Herdersvertelling.
170
De Twee Zusters. Eene aandoenlyke Gefchiedenis.
1 74
Ophelderende Aanmerkingen over her Bock van RUTH.
Ontleend uit de Preface fur le Livre de Ruth. Par
CHARLES CHATS.
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Verhaal, wegens eenen gelukkig uitgevallen Misf ag van
twee zeer verfchillende Lyders, van welken de een het
Geneesmiddel, aan den anderen voorgefchreeven, gebruikt
hadt. Door R... M. D.
195
Befchryving van de Mahwah- Boom. Door den Luitenant
I96
CHARLES HAMILTON.
Over de Zuiper van Natuurlyke Melk. Door den Heer
198
JAHRIG.
Onderrigtende Aanmerkingen, medegedeeld aan de Heeren
Natuurkundigen , die na de Zuidzee en de Zuid -Poolgewesten op reis gaan, voorgeleezen in de Societeit der
Natuurlyke Historie, te Parys, den a9 July 1791. Door
den Heer DEODAT DE DOLMIEU.
200
Zeer belangryke byzonderheden van St. 7oanna, een der
Camora- Eilanden in den Indifchen Oceaan.
teg
.Bedenkingen over het Bygeloof,, en of het nuttig is or_i
et6
hetzelve aan te kweeken.
2r9
De Gelukkige Echte Stand.
Zedelyke Bedenkingen.
223
Ophelderende Aanmerkingen over het Boek van RUTH. Door
den E,erw. c. CHAÏ . (Vervolg en Slot van bl. 194.) lay
Waarneeming, wegens een zeer gevaarlyk toeval, veroorzaakt door het afzuigen van de Reuzel van een Nieuwen
Haring. Door R... M. D.
231
Uittrekzel eens Briefs, uit Koningsbergen, aan den Heer
CRELL, gefchreeven , over het Succin, Geel -amber of
Barnfieen, en de ontdekte vorming daarvan.
2233
Brief van den IIeer LE ROY, aan den Heer DE LA nF THRIE , over den Dubbelen Ring van Saturnus , ten
geleide eens Uittrekzels van eelm Brief , door den Heer
tIEP.*4
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H SCHCLL aan den Heer WATSON over deeze Ont
dekking,
?35
Oiiderrigtende Aanmerkingen, medegedeeld aan de Heeren
Natuurkugdigeu, t die n4 de Zuidzee en de Zuid -Poolgewesten op reis gaan. Door den Heer DEODAT DE
DOLMIEU. (Vervolg en Slot vn bl. gog.)
239'
Character- trekken van den Heer JOHN HOWARD , Esq.
Door Dr. AIKLN.
244
CLAUVIUS of de teleurget elde Geleerde. Eene Vertel ling , gef ehikt voor de Gunl elingen van I'ernuft en Geleerdheid.
267
Het Landleeven. Zedelyke Befpiegelingen.
266
Zedelyke Bedenkingen.
268
Bedenkingen, over de Staatsomwenteling in Frankryk, ten
aanziene van het Godsdienitige en de Regten des Ger
weetens. Door 'den Heer RICHARD WATSO r, D. D
B. K. S. en Lord Bisjchop van Landaf.
269
Verhandeling over de Scorbutus , voor Zeevaarenden.
279
Door den Heer A. J. V. BOEN .
285
Waarner^ni ig, wegens de Springhaauen.
Berigt , wegens de zogenaamde. Toverkringen op den
grond. Door den Heer TOWNt,EY.
286
De Opkomst der Letterkunde en Kanoen in Klein Afie
naagefpoord. Door den .fleer WILLIAni RUTHERFOLW. 286
Leevensbefchryving van JOHAN BENJAMIN KOPP ,. Door
den Eerw. C. DIUL ~ER.
293
Verlag van Bene zonderlinge Gewoonte op Wetelino, een
Eiland in den Archipel, oudtyds Lesbos geheeten. Door
JAMES, Graaf van Charlemont, Pr rident van de Koning,

tyke Ierfclae Acadetrmie.
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De Man naar Smaak.
309
Loon naar Werk, of de. geílrafte Nieuwsgierigheid., Eetsi

uwaare Gebeurtenis.
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Zedelyke Bedenkingen.
]3erigt, wegens de Wysgeeren , die de Veelheid der Werelden geloofd, en die dit gevoelen niet aangenomen
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VE1tI1A DELING OVER DE WAARS EER.

(Naar het Engelseh.)

De Onfterflykheid is de gedagtenisfo der Deugd : dewyl
zy beide by GOD en Menfchen gekend wordt. Als zy tegenwoordig is, zo volgt men haar na; en gaat zy 'weg, zo ver
na haar; en in de toekomende eeuwe draagt zy eens-langtme
kroone, en triump'aeert; naa stat zy dan, flryd der pryzen,
die onbevlekt zyn , gewonnen heeft. Want zy is een
damp der kragt GODS, en eene zuivere uitvloeijinge der heerlykheid des Almagtigen : daarom valt in haar niets dat befmet
is: want zy is een affchynzel des eeuwigen Lichts, en een
onbevlekte fpiegel van GODS werkende kragt , en een beeld
zyner Goedheid. En eenig zynde , kan zy alles doen ; en
blyvende in haar zelven, vernieuwt zy alle dingen; en van
ge/lachte tot geflachte in heilige zielen overgaande, maakt zy
Vrienden GODS en Propheeten: want God bemint niets, dan
den geenen, die by de wysheid woont: want zy is fchooner
dan de Zonne, en boven alle (tellingen der Sterren; by heet
licht vvrgelceken zynde, wordt zy tref yker bevonden.
'T LOEK DER WYSHEID.

D

e zugt tot Eer is eene der flerkfte Driften in 's Menfchen boezem. Deeze vertoont zich in onze vroegfte
Jaaren, en is gelyktydig met de eerfte uitbottingen der
bede. Zy vergezelt ons op alle de tooneelen onzes volgenden leevens, en vertoont zich niet minder in de laagere dan in de hoogere rangen der Maatfchappye: groot,
Jyks verfchillen de Menfchen in hunne begrippen, over
t geen Eer uitmaakt, en dikwyls zyn zy het fpoor deerlyk byster; maar allen ttreeven zy na iets, 't geen zy
begrypen , dat uit[ieekenheid en onderfrheiding medebrengt; allen_ wenfchen zy, door 't een of ander mid4e1, " de Agting te verwerven der geenen, onder welken
1b1ENG, 1792. NO. I,
A.
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zy lecven ; voor veragting en fmaad is niemand onge.
voelig.
Onder de voordeelen , die Godsdienst en Deugd ver
wordt de Eer, welke zy den Mensch aanbren--gezln,
gen , in de gewyde Bladeren, als een der aanmerkelyklle
,gerekend. S ^r.uMo , die in zyn Spreukenboek door
H7 sheid het Beginzel van Godsdienst verltàat , 't geen
tot een deu',izaam Gedrag opleidt, fpreekt hier over op
den ve ecveiii eri trant, als by zich dus laat hoorent
„ De \Vysheid is het voornaarIl:e, verkrygt dan Wys„ beid, en verkrygt Verpand met alle uwe bezittingen.
„ Verheft ze, en zy zal u verhoogen; zy zal n vereeren
„ als gy haar' omhèlzen zult. Zy zal uwen hoofde een
aangenaam toevoegzel geeven ; eene cierlyke kroone
,, zal zy u leveren. (*)"
't Is te meer noodig op deeze aanpryzing van den Godsdierist onze aandagt te vestigen; dewyl dezelve door Lieden van de Weretd daaraan inenigmaalen ontzegd wordt.
Hunne begrippen van Eer loopen alle eenen anderen weg
op. Wanneer men van Godsdienst fpreekt , hegten zy
daar áait denrbecldën van zwaargeestigheid en neêrílagtigheid. Zy ftemrmen mogelyk toe , dat de GodsdienSt ituttig kan weezen voor de menigte, as een beginzel om hun van ongeregeldheid en Misdryven te rug
te houden; dat dezelve aan Lieden van Bene byzondere geestgetteltenisfe troost kan verfchafl'en , te midden
van de rampen deezes leevens. Maar van de werkzaame
tooneelen deezer Wereld , van die moedige uitoefeningen, welke der Menícheri bekwaamheden met het meeste
voordeel ten toon fpreiden, willen zy den Godsdienst
geheel hebben uitgeflooten. Deeze moge den vreesagtigen ,
of den loggen , fireelen; maar zy merken denzelven aan als
geene betrekking altoos hebbende met het geen gefchikt
is om den Mensch onderfcheidende Eer by te zetten.
, Ik zal my bevlytigen om deeze fmaad van den Godsdienst af te wenden; en te toonen , dat, in eiken Leevensftand, zelfs in den hoogíten, de Godsdienst zo wel
de Eer als het Geluk des Menfchen uitnaakt.
Doch dat wy vooraf zorgvuldig bepaalen wat Godsdienst is. — Ik erken , 'er is eene foort van Gods.
dienst (indien wy dien heiligen naaai daar aan mogen
geeven,) welke geen eisch heeft op zulk eene onder fehei(^`) SPREUKEN, Iv: 7, 9, 9•
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!'c hé ding; wanneer :men, naamlyk, dezelve geheel in Befpiegeling en Geloof fielt , in de geregelde toebren ;in;;
van uitwendigen Eerdienst, of in den vuurig heeten vver
voor betwiste gevoelens. Uit kragt van Bene Bygeloovighcid, diep in 's Men{chen boezem gehuisvest , is de
Godsdienst der menigte al te zeer met dien geest beliebc
geweest. Z_y dienen GOD gelyk zy een trotfclien Mees
zouden dienen , die genoegen vindt in hunne ouder--ter
werpingen, bevredigd wordt door hunne giften , en gefreeld door luidrugti e betuigingen van gehegtheid aan
zyne belangen, en door de flerkfle verklaaringen van
vyandfchap tegen allen , die zy veronderftellen zyne
vyanden te wcezen. Maar deeze is de Godsdienst
stiet aan wellen SALOMO zo veel goeds en de waare Eer
toefchryft; deeze is de Godsdienst niet van JESUS CHRIS.
'rus. De Godsdienst. van deezen grootflen Afgezant des
Hemels beffaat in liefde tot God en liefde tot den Naasten , gegrond op 't geloof in Hem als dcn Verlosfl r der
Wereld, de Voorfpraak der Boetvaardigen, en den Patroon der Deugdzaamen, door wien wy den troostvollen toegang hebben tot den Opperheer des !-Heelals in onze Gods'
dienstverrigtingen t deeze bctfaat in Regtvaardigheid
lillyl.heid en Liefde, in Gpregtheid en Edelmoedigheid
van hart, gepaard met manti gheid en zelfbeíluur, en Bene
geíladige agtgeevin , in alle onze verrigtingen, op ons
Geweeten en de Wet van GOD. Een Godsdienllig en ge
deugdzaam Charaer befchouw ik als een en 't-hel
zelfde.
Door de waare Eer van den ^ïensch Nebbe men niet
te vertiaan, 't geen enkel uitwendige Eerbetooning ver
maar eerbied des harten, 't geen niemand verheft-wekt,
tot een erkende uitmunteuueid boven anderen van dezelfde foort;'t heen a,toos agting baart, en, in den hoog.
linen graad opgevoerd, eerbied inboezemt. De vraag valt,
waaruit dus eene voortre(_3ylheid gebooren wordt ? En
hoe men dezelve verkrygt?
Uit Rykdom komt ze niet voort. Schatten, weeten wy
allen, kunnen den fnoodiien onder de Kinderen der Menfchen ten deele vallen. I)e Voorzienigheid heeft ze onder de menigte uitgedeeld , niet eene niet onderfcheidende hand, als ten dode hebbende, om daar door te
toonen , hoe luttel zy betekenen in het oog van GOD.
De ondervinding bewyst dagelyks , dat derzelvor bezit
be
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beflaanbaar 15 met de algemeenfle veragting. Hierop bza.
hoef ik geen oogenblik langer fbi te ftaan.
's Menfchen waare Eer ontflaat ook niet enkel uit de
Waardigheid, welke by bekleedt, of het Ampt ,waarin by
geteld is. Werden zodanige onderfcheidingen altoos, of
zelfs doorgaans, verworven door zeldzaame verdienflen,
zy zouden, indedaad, Eer op het Charaáfer verfpreiden.
Doch, 't is maar al te wei bekend , dat, in den tegen.
woordigen Raat der Maatfchappye, dit op verre na het ge
niet is. Dikwyls zyn ze de gevolgen van geboorte-val
alleen, zomtyds de vrugt van kruipende afhanglykheid, of
de belooning van vleiery, zwenking, en kunstílreeken; en
dus zamengevoegd met laagheid en flegtheid van Character.
Aan Perfoonen, in hooggin rang gebooren, op verheevene
posten geleld, is men veel uitwendigen eerbied verfchuldigd. Zulks vordert de ondergefchiktheid der Maatfchappye noodwendig , en elk goed Lid van dezelve zal ze
gaarne toebrengen. Maar hoe menigwerf is liet gebeurd,
dat zodanige Perfoonen, íchoon, uitwendig geëerbiedigd,
door de eerbiedigers zelve in 't hart verfmaad, ja zomtyds
openbaar gevloekt, wierden? Hunne verheffing, indien zy
zich derzelver onwaardig aanflellen, is zo verre van hun
waare Eer toe te brengen, dat ze alleen hunne weinig be.
duidenheid, mistchien hunne fchande, te zigtbaarder maaken. De aandagt hunne bedryven trekkende , komt het
in het helderst daglicht hoe weinig zy den ílaat, door hun
bekleed, verdienen.
Ik snoet hierby in opmerking neemen , dat de waare
Eer der Menfchen niet ontftaat uit eenige dier fchitterende
bedryven en bekwaamheden, die hooggaande bewondering
baaren. Dapperheid en Moedbetoon, Krygsroem, Overwinning en Vermeestering, mogen den naam van een Man
vermaard maaken, zonder zyn Charauer waarlyk Eerwaardig te doen worden. Veele dappere Mannen, veele Helden, in de Gefchiedboeken vereeuwigd, befchouwen wy
met verwondering. Hunne verrigtingen worden vermeld.
Huai lof wordt opgezongen. Zy than als op eene hoogte
boven de rest des Menschdoms verheeven. Hunne verheevenheid kan, egter, niet van die foort weezen, voor
welke wy met inwendige hoogagting nederbuigen. Iets
meer wordt 'er ten dien einde vereischt, dan de overwinnende arm en het onverfchrokken hart. De Laurieren des
Krygshelds zyn altoos niet bloed befpat, en vogtig van de
traa,

OVER DE WAARE EER.

5

traanen der Weduwen en Weezen. Maar, indien ze, daar
en boven, bevlekt zyn door Roof en Onmenschlykheid;
indien flordige gierigheid, of beestlyke wellust , 'er bykomt,
dan daalt de groote Held tot de kleinheid van een veragtlyk Man. 't Geen wy op een af(Iand, of by eene oppervlakkige beíchouwing, bewonderen, wordt " gering, en
misfchien haatlyk, als wy het van naderby bezien. 't Is
'er mede als met een reusagtig Standbeeld, .welks ver
grootte den Aanfchouwer van verre met ver-bazend
vervult, doch, van naby bekeeken, blykt vol-basdhei
onevenredigheden, wanífaltig en ruw, te zyn.
Soortgelyke aanmerkingen mogen toegepast worden op
alle agting, ontleend van Burgerlyke Bekwaamheden, van
de verfynde Staatkunde der Staatsdienaaren, of de poogingen om Letterroem te behaalen. Deeze verfchaffen
uitlteekenheid en onderfcheiding, en moeten het, in zekere maate, doen. Zy ontdekken talenten, die op zich
zelve fchitteren, en hoogst dierbaar worden, als men ze
aanwendt tot het bevorderen van het heil des Menschdoms. Vanhier geeven zy dikwyls geboorte aap. vermaardheid. Maar men hebbe onderfcheid te maaken tusfchen Vermaardheid en waare Eer. De eerfte is eene
Iuidrugtige eu veel geraas maakende toejuiching; de laat
inwendige hulde. Vermaardheid zweeft-tIenfulr
op de lippen der menigte; Eer rust in het oordeel der
denkenden. Vermaardheid moge lof fehenken, terwyI dezelve van agting beroofd blyft. Waare Eer fluit agting
stn, met eerbied gemengd. De Eer betreft byzonder uit
talenten; de ander het geheele Character. Te-fleknd
deezer oorzaake kan de Staatsman, de Redenaar, of de
Dichter, vermaard zvn; terwyl de Man zelve verre van
geagt is. Wy benyden zyne bekwaamheden. Wy wenfchen hem daarin te evenaaren; doch wy zouden niet begeeren, over 't geheel, niet den bezitter van dezelve ge
te worden. Voorbeelden van deezen aart ont--rangfchikt
moet men maar al te veel in de oude en in de hedendaagfche Gefchiedenisren.
Uit dit alles volgt, dat wy, om te onderkennen waarin *`s Menfchen waare Eer gelegen is, liet oog niet moeten
vestigen op eenige bykomende otuftandigheden van tydlyk geluk ; niet op ene enkele {chitterende hoedanigheid,
maar op 't geen een Mensch in 't geheel uitmaakt, en
hem, als zodanig, regt geeft om hoog geplaatst te worden in den rang der weezens, tot welken by behoort;
met
A3
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niet één woord , wy moeten op zyne zielsge[leltenisfe
agt geeven. Eene Ziel , verheeven boven Vreeg^.
boven Baatzugt en Ornkooping ; eene Ziel , beftuurd
door de beginzelen van eenpaarigeRegtheid en Braafheid,
dezelfde in voor- en tegenfpoed , die geen geld kan ver
geen fehrik bedwelmen ; die door vermaak tot-loken,
geese verwyfdheid vervalt, en door tegenheid niet wegzinkt in moedloosheid, is de Ziel die den Mensch tot hoogheid onder de Menfchen verheft. Een, die in geenc
omfiandigheid des leevens befchaamd of bevreesd is om zyn
pligt te doen, en met onbezweeke flandvastigheid te volbrengen; getrouw aan GOD dien hy dient, getrouw aan 't Geloof, voor welke,belydenis hy uitkomt; vol van genegenheid
tot zyne Broederen , het Mensciidom; oprent voor zyne
Vrienden, edelmoedig omtrent zyne vyandcn . niet teder
medelyden jegens de ongelukkigen vervuld. Zelfveriochenend ten opzigte van kleine byzondere belangen en ver
waar volyverig voor 't algemeen belang en geluk;-maken;
grootmoedig zonder trots; nederig zonder laagheid; een
zeden, maar grootsch in zyne gevoelens;-voudignzye
op wien gy u geheel kunt verlaaten; wiens Belaad u nunnier bedriegt ; wiens betuigingen van goedwilligheid de
nitboezemingen van zyn hart zyn. ---- Een , in 't kort,,
dien gy , onafhanglyk van eenige inzigteil van voordeel,
zoudt verkiezen voor uwen Meerderen ; op wies gy als
een Vriend zoudt vertrouwen , en kunnen liefhebben als
een Broeder. --- Deeze is de Man, dien gy in uw harc
liet meest eert en moet eeres.
Zodanig een Charaer, hoe onvolkomen ook gefclietst,
moeten allen bekennen , dat alleen gevormd wordt door
den beflerdig werkenden invloed van Godsdienst en Deugd.
't Is liet uitwerkzel van beginzels , die , op het Geweeten
werkende, 't zelve eenpaarig bepalen, „ om alles te bedin,, ken wat waaragtig is , wat eerlyk is, wat re€;r.vaardig is ,
„ wat rein is; wat lieflyk is; wat welluidt, zo daar eenige
Deugd is, zo daar eeoige Juf is ('k)." Door deeze mid•
delen brengt ons de Godsdienifige 1!'ysheid tot Ecre.
Tot nadere ftaaving deezer Leere liebbe men op te merken, dat de Der, die een Mensen verkrygt door Goisd enst en Deugd, onafhangelyker en volkomener is, dan
de Eer , welke door Benige andere middelen ka=n verworven worden. Dezelve hangt niet af van iet vreemds o.`_
nu(') PHILIPPENSEN, IV. 8.
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egting beweezen aan uiterlyke omftandigheden , verandeven niet de vormen vn Regeering, en de heerfchendeMode
der tyden. Hoedanigheden , welke men in 't eene land
hoogst vereert , worden in een ander klein geagt. ja, 't
neen, in eenige Gewesten der Aarde, den eenen Mensch
oven den anderen verheft, zal hem elders aan veragtit g
en uitjouwing blootfiellen. Doch waar was ooit op 't ganfche Wereldrond een Volk, 't welk innerlyke waarde , ongemaakte Godsvrngt, ftandvaste en geregeld werkende Deugd,
niet eerde? Voor wien werden, in de Heidenfehe Wereld,
Altaaren opgerigt, dan voor de zodanigen, die, door hunie Verdienllen en Helden - arbeid, door hunne uitvinding
van nuttige I un(Ieu , of door eenige treffende bedryvetm
van weldaadigheid voor hun Vaderland of voor het Menschdom, waardig gekeurd werden , naar het heerfchend gevoelen, om van onder de Menfchen weggenomen, en aan
't getal der Goden toegevoegd, te worden? — Zelfs de
namaakzels der Deugd, zo vaak in de Wereld voorkomende , werken tot haaren lof mede. De Geveinsde weet , dat
hy, zonder den mantel der Deugd om te hangen, alles
niet genoegzaam is om hem agting te verfchafen. Tusfchen beiden komend belang , of verkeerdheid van aart,
moge nu en dan eenigen aanzetten om den opregten en goeden tegen te uireeven, ja zelfs te haaten. Maar hoe zeer
tie Charaers van zodanige Perfoonen mogen misnomen, of
in een verkeerden dag gefield worden , durven nogthans
de boozen, hun, in zo verre men ze voor deugdzaam er=
kent , niet fchandvlekken. Waare Deugd fpreekt eene
taal, die de geheele Wereld door gehoord wordt; eene
taal, die allen verftaan, in elk Land onder welke Lugt^
ílreek, is de hulde, daar aan toegebragt dezelfde. In geen
gevoelen flemt her Menschdom meer overeet.
Eindelyk, de Eer, door Godsdienst en Deugd verworven9
is Godlyk en Oniterflyk. 't Is ier. niet alleen volgens de
waardeering der Menfchen ; maar in 't oog van GOD y wiens
oordeel ten maatregel ftrekt van waarheid en regt; wiens
goedkeuring een onverwelklyke kroon fchenkt. Alle Eer,
welke zy onder de Menfchen kunnen behaalen ; is bepaald:
slaare kring is eng. Haar duur kort en voorbygaande^
.Maar de Eer gegrond op wanre Deugd, vergezelt ons
door ons, geheel volgend beflaan. Deeze treedt met den
Mensch in eenen toekomenden haat, en volduurt met hel deren glans in eeuwigheid. 't Geen hem op Aarde agting
bezorgde, zal hein agtenswaardig maaken in het gezelfehap
der
;
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dei Engelen, in de vergadering van de Geesten der vol.
maakt Regtvaardigen , waar wy verzekerd worden, dat zy
die in Regtvaardigheid hebben uitgemunt, „ zullen fchynen
i , met den glans des uitfpanzels, en als de Starren, voor
t , eeuwig (*). , Aardfche Eer is , ortftondig, en in
die kortftondigheid nog met vlekken befmet. In een of
ander gedeelte taant de helderheid, en de verheffing wordt
Vernederd. Maar de Eer, die van GOD en Deugd komt, is
onvermengd en zuiver. 't Is een luister, die van den Hemei afdaalt, en in de Heilige Bladeren vergeleeken wordt,
„ by het licht van den Morgenftond, wanneer de Zon op„ gaat, zelfs by een onbewolkten Morgen; by een licht
y, 't geen in glans toeneemt, tot den vollen dag toe (t)."
Terwyl de Eer, die de Wereld fchenkt , gelykt naar'de
zwakke i en by flikkering lichtende, fakkel, dikwyls ver
daar mede gepaard gaande rook, altoos-donker
yerteerende , en eindelyk geheel uitgedoofd.
Dat hy, derhalven , die eenig bezef heeft van 's Menfchen waardigheid, die in zich de begeerte tot Eere, met
den Mensch te eener dragt gebooren, gevoelt, na de voldoening van die aandrift ftreeve , door middelen zyner
Natuure waardig. Dat hy het niet Iaate berusten by Bene
dier uitwendige Onderfcheidingen , door ydelen trots ingevoerd, Deeze kunnen hem niets meer dan de fchynvertooning van Agting verzorgen. Dat by zich niet kittele
wegens de toejuiching , welke deeze of geezie ten toon
bekwaamheden hem verwekke. Deeze toe--fpreidngva
juiching kan met verfmaading gepaard gaan. Dat by uit
na 't geen zyn Charaé er, als Mensch, waardigheid by--zie
zet. Dat by deeze zedelyke hoedanigheden aankweeke,
Welke alle Menfchen in hun hart eerbied toedraagen. „ Dan
„ zal de Wysheid zynen hoofde een aangenaam toevoegzei geeven, en hem eene cierlyke Kroone leveren." Na
deeze Eere mogen wy allen ftreeven. Na dien prys
mag ieder, van welk een Leevensrang ook, dingen. 't Is
altoos in zyne magt zich derwyze te onderfcheiden door
een waardig en deugdzaam gedrag, dat hy de Agting der
g;eenen , die hem omringen , wegdraage , en , ' t geeii.
't meest van allen is , de goedkeuring van GOD.
Niemand maake zich diets , dat 'er in het Godsdienflig
gedeelte van dat Character iets is , 't welk daarover een
don(* DAN. XIT: 3.

(t) 2 SAM. XXIII: 4. SPR. 1V: 28.
A
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donkere fchaduw verfpreidt, of firekt tot wegneeming vim
die Agting , welk de Menlchen doorgaans genegen zyn
aan voorheeldlyi;e Deugd te fchenken. Valfclle denkbeelden moge men zich van den Godsdienst vormen ; valfche
en onvolkomene bevattingen van de Deugd hebben menig maal in de weereld de overhand gehad. Doch tot waaren
Godsdienst behoort geen naare droefgeestigheid , geen
ongezellige gei1rengheid , ftr-ekkende om de Menffhen de
zamenleeving te doen ontvlieden , of de betooningen van
werkzaame Deugd te belemmeren. Integendeel, het Godsdienílig beginzel , wel begreepen , vereenigt zich niet alleen niet alle zodanige Deugden ; maar onderfchraagt,
verlterkt en be vestigt, dezelve. Godsdienst is verre van
tien luister eens Charac'Lers té verdoovcn , integendeel
wordt die darr door vermeerderd, Deeze voegt aan de
Zedelyke Deugden iets eerwaardigs toe , en maakt een
dett7dzaam Characcr heiliger. Ta let de cieraaden van een
Paleis, om zo te ipreeken, vereenigt dezelve de, grootsheid
van een Tempel.
FLy , die Godsdienst en Deugd vaneen fciieidt , kent
;och den een , noch de ander. 't Is de vereeniging dier
beiden, welke 's Menfchen Cnardeter volmaakt. 't Is derzelver vereeniging , welke de groote Mannen vormde,
die , in 'vroegere eeuwen , met zo veel Eere fchitterden ,
en wier Getdagtenis nog leeft in de Naagedagtenis der
volgende Gellaehten. „ Zy waren Mannen der Barmhar„ tigheid, wier gercgtiglhecten niet worden vergeetcn; zy
„ werden in vrede begraaven, en hun naam blyft van ge„ Ilachte tot gepachte : de Volken vertellen hunne wys„ held , en de Gemeente verkondigt hun lof." — „ Ik
hieldt ," zegt daarom de Schiyver van liet Bek der
Wysheid , „ meer van de Wysheid , dan vin Scheptors
„ en Throonen ; Rykiom agtte ik voor niets in vergely.
kinge niet haar. Ik vergeleek geen Ddelgeíeente by
„ haar : want al liet Goud ten aanzien van haar is als
„ een weinig Zands ; en Zilver is als flyk tegen haar te
„ rekenen. Boven Gezondheid en fclioone Geftaltenisle
„ heb ik haar bemind, en heb ze verkooren voor oei
„ licht : want dc glans uit haar wordt niet uitgebluscht,
„ Zy is den menfche een íchat , die niet afneemt, en die
s , dezelve gebruiken krygen Vriendfchap by GOD (*)."
(P)

Loek der Gk s?le1d. VII. C, i i , ia..

WZCENs HET DOORZWELGEN VAN ELN SPELD. U

WAARNEEMING EN CF,,EESwilZE, GEPOUDEN NA HET
!)OORZWELGEN VAN EEN SPELD.

at het ongelukkig doorflikken van Spelden en Naalden,

LI in ons Land, meni gw rf gebeurt, en niet zelden de.

treurigste gevolgen na zich fleept, is fineer dan te veel bee
kend, en men vind, in verfheide Geneeskundige Werken
merkwaardige voorvallen daar van opgetekend ; dan men
heeft niet altyd gezorgd, om tef ens eerie, beide niet eene
goede Theorie en Praclyk, overeenflemmende Geneeswyze
aan de hand ,te ,,eeven , en dit is ongetwy flild dc oorzaak
waarom meenig C eneeskundiz e, fc'.hoon tvdig by zulk een
voorval geroepen, • gewoonlyk geene andere middelen aan
dan om, ware liet mogelyk, de nadeelige toevallen-wend^,
voor te komen; verwachtende dat de goede moeder Natuur
liet overige werk wel aliioen, en dit vreemde lichaam op
deeze of Beene i`vyze wederom ontlasten zal. Daar evenwel door deeze, of zomtyds nog wel erger, behandeling de
Lyders aan het dreigendite gevaar blootgefleld worden, zo
is liet wel der moeite waardig, om eerie andere - en betere
Geneeswyze algemeen bekend te maaken, in hoop dat men
daardoor, by zoorrgelyke voorkomende ongevallen, terfiond
de vereischte hulpmiddelen zal gebruiken , om de doorgaans zorglooze, doch altyd ongelukkige, Lyders , of liever
Lyderesfen,eene fpoedigc hulp te verfchaften , en liet ia
alleen tot dat oogmerk, waar toe de volgende %Vaarneeming
en de daarhy gehoudene Geneeswyze, aan het Publiek
word medegedeeld.
De Dienstmaagd van den Heer j. w.... , te Amflerdam,
had liet ongeluk, om op Zondag namiddag den Iddeu November 1791 , een zeer fcherpe fpeld , van meer dan een
duim lengte , by het aankleeden, door te flikken; terf}ond
hier op gevoelde zy eerie flerk fleekende pyn in den flokdartn
(©efophagus) oh de hoogte van liet fchildwyze kraakbeen
(Cartalago Thyroidea) ; men liet haar kruim van brood en
gekookte aardappelen doorflikker , doch dit vormeerclerde
de pyn grootlyks , toen deed men haar eetre goede hoeveelheid boomoly met zoetemelk drinken , liet welk eerie
verzagting te weeg bragt, maar :gene walging noch over
geeven , zo als men gehoopt hadde.
Den volgenden (lag haar bezoekende, was de pyn nog op
dezelfde plaats ; zy had can onrustigen nabs dourgebragt,
eve"-
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evenwel *as 'er weinig opzetting in de pols, zo dat ik voor
als nog eene aderlanting onnodig oordeelde. Uit de boven
meer zoortgelyk genomene Proeven om drooge-gemldn
lichaamen door te flikken, waar by dan telkens de pyn ver
dat de fpeld, met de punt-merd,fchntyoe
naar om laag, fchuins in het inwendige bekleedzel van den
Oefophagus, flak, en daar door belet wierd om naar bene
te kunnen daalen; ik fchreef haar, met oogmerk om-deu
le beproeven , of dezelve naar boven konde ontlast worden , deeze infufie voor, Ijo rad. Ipecac: iii, inf. cum f. q.
, ad jvi: col. adde lui emetici gr. iv, oxymell. (quill: ái.
rn. — Dan zy,, om het overgeéven zich gemaklyker te
maaken, dronk zulk eene hoeveelheid water en melk-, dat
het vomitief daardoor dermaate verzwakt wierd , dat het
á)egts twee keeren , eu nog maar zeer flaauw, werkte.
De hier op gevolgde nagt was niet rustiger dan de voo•
tige; op den i5den bevond ik alle de om(landigheden even
ils daags te vooren; ik besloot dus om door een ander middel te beproeven, of ik myn oogmerk bereiken konde; ik
liet haar eene vry aanzienelyke portie half gaar geftoofde
aoode kool eeten, en liet haar een vierendeel uurs daar na
het volgende poeijer op eene keer inneemen, $o pulv. rad.

Ipecac: 3i, [ i einet. gr. iii, flrcani dupl: Di m. pro doff.
verbiedende haar daar by , om niet meer water en melk
te drinken, dan alleen voor den dorst nodig was. Dat ik,
door het eeten der roode kool, niets anders beoogde, dan
om daardoor een middel te krygen , waardoor de fpeld
Conde gevat en naar boven uit gebracht worden, laat zich
ligtelyk begrypen. ook heb ik naderhand tot myn genoegen t
ontdekt, dat de Heer LE TUAL, by gelegenheid chat zich
eerre doorgetikte fpeld reeds inde maag bevond, juist het
Zelfde middel beproefd heeft, en daar mede naar wensch geílaad is (*). Dan dit volgde hier niet , de kool en een
goed gedeelte flym, wierd naar boven uitgeworpen, doch
de fpeld bleef op de oude plaats íieeken.
In den volgenden nagt echter zakte by van zelve om laag,
en ik bevond haar den i6den over eerre geweldig fleekende
pyn klaagende, omtrent den grond der maag, naar deszelfs
uitgang (pilorus). Dit bewoog my om op eerie andere
wyze te werk te gaan , en ik liet haar dierhalven , twee
ach.
,

(t) Vide Com nen:. de rebus in fciert. nat. & med. gestis, Vol.
VII , pag. 3 r4.
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achter een volgende dagen niet anders dan in zoetetnej

dik gekookte rystenbry eeten , en fchreef haar ieder dag
den volgenden koeldrank voor. Aq. Hordei 5i'iij fat.
prunedl.i, fpec. diatrag. fr. 3iii, Syr. Moror. 3x, Laud.
Liquid. Sydenh. Di m. Myn doeleinde was hier niede tweeledig, eerst om de ontfteeking te weergin, en dan om, door
pene zwaare en lyvige (toffe, de fpeld naderhand zo veel te
gemakkelyker uit de maag door het darmkanaal te kunnen
afvoeren.
Den 18den bevond ik alles nog in denzelfden toefl:and; na
fchreef ik haar het volgend middel voor, 1 Aq. Hordei
Jviij, pulv. rhei, fpec. diatrag. fr. ana 3ii, falis prunell.
3i , Syr. Mororum á,i. m. om alle muren een theekopje
daar van koud te gebruiken. Naa het gebruiken van het
braakmiddel had zy geen floelgang weder gehad, maar hier
op volgden diep dag vier ruime ontlastingen; zy bragt den
volgenden nagt zeer onrustig door, tot in den morgenllond
van, den egden , toen zy omftreeks 6 uuren eene hevig
Beekende pyn in den endeldarm gevoelde, met perfing oat
af te gaan , het welk dan ook kort daar op volgde , en
waar by teffens deeze gedugte vyand gelukkig geloosd wierd.
Daar ik haar op dien dag reedlyk wel bevond , fchreef
ik alleen eenige volgende dagen een zagten leefregel voor,
en verliet haar met wederzyds groot genoegen.
,

-

Amílerdam, 23 Dec. 1791...... Med. Dr.

IERIGT VAN Dr Nardus Indica, of Oost -Indifche
Door GILBERT 73LANE , M. D. F. R. S.

Nardus.

(Uit de Philofophical Transa'tions P. H. for. r79o.)
heeft, met veel oordeels , en zeer voldoen.
r.
de , ons de waare Oost - Indifche Nardus , onder
D
de Ouden zo zeer beroemd als een heilzaam Geneesmiddel
BLANE

en aangenaam Reukwerk , doen kennen. De ontdekking
werd gedaan door zyn Broeder, in Indie, vergezeld met
deeze optekenenswaardige omilandigheden. — Den Nabob
Mifier vergezellende op eene zyner Jagtpartyen , na het
?' oordlykst gebergte , ílond ik veríleld , wanneer wy de
Rivier Rapty,, omtrent twintig mylen van den voet der
bergen, overgetrokken zyude, de lugt met een geur van
wel-
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welriekende kruiden vervuld vonden. De reden vraagende g
kreeg ik tot befcheid , dat die geur voortkwam uit de wortelen van het Gras , platgetreeden en uit den grond gerukt door de pootera' der Olyphanten en Paarden, in den
(loet des Nabob Vifiers.
Het land was will en onbebouwd , en dit was het gemeen Gras 't welk den grond bedekte; groeijende in groote
bosfc hen digit by elkander, en in 't algemeen van drie tot
vier voeten lang. Naardemaal het winter was, bloeide het
niet. Het groodle gedeelte was ook afgebrand op den weg
dien wy volgden , ten einde het geen beletzel moot veroorzaaken aan den 2Vauob, om zich ergens neder te flaan.
Ik droeg zorg , om , niet beleid , eenige Planten uit te
fpitten, welke ik zond om geplaatst te worden in myn tuin
te Lucknow. Zy tierden 'er weeldrig, en in den Regentyd
fchooten zy ter hoogte van omtrent zes voeten op. De
Jnboorelingen noemen deeze Plant Terank€tr, 't welk in de
Hindoo -taal letterlyk betekent Koorts-bedwinger, uit hoofde
van de kragt, welke zy daar aan toefchryven. De geheele
Plant heeft een flerke ípecery -geur; dan en de kragt en de
reuk huisvesten voornaamlyk in de wortelen , die in het
kaauwen een bitteren , warmen , prikkelenden , fmaak hebben,
eenigzins gepaard met dat gloeiende in den mond, 't welk
Cardamom veroorzaakt.
Deeze ontdekking van de Nardzis Indica beantwoordt
zeer juist aan een voorval door ARRIANUS verhaald, in zyne
Gefchiedenis des Krygstochts van ALEXANDER DEN GROOTEN in Indie. Hy fcliryft Lib. VI. c. 2a. „ dat, geduw„ rende zyn optocht door de wildernisfen van Gadrofta ,
„ de lugt vervuld was niet de geur van de Nardus, plat
„ getreeden door de voeten des Lezers; en dat de Pheni,, tiers, die den tocht bywoonden, een zeer grooten voor,, raad daar van, als ook van Myrrlie, verzamelden, om ze
„ in hun eigen Land, als Koopwaaren, over te brengen."
Eene Aftekening van de Plant in bloei , en een welbewaarde gedroogde Plant , helden Sir JOSEPH BANKS in
(iaat, om, volgens de kenmerken der Kruidkunde, te bepaalen, dat dezelve eene foort van 2ndropogon was, ver
alle Planten , onder den naam van Nardus-fchilendva
uit Indie gebragt , alsmede van alle van die foort tot no
toe in de Plantkundige Stelzels befchreeven.

PROEVE, GENOMEN OP ZEEWA TER.
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PROEVE, GENOMEN OP ZEEWATER UIT WYD VAN EEN CELEGEN DEELEN DES OCEAAN S. DOOR DEN HEER BAUMÉ.

(Hilt. . Mem. de l'Academie Royale des Sciences, &c)
e Heer DE PAGES verrchafte den Heer BAUME vier
If vlkslèn Zeewater, door leem op zyne Reize gevuld,
in onderichhcide deden des Oceaans , op twaalf vademea
diepte beneden het oppervlak der Zee. Eén deezer Vlesfen, gevuld op 3t°, 41' Noorderbreedte,en 2I° 15' Westerlengte, van Part's, gaf een vry fterken zwavelreuk uit,
.lie, nogthans, in 'c verloop van één dag weg was, fchoon
men de Vies, onmiddelyk naa het openen , weder wel toegei_urkt hadt. --- In alle de Vlesfen was het Water volkomen helder, zonder Benig bezakzel. De evenredigheid van Zout was in alle bykans gelyk, en bleek, by de
Proeve, alleen een vyf en twintiglie gedeelte van 't gewige
des \Vaters te bedraagen.

PROEVE, OVER DE VERANDERINGEN DES BAROMETERS.
(Uit het Engelsch van den I leer RIChARD KTawAN.)
-

ader de veelvuldige Naafpeuringe?i , die , zints eene
Eeuw , de aandagt der Natuurkundigen bepaald ent
hun geest geoefend hebben, is 'er Beene, welke meer aan
den voortgang der Natuur, ennisfe toegebragt, en aan het
Nïensciidoin uitgclhrelaer en onnmiddelyker voordeelen bezorgd, heeft, dan die de Natuur en de Eigenfchappen des
Adampkrings zich ter voorwerpe ftelden. Om niets te zeg
diepzinnige Opípeuringen van SCFIEELE , van-genvad
CAVENDISUI en van PRIESTLEY , die zo gelukkig de ver
hoedanigheden deezer Vloeit oflè ontwikkeld-borgel
hebben , is het aan Je ontdekking van derzelver alge•
n,eener en merkbaarder eigenfchappen, ik wil zeggen haare
Zwaarte en Veerkragt , dat de Werktuigkunde en Starrekunde haare volmaaking hebben dank te weeten.
)e Barometer is het werktuig, 't welk de Natuurkundi.
gen eerst oprvcleid heeft om te veronderílellen, en vervolg Bus volkousen te bevestigen en te bepaalen, de uitgeilrektheid

16

PROEVE, OVER DE VERANDERINGEN

heid en grenspaalen dier eigenfchappen. Aan den Barometer
zyn wy verfchulçiigd de oplosfing van een vraagftuk, 't
welk , vóór deszelfs uitvinding , buiten het bereik van
'S menfchen verfland fcheen ; naamlyk , de naauwkeurige
kennis van het gewigt des geheelen Dampkrings, die onzen
Aardbol omringt. -- 't Is dit Werktuig, 't geen in de
handen van OT TO GUERIKE , en van onzen onf erfIyken
Landsgenoot BOYLE , aanleiding gaf tot de ontdekking en
verbetering van den Lugtpomp; eene ontdekking, die op
zichzelve ontelbaare andere heeft doen gebooren worden.
Het is de Barometer, die ons kennis heeft doen kry$ en van de veerkragt , de verdikking en verdunning der
Lugt; eigenfchappen van welken men zo gelukkige toepas.
fingen gemaakt heeft op de Werktuigkunde , het zamen.
hellen van Waterwerktuigen en het meeten van Hoogten. —
Aan denzelven zyn wy nog verfchuldigd eene veel juister
kennis van de wetten der fchommelingen des Slingers , en
van de firaalbreeking des Lichts ; eene kundigheid , van
welke de Starrekunde, en bygevolge de Zeevaardkunde, de
grootfte voordeelen getrokken heeft. Men mag teffens met
waarheid beweeren , dat de hedendaagfche Natuurkunde
aan dit Werktuig haar beítaan verfchuldigd is.
Hoe uitgeftrekt, hoe veelvuldig, de voordeelen ook mogen weezen , welke het Menschdom uit het bezit deeze^
Werktuigs ontleend hebbe, het wagt 'er nog een veel grooter van , de Weêrvoorfpelling. Deeze verwagting is niet
geheel bedrieglyk, inzonderheid, in omstandigheden, waar
in die voorfpelling van de meeste aangelegenheid is. Indien
wy ons vervoegen tot verfcheide agtbaare Mannen , tot
Dr . HALLEY (*), tot Capitein MIDDLETON (t) , tot Lord
MULGRAVE (4.) , en een groot getal Franfche Zeelieden ,
(s), mist de Zee-barometer nooit een' Storm, veele uuree
vóór dat dezelve begint te woeden, aan te kondigen.
Men moet, ondertusfchen, toeftemmen, dat haart aankondigingen, wat mindere `Veêrsv-eranderingen betreft,
niet even vast gaan, fchoon zy, met eenige bepaalingen,
ons aanleidingen verfchaffen, die tot grondflagen van waar
gistingen kunnen dienen. De reden van dit ver-5'chynlke
vervolg zullen aantoonen, dat de-,fchilsgeykwn't
hoog-

) IV Philef. Transact. abr. II. p. 6.
(f) VIII Phil',/. TransaCi. abr. p. 468.
(4.) PHnris Voyage. p. 74..
(5) Encyclop. par ordre des matieres , Navigation. Tom, I. p L ix,
(
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hoogte van de Kwik , geen ommiddelyk en noodwendig

verband heeft $ met den Regen of fchoou Weer. Het lvdt
geen twyfèl , of de veranderingen in de hoogte van de
Kwik zyn een onmiddelyk gevolg van de veranderingen
in de drukking des Darnpkrings : maar de oorzaaken van
die veranderingen, in de drukking, zyn tot nog toe niet
volkomen bepaald. Men heeft 'er, 't is waar, veele aan
maar geene flrekt zich uit zo verre de ver•-gewzn;
fchynzels reiken. De weinig gelukkige nitfla; der geenen , die my voorgegaan zyn in deeze Naafpeuringen ,
geeft my regt om verdere in deeze zaak te doen , en zal
my telyens ter verfchooninge dienen , wanneer myue poogingen vrugtloos mogten aflopen. Om myn Onderwerp
niet orde te behandelen , zal ik, in de eerlle plaats, de
voornaamfre Waarneemitigen , wegens de veranderingen
van den Barometer gedaan , opgeeven. Vervolgens de
voornaamfle oorzaaken overweegen, aan welke men die ver
heeft toegekend. — Hier by zal ik eenige aan.-anderig
merkingen voegen om de onvoldoenendileid aan te wyzeu,
en befluiten met myn eigen gevoelen voor te draagen.
EEnSTE WAARNEEMIING. De grootfie Veranderingen, in
het daalen en ryzen van de kwik , kunnen voorvallen op
plaatzen zeer wyd van een gelegen 5 in zeer korten tusfchentyd. Dit is waargenomen door den Eerw. DER HAM,
in den Jaare MDCXCIX , tusfchen de hoogte van de kwik
te Upminjier in Erfex , en te Torrutey in Lancashire, en
vervolgens door den Heer DIARALDI, tusfchen de veranderingen te Parys en te Genua (*), op een afpand van.omtrent ,}° Breedte. De Heer DEKHAM merkte dezelfde overeenkomst op te Berlyn Op 530, en te Pithau op 65 Breedte (t). ASCLEPI deedt dezelfde waarneemingen te Rome
op 4aá, en te Padua op 45° Breedte (_E). Maar ik merk
op , dat dezelfde overeenftemming geen (land grypt op
Plaatzen die zeer in Lengte verfchillen. De Heer HALLEY
heeft waargenomen, dat te Londen en te Padua de veranderingen menigmaal tegen elkander overstaan (5). Dit
valt gewoonlyk voor te Portoi Op 67' Breedte en 47°
Lengte 0, en te Petersburg 6o > Breedte en 30 0 Lengte 0:
en
(*) Illern. Par. Ilog.
(t) VIII PSzilof. Transact. abr.
(4-) LA COTTE Meteol'Ol. p. I)l I.
0

,

(§) VIII Pkilef. T,-atisad, abr. p. 58-.
MENG. 1792. NO. I.
9
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en dit verfchil van veranderingen is nog grooter tusl`clen
Petersburg en Yatkutsky, 62 9 Breedte Iz9A Lengte 0 (*),
De Heer arARALDI heeft elders waargenomen , dat 'er
verfchillende Winden te Parys en te Genua waaiden., geciuurende de overeenkomst der veranderingen in den Ba.
rometer. Daarenboven heeft men groote verfchillendheden ontdekt in de hoogte van de Kwik, op zeer naby
elkander liggende Plaatzen ; als by voorbeeld Franker en
Leeuwarden , gelyk ons de Hoogleeraar vAN SWINDEN
verzekert (t).
TWEEDE WAARNEEMING. De Afwykingen der Kwik,
van de gemiddelde hoogte , zyn veel menigvuldiger en
veel uitgeftrekter naby de Poolen , dan by de Middag
Te Petersburg zag de Heer CoussET , in den )aare-lyn.
MDCCXXV, eens den Barometer op de verbaazende hoogti
van 31,59: duimen , en vervolgens tot t8,14 daalen. In
de Noordlykfle gedeelten van Frankryk zyn de veranderingen veel grooter dan in de Zuidlyke (-). Te Napels
verfchillen ze naauwlyks éénen duim (s). In Peru ander
de Middaglyn, en op gelyke hoogte met de Zee, bedraas
gen zy flegts twee of drie tiende deelen van een duim;
maar op andere Plaatzen , eenige Grasden van 'de Linie
verwyderd , doet de aannadering van Regen of Onweer
den Barometer één duim en (neer zakken (**).
DERDE WAARNEEMING. Buiten de Keerkringen .zyn de
Barometer- veranderingen veel grooter en veelvuldiger in
den Winter dan in den. Zomer (tt).
VIERDE WAARNEEMING. De Barometer- veranderingen
zyn veel minder op zeer groote Hoogten, dan op gelyken grond met de Zee. In de daad de Heer BoucuER.
merkte op, dat , daar op de Kusten van Peru de Barometer- veranderingen zich uitílrekten tot een vierde van
een duim, dezelve te Quito , 9374 voeten boven 't waterpas der Zee gelegen , niet verder gingen dan tot 0,083
duim. De Hoogleeraar SAUSSURE heeft dergelyke Waatnee(*). XIV N. 1ík?. Petrop.

(t) Obfervations fur le froid de C4nnée 1776. p. 55. VIII

Phi/of. TransaEt. abr. p. 555.
(+) I..A COTTE. p. 186.

() VIII Phflof. Transact. abr. p. X66.
(x *) llosc. fig. XXXIX. Philof. Transact. I778. p. 182. Hif.
Bf Jamaica Vol. I. p. 372.
(4t) VIII Phi/of. Transai. abr. p. 6o$. LA COTTE p. 29e.
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neemingen in Savoye, en de Heer LAMBERT in Zwitzerland,
gedaan (*).
VYFDE WAARNEEMING. De gemeene hoogte van den
Barometer is op plaatzen , waterpas met de Zee gelegen,
in bykans alle de Gewesten des Aardryks tot nu bezogt,
omtrent 3o duimen. De Heer BoUGUER. nam dezelve
onder de Linie waar op 29,9o8 duimen: maar dewyl zyne
Barometer niet van Lugt gezuiverd was door het vuur,
is het waarfchynlyk dat dezelve laager bleef dan behoorde.
De Hier GEORGE SCHUCKBURGH felt, naa eerie groote menigte van waarneemingen op de Kusten van Italie en Engeland genomen , de gemiddelde hoogte op 30,04. In
de nabyheid der Poolen verfchillen de jaarlykfche gemid.
delde hoogten veel meer van dit punt, dan in de Zuidly
ker deelen van ons Halfrond.
Wat het verband betreft tusfehen de Barometer-veranderingen met de wisfelingen van het Weer, dunken my de
vier volgende Waarneemingen van Dr. HALLEY, in Engesand gedaan, de over 't algemeen gegrond(te, en zy zyn
zodanig gevonden door den Heer 1ELANDER op de Breedte
var. ° (t) , door den Heer DE LUC op de Breedte
van 46° (4.).
ZESDE WAARNEEMING. „ By bedaard Weer als de
„ Lugt zich tot Regen fchikt , is de Barometer door, gaans laag.
ZEVENDE WAARNEEMING. „ Wanneer 'er fierke Winden
waaijen , fchoon niet vergezeld van Regen , valt de
„ Kwik zeer laag, volgens den hoek uit welken de Wind
ss komt.
ACHTSTE WAARNEEMING. „ Als het Weér behendig
„ en helder is , flaat de Kwik gemeenlyk hoog ; desgelyks by feil en koud Weêr.
NEGENDL WAARNEEMING. „ Men heeft opgemerkt,
„ dat de Kwik hoogst klimt by Ooste en Noord - Ooste
Winden, ik voeg 'er by , dat dezélve doorgaans by
een Zuiden Wind laagst fiaat."
De oorzaaken , aan welken men deeze Verfchynzels
heeft toegefchreeven, zyn, voor eerst ,de Veranderingen van
de Lugtsgefteltenis. -- Ten tweeden., de Snelheid en

an-

(*) SAVSSURE'S. Voyage aux Apes. P. 577.

(4.) Schwed. 1lbhand 1773• S. 2 55•
( i ) DE i.uc Modif. p. 77.
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andere hoedanigheden der ©nderfcheide Vinden.
derden de werking der Dampen.

Ten

,

Over den invloed van 't verfcliil der LugtsgeJteltenisfe.
Men weet, dat de Lugt door de Warmte verdund en
door de Koude verdikt wordt : men weet desgelyks dat
de dikke Lugt zwaarder is dan de verdunde , welke ook
de gefteldheid des 1)ampkrings moge weezen , en by de
Ibortlyke zwaarte der Lugt is liet noodig, om verandering
in den Barometer te wege te brengen, dat de hoeveelheid
der Lugt, die op den Barometer weegt, ongelyk zy; want
deeze dezelfde zynde , zal ook de hoogte van den Farometer een zelfde blyven. Indien, derhalven, eene verandering van Lugtsgelleltenisfe de hoogte van den Barometer
doet veranderen , gel biedt zulks ingevolge van de ver
vermindering der grootre des Damp.-merdingof
krings. Maar de Waarneeming kvyst uit , dat eene
verandering van Lugtsgelleltenisíé niet noodzaaklyk eene
verandering in de grootte des Dampkrings te wege
brengt : want de Kwik (laat dikwyls op dezelfde hoogte
in verfchillende Jaargetyden , en op onderfcheide Plaatzen
in 't zelfde Jaargetyde, als , by voorbeeld, in den Winter
te Londen en te Petersburg, waar de Barometer- hoogten
zomtyds dezelfde zyn, hoe veel ook de LugtsgeIteltenisfé
verfchille; en zelfs wanneer de hoogte des Barometers ge
net de Lugtsgefteltenisie verandert , is die-lyktdig
verandering dikwyls rechtflreeks overgtheld tegen die,
welke de verandering der LugtsgeIfeltenisfe zou hebbers
moeten doen verwagten3 In de daad den gden van January
31'IDCCLXXVII flondt te Londen, 's morgens ten ache uuren, met een Noorden Wind, de Thermometer op 19°,
en de Barometer op 29.,69: en naa den middag, ten twee
uurera, toen de Wind Zuid-Oost geloopen was , rees de
Thermometer tot 31,5 0 , en de Barometer op 29,7 , in
flede van te daalen gelyk men zou hebben moeten ver
uit de vermeerdering van 12, >° Warmte.
-wagten,
Daarenboven hebben de grootíle veranderingen in de
Lugtsge(leltenisfe alleen plaats in het beneden(e gedeelte
van den Dampkring: ze zyn zeer gering in veel hoogere.
Nu is de vermeerdering of de vermindering van de hoeveelheid Lugts van dit laage gedeelte des Dampkrings,
die toegefchreeven kan worden aan de verandering der
Lugtsgelleltenisfe, te klein om eenige aanmerkelyke verande-
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dering in de hoogte van den Barometer te veroorzaaken:
want in den Winter gaat de hoogte, tot welke men kan
veronderftellen , dat eenige aanmerkelyke verandering der
Lugtsge[teltenisfe zich uitstrekt , naauwlyks S000 voeten
te boven , gelyk wy des onderrigt worden door het getuigenis der Lugtreizigers , en door de hoogte der \Volken; en, in de daad, de \Vinden, welken op de opper
Aarde waaijen , en de voornaamfle bewerkers-vlaktedr
zyn van de verandering der Lugtse(feltenisfe , bereiken
zelden die hoogte, en komen 'er zeker niet in de Noord
gelegene Gewesten. Maar te Parys, toen 'er , den-lyk
i O4`Iober MDCCLXXXIII, een Zuide Wind beneden
waaide , hadt men een Noorden Wind op e hoogte van
í28o voeten (*), en men heeft dezelfde tegenoverFelling
in den Lugt(Iroom te Befanfon, in January MDCCLXXXIV ,
waargenomen. Dikwyls zag men, te Ponoi, de Wolken
onbeweeglyk ml blyven , geduurende een geweldigen
Storm (t) ; en den 2i December MDCCI,XXIX , de
Thermometer in de open lugt op q.90 flaande met een Zuid
Oosten Wind, was de Barometer 28,9r duim; 's anm-Zuid
deren daags,, wanneer de Wind Noord - Noord - Oost liep,
daalde de Thermometer tot 30 °, en de Barometer klom
tot 29,89. Hier hebben wy een verfchil in de Lugtsgefteltenisfe van i9Q , en de verandering van den Barome
omtrent ,o duims. Laaten wy onderzoeken hoe nies-teris
dit kan verklaaren , op de veronderftelling, dat de digtheid des Dampkrings in het benedentl:e gedeelte vermeerderd wordt, in evenredigheid der verdikking van zyne uit
-geftrkhid.
Vooreerst kan men zeggen , dat de warmte in haarera
voortgang , van beneden na boven in de onderfcheide Lugtlaagen , bykans in eene Arithmetifche Evenredigheid af.
neemt. De wyze, om de hoogte der Bergen, door behulp
van den Barometer, te meeten , is grootendeels op deeze
veronder('elling uitgevonden ;. en daar de misflagen van
deeze wyze van meeten geen twee of drie voeten , en
zelfs zelden één voet op duizend, bedrangen, kunnen wy
dezelve, als genoegzaam naauwkeurig, aanmerken, en gevolglyk ook als zodanig de veronderikelling, op welke zy
gebouwd is. Naa een groot aantal Waarneemingen van
deeze foort onderzogt te hebben , bevond ik dat de verfcliil(t) Mem. Paris 5 7 8 3• P. (5o.
(t) FAujis snLOUS. p. 274. 1VI. N. Aft. Petrop. p. 63.
3
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fGlillen van Warmte , op onderfcheidene hoogten tot de
verfchillen der Logarithmus der hoogte van de Kwik op
die zelfde hoogten than omtrent als i6o tot i; en het
verfchil der Logarithmus laat zich vinden by nadering, als
enen door 6o,000 verdeelt de hoogte , aangeweezen door
het getal der voeten. Indien, derhalven, in het even bygebragte voorbeeld , de Zuide Wind gekomen is op dehoogte van 5,000 voeten, dan zal het verfchil der Loga.
rithmus zyn i29 = 0,083333, die vermenigvuldigd door
160 , 1 3 0 ,33 , geeven voor het verfchil der Lugtsgefteltenisfe aan de Oppervlakte der Aarde, en op de hoogte van
s,000 voeten; maar de Lugtsgefteltenisfe aan 's Aardryks
Oppervlakte zynde, zal de Lugtsgefteltenislè op 6,000
voeten 35°,67 weezen, en gevolglyk de gemiddelde Lugts.
gefeltenisfe 42°,33, en de Lugtitroom, die van 't Zuiden
komt, zal de laatstgemelde Graad van Warmte hebben. —
Van den anderen kant, veronderíteld zynde,, dat de Noor
dezelfde hoogte kwam als de gemelde Zui--deWinto
de Wind , de Lugtsgefteltenisfe beneden 300 zynde, dan
zal dezelve op de hoogte van 5,000 voeten í6o,67 weezen , en de gemiddelde Lugtsgetteltenisfe 23°,33, Dna zal,
de gebrooken getallen agter+vege gelaaten , de gemiddelde
Lugtsgefteltenisfe door den Zuiden Wind voortgebragt 42 °,
en die van den Noorden Wind 23 °, en het veríchil tusfchen
die twee Lugtsgeíteltenisfen i° zyn. Maar S000 voeten
= ó0000 duimen; en daar, volgens de Proeven van den
Generaal Roy (*) , bekend is , dat 1000 deelen Lugts,
in eene Lugtsgefteltenísfe van 42°, omtrent 40 van derzelver uitgebreidheid verliezen, door eene Koude van i9°,
zo volgt dat 60000 deelgin 2400 zouden verliezen. Maar in
dit geval de hoogte van de Lugtkolom veronderileld zyude dezelfde te weezen vóór en nat de verdikking, moet
Naare hoeveelheid zeer veel vermeerderen door de byvoeging vats 2400 duimen ; dus, wanneer de Barometer op
29,89 that, en de Thermometer op 23 0, 76236 Greinen
veegen ; en dewyl rol van een duim Kwik, zelfs in eene
Lugtsgefleltenisfe van 6s°, 34432 Greinen weegt, volgt
dat de vermeerdering van zwaarte , waarover wy hier
handelen , gelyk that aan eene drukking van een weinig
sneer dan duims Kwik, en dat dezelve, by gevolge, kan
voortbrengen eene Barometer- verandering van omtrent i ó
duims , en niet van i s dulms, 't welk de verandering is,
welt+') Phid`ofi Tranrsao. 1777. P. I1.
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welke voorvalt in de omfiandighedea , die wy bezig zyn
te verklaaren. --- Deeze oorzaak, derhalven, fchoon de,
zelve niet volftrekt niets is, op de veronderítelling, dat
de geheele hoeveelheid van de Lugtkolom, welke aan den
Barometer beantwoordt, vermeerderd zy door de toevoe.
ging van eene nieuwe hoeveelheid Lugts in evenredigheid
der verdikking, is nogthans onvoldoende , om reden te
geeven van het voortgebragte uitwerkzel.

Over den invloed der Winden.
De Winden , welker invloed op de veranderingen van
den Barometer ik nu gaa onderzoeken, zyn die, welke in
de laag(Ie deelen van den Dampkring heerfchen , en ook
voornaainlyk in aanmerking komen by de Natuurkundi.
gen , die toevlugt genomen hebben tot derzelver werk
king.
I. Dr. HALLEY fchryft het klimmen van den Barometer,
boven de middelbaare hoogte , toe, aan de opeenftapeling
der Lugt ter plaatze der Waarneeminge : en deeze opeen
kent by toe aan twee firydige Winden , die na-fapeling
deeze plaats waaijen ; maar indien dit de oorzaak ware
van het klimmen des Barometers , zouden wy altoos feil
We@r hebben, wanneer de Kwik het hoogst that. Want
die opeen[lapeling zou geen plaats vinden , dan wanneer
de twee firydige Winden met eene gelyke kragt waaiden;
dewyl,de een de overhand op den anderen hebbende, deeze
den zwakhen zou voortdryven, en de Lugt niet dan door
Bene gelyke werking dier Winden kon opgehoopt worden.
Nu weet men dat de grootfte hoogten van den Barometer vergezeld gaan van een Oosten of Noorden Wind,
gelyk^ Dr. HALLEY ze zelve heeft waargenomen ; en kan
men op deeze veronderftelling niet verklaaren die gelykheid van hoogte des Barometers, welke wy in onze Eerfte
Waarneeming gezien hebben , dat plaats grypt in zeer
wyd van elkander lig-ende Landen , waar zeer onder
Winden waaijei . Aller[terkst wordt zulks weder-fcheid
Heer FORTH,-fproken,dWamigvnde
die bevondt, dat, op een tyd wanneer door gansch Engeland de Barometer zeer laag 1}ondt, de Wind Noord-Oost
was in het Noordlykst deel des Bilands , en Zuid - Oost
in het Zuidlykst (*).
II.
(*) VIII Philof. Transae7. abr. P. 497•
J3 4
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II. Volgens deeze veronderftelling wordt het daalera vats
den Barometer, beneden de niiddelbaare hoogte, toegefchreven aan de verdunning der Lugt boven de plaats der
Waarneeminge : eene vèrdunning veroorzaakt door twee
tegen elkander frydige Winden, by voorbeeld, over Engeland als een Ooste Wind over de Noord -Zee waait,
en -een Weste over de Ierfche Zee. Maar, in die om
dit als. de oor--flandighe,cytmoneglk
zaak der verdunning aan te merken: want, die twee ftrydige Winden veronderfiellende , zal de Lugt , uit het
Noorden en Zuiden komende , het evenwigt in dezelfde
evenredigheid herftellen ; of wel, vier ftrydige Winden
laatende werken, zou die bovenlugt nederdaalen , en eene
vermindering van Warmte veroorzaaken ; die men zeld•
saam in Engeland waarneemt, wanneer de Barometer laag
Raat : in tegendeel heeft men doorgaans een warmen Zuiden Wind , aan welke Lugtsgefteltenisfe men nogthans
de verdunning der Lugt , gelyk wy reeds gezien hebben,
niet kan toefchryven.
11I. Zie hier hoe Dr. HALLEY de groote daaling van
de Kwik, by zwaare Stormwinden , verklaart: „ het ge„ west, waar zich deeze Winden loslaaten , zich niet
„ rondsom den Aardkloot uitfirekkende, blyft de Lugt
„ daar agter flil, en kan zich aan de zyden met geeve
„ genoegzaame fnelheid uitzetten , om de ruimte, door
„ een zo fnellen Lugtflroom veroorzaakt , te vullen;
„ waaruit outfaat dat de Lugt verdund moet worden,
overal, waar deeze Winden blyven waaijen. Daar en
„ boven heeft de horizontaale beweeging zo veel fnel„ heil , dat de Lugt zeer wel een, gedeelte van de
„ recht`landige drukking konne verliezen." Deeze
laatfte reden fchynt eenige maate van verílerking te krygen door eene Proeve van den Heer HAWKSBY : deeze vernuftige Natuurkundige een Lugtflróom in een doos gemaakt hebbende , in welke by het kortfle gedeelte van
een Barometer flak , merkte op , dat de Kwik daalde ,
wanneer de Lngtlroom door de doos ging. Hy merkte
hetzelfde op in een anderen Barometer , die gemeenfchap
hadt met de doos, maar door welke de Lugtftroom niet
heen ging.
Zelfs dit alles toegeítaan zynde, zal het verfchynzel,
daar het hier op aankomt , onverklaard blyven; want,
niet alleen eduurende den Storm , maar eenije uurera
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ji zomtyds eenige dagen van te vooren, gelyk HALLEY
zelve getuigt, (en allen die den Barometer op Zee aan
daalt de Kwik op eene aanmerkelyke wyze, en-pryzen,)
anderzins zou dezelve den Zeeman van geen dienst weezen. De Heer caswEL. fchryft, dat , twee dagen vóhr
den zwaarera Storm, in January des Jaars MDCCXXXIV,
de Kwik van een duim beneden 28 duim daalde (*).
Maar wanneer de daaling alleen een gezellinne was van
den Storm, zouden de redenen van HALLEY derzelver
verband niet bewyzen. Want zal een Lichaam zich in
de Lugt met genoegzaame snelheid beweegen, om een
ruimte agter zich te laten , dan moet het ir of 1200
voeten in een feconde voortgaan , gelyk de Heer ROBINS
beweezen heeft. t u blykt liet, uit de Waarneemingen
van den Heer BRICK en veele anderen , dat de fnelíle
Winden niet meer dan 92 of 93 voeten in een feconde
afleggen (j-).
De Heer DE r.uc heeft duidelyk de ongenoegzaamheid aan
tweede reden door Dr. EIALLEY bygebragt.-getond,va
Wat de Proeve van den Heer HAWKSBV aanbelangt, àeeze
is althans niet beílisfènde; dewyl het blykt, dat het gedeelte Lugts , eerst in de doos bellooten, verdreeven is
door een geblaas der Lugt. En, om geen twyfel altoos
over te laaten , wegens de ongenoegzaamheid deezer ver.
klaaringe, heb ik alleen noodig de Waarneeming te herinneren van Dr. DER HAM , die opgemerkt heeft , dat in het
hevigst woeden van een Stormwind , de Kwik, in flede
van te zakken, rees (4-). En heb ik te Londen, in den
Jaare MDCCLXXXV, den eS Feb. het zelfde waarge•
nomen.

(Het vervolg by eene nadere gelegenheid.)
(*) VI[I Phi/of. Transact. abr. p. 45 8 .
(f) Phi/of. Transaé2 1766. p. 266.

U) IV PhiloJ Transact. abr. P. II. p. 77.
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VERSLAG WEGENS HET INVOEREN

GESCHIEDKUNDIG VERSLAG, WEGENS HET INVOEREN
DER ZYDEWORMEN IN EUROPA.

(Overgenomen uit An Historical Disquifition , concersting the` Knowledge, which the Ancients had of India, and

the Progrefs of Trade with that Country prior to the
Discovery of the Parfage to it by the Cape of Good Hope.
Whit an Appendix, containing Obfervations on Civil Policy, the Law; and 3'udical Procedings , the Arts , the
Sciences, and Religious Inflitutions of the Indians. By
D. 1). F. R. S. 1 79 1 (*)•)
e veelvuldigheid der openbaare vyandlykheden tus.
fchen de Keizers van Confiantinopole en de Monarchen
van Perfae , gepaard met de aangroeiende mededinging
hunner Onderdaanen in den Handel op Indie, gaf gelegenbeid tot eene Gebeurtenis, welke eene groote verandering
in de Natuur van dien Handel veroorzaakte. Naardemaal
bet gebruik der Zyde, zo in Kleeding als tot Huiscieraad,
allengskens algemeener werd ten Hove der Griekfche Kei zeren , die de Vorflen van Alla in fchitterenden luister
van Hofhouding naavolgden , en overtroffen ; en dewyl
China, waar., volgens het eenpaarige Getuigenis der Oosterfche Schryveren , de Zydeteelt oorfpronglyk bekend
was (t), nog het éénig Land bleef . 't welk die kostelyke Waar uitleverde, wisten de Perfen, zich bedienende
van de voordeelen welke hunne ligging gaf boven de
Kooplieden van de Arabifche Golf, deezen den voet te
Iigten op alle Marktplaatzen van Indie, werwaards de Zyde
ter Zee uit het Oosten gebragt werd. Het desgelyks in
hunne raagt hebbende, om de Caravaanen, die, om het
Griekfche Ryk van Zyde te voorzien , te Land na C12ina
trokken , door de Noordlykfle Landfchappen huns Ko ningryks lastig te vallen en af te fnyden, trokken zy dien
geheelen Handeltak aan zich. Confiantinopole werd afhang lyk
(*) Dit belangryk Werk, der penne van den grooteis aonravSoN waardig, word thans vertaald , en flaat uitgegeeven te worden by den Drukker deezes j. YNTEMA en A. Loos.JES rz. Dezelfde hand, die ons de Cefchiedenis van Miserica en van Schots
land, door dien beroemden Man opgelleld, in 't Nederduitsc,e
leverde, zal ook die Vertaaling vervaardigen.
(t) HERSELOT Biblioth. Orient. Art. naRix.
WILLIAM ROBERTSON,
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lyk van eene mededingende Magt ten aanziene van een
Artykel , 't geen Weelde aanzag als onmisbaar tot ver •
fraaijing en opfchik, en diensvolgens fierk zogt.
Met de greetigheid, Opkooperen eigen, deeden de Per..
fen den prys van de Zyde tot zulk eene verbaazende hoogte
fiygen (*), dat 3usTINIANus,'er niet alleen op gefteld ota
een voldoenden en zeker gaande toevoer te krygen eener
Koopwaare van een onmisbaar gebruik geworden, maar ook
begeerig om den Handel zyner Onderdaanen te ontheffen van
de verdrukkingen zyner Vyanden, zyn best deedt, om,
met hulpe van zynen Bondgenoot, den Christen Monarch van
1lbysfinie, een gedeelte van den Zydehandel den Perfen te
ontweldigen. Deeze onderneeming mislukte hem. Doch,
teen hy't het minst verwagtte, verkreeg by,, door eene onvoorziene gebeurtenisfe , eenigermaate het voorwerp zyner
wenfchen.
Twee Perfifche Monniken , als Zendelingen afgevaardigd na eenige der Christen- Kerken , volgens het berigt
van cosmAs in verfcheide deelen van Indie opgerigt, waren doorgedrongen tot het Land van de Seres , of China.
Daar zagen zy het fpinnen der Zydewormen, en kreegen
kennis aan de werkzaamheden der Menfchen, om het voort:
brengzel van deezen Worm tot zo veelerlei fraaije Stoffen
te vervaardigen. Het vooruitzigt op winst, of mis
een verontwaardigingvolle yver, verwekt door dee--fchien
zen ryken winstgeevenden Handeltak in de handen van Ongeloovige Volken te zien, zette hun aan om na Confiantinopole weder te keeren. Hier verklaarden zy by den Keizer
den oorfprong der Zyde, als mede de onderfeheide wyzen
van die te bereiden en te verwerken; verborgenheden tot
dus lang onbekend, of zeer onvolkomen in Europa begree.
pen (t).
Aan.
(*) PROCOP. Hist. 4rcan. C. as.
(t) Vroeger hadt de Heer ROBERTSON, 't geen wy hier kortlyk
by voegen, opgemerkt, dat de Griekfche en Remeinfche Schry.
vers , eeuwen lang naa dat het gebruik daarvan algemeen geworden was, toonden niets te weeten van de wyze, waar op dezelve voortkwam. „ Eenigen veronderfielden , dat de Zyde
„ een fyne daauw was , kleevende aan de bladeren van zommige
„ boomen of bloemen; anderen hielden dezelve voor eene tedere
Poort van \volle of Katoen, en zelfs zy, die geleerd hadden
,, dat de Stolle het werk was van een Infeet, toonen, door hunne
„ befcbryvingen, geen onderfcheiden denkbeeld gehad te heb„ ben hoe dit fpinnen gefchiedde. De Heer MAHUDBL heeft, in
een. Vertoog, aan de dcademie des Infcriptions & Belles Lettres,
„ ia
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Aangemoedigd, door 's Keizers milde beloften, namen
zy het op zich een genoegzaam aantal van deeze wonder.
Naare Infec`ten, aan welker arbeid de Mensch zo, veel ver.
Cchuldigd is, in de Hoofditad te brengen. Zy volvoerden
dit door de Eytjes van den Zydeworm in een hol Riet te
verbergen. Deeze werden uitgebroed door de warmte van
een Mesthoop, en gevoed met de bladeren van den Wilden Moerbezieboom ; zy vermenigvuldigden en werkten op
dezelfde wyze als in die Lugt(Ireeken , waar zy eerst de
voorwerpen waren van der Menfchen aandagt en bezorging (*)Welhaast kweekte men , in verfcheide deelen van Griekenland, byzonder in Pelopone/us, deeze Infeäen in grootera
getale. Op Sicilie ondernam men, vervolgens , met eels
even gunitigen uitfiag, het teelen van Zydewormen, en het
werd, van tyd tot tyd , in verfcheide Steden van Italie
gevolgd. Op alle deeze plaatzen rigtte men Handwerken
op, en hieldt ze aan den gang met de Zyde, daar vallender
De vraag om Zyde uit het Oosten nam gevolglyk af; de
Onderdaanen der Griekíche Keizeren waren niet langer ge
zich tot de Perfen te vervoegen om voorraad van-nodzakt
Zyde te verkrygen, en 'er greep eene verbaazende verandering plaats in den aart der Handelgemeenfchap tusfcliert
Europa en Indie- (t).
ZEER

,, in den Jaare 1719 voorgeleezen , de ondertcheide gevoelens der
„ Ouden, over de natuur en den oorfprong der Zyde verzameld,
„'t welk ilrekt om hunne onkunde ten dien opzigte te toonei!
Het is eene byzondere omliandigheid in de Gefchie„ denis der Zyde, dat de Mahomethaanen. uit hoofde dat de„ zelve het uitwerpzel is van een Worm, de Zyde aanzien voor
„ een onreine Kleeding, en het is, met algemeene toeflemming
der Leeraaren, bepaald, dat een Perfoon, die eene Kleeding
geheel van Zyde draagt, de dagelykfche Gebeden in den Caran voorgefchreeven , niet wettig kan uitflorten." HERBEL.
Biblioth. Orient. Art. HARIR.
(*) PKocop. de Bello Gallico.
(t) De invoering van Zydewormen in Europa, en de Uitwerkels, welke dezelve voortbragt, kwamen onder 't oog van den
Heer GIBBON, by het fchryven der Gefchiedenisfe van Keizer
IusTINIANUS, en, fchoon dit een byzonder geval was, Ilegts van
een ondergefchikt aanbelang, te midden van de groote menigte
,ier gewigtige Gebeurtenisfen, die zyne aandagt moesten bezig
houden, heeft by deeze byzonderheid nagegaan met eene naauwkeurigheid , die geen hooger bedoeling hadt. -- Vol. IV. p.
71, &c.

BYZONDERHEDEN WEGEN$ DE HINDOOi;.

2^

ZEER GEwIGTIGE nYZONDERTUDEN , DEN AART EN
ZEDEN DER BINDOOS BETREFFENDE.

(Ontleend uit een in 't voorleden Jaar uitgegeeven
Werk, getyteld: Sketches chiefly relating to the History,
Religion, Learning, and Manners of the Hindoos, with
a concife Account of the pretent State of the Native Po-

wers of Hindofltan.)

D

e invloed van de geregeldife Lugtsgeíleltenïsfe, die de
behoeften des leevens vermindert, en den Mensch
afkeerig maakt van den arbeid , misíchien ook het
zeer fpaarzaam gebruik van Dierlyk voedzel , en de onthouding van geestryke dranken, brengt veel toe om de
Hindoos de zagtaartigíle en waarfchynlyk het verzwaktile
Volk des Aardbodems te maaken (*). Dat zy GeduId
bezitten, -en zeer onderwerpelyk zyn te midden van wederwaardigheden, zal niet veel verwonderings verwekken; nademaal dezelfde oorzaaken,die (':rekken om moedbetoon te dempen, deeze hoedanigheden kunnen hervoort..
brengen ; doch wy hebben, des niet tegenítaande, veel
voorbeelden van Standvastigheid en Moed , die:-vuldige
ons grootlyks moeten verbaazen. De zagtaartige en doorgaans befchroomde Hindoo zal door den invloed rats
Godsdienftige begrippen , of van zyne gedagten over Pligt
en Eer (t), niet alleen den dood met onverfchilligheid
ondergaan; maar by verkiezing omhelzen.
Een Engelschnzzan, op een Jagtparty, gaf, in haast, eelt
(*) In een Land -van zulk Bene onmeetlyke uitgel rektheid,

ontmoet men , ongetwyfeld , uitzonderingen op dit algemeele
Character; een Volk, aan dén Oorlog gewoon, verkrygc moed
door veelvuldig aan gevaar blootgefteld te weezen: en zyn de
Inwoonders der Noordlyke Gedeelten van Hlndoian geharder
en tterker dan die de Zuidlyke bewoonen.
(t) Veele denkbeelden van Eer hangen af van aangenomene
begrippen. De Griekfche en Romeinfche Helden fcbyea niet
,zo
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flag aan een Peon (*) , om dat by op een ongelegen tyd
een Jagthond losliet. De Peon was een Raja/-Pout, of

uit den Stam der Hindoo - Krygslieden. Den flag ontvan.
gende, (prong by te rug, met een gelaad vol verbaasd
en fchriks, en trok zyn Dolk. Doch zich weder-heids
herstellende, en zyn fleer flerlt aanziende, zeide hy: „ ik
„ ben uw Iinegt, en ik heb lang uw brood geëeten. (t)"
Dit gezegd hebbende, aftak by den Dolk in zyn eigen
hart. Met die weinige woorden gaf hy zeker zeer nadruklyk te kennen. „ De arm, dien gy gevoed hebt,
zal zich niet uitftrekken om uw leeven weg te nee„ men; maar uw leeven befpaarende, moet ik myn ei„ gen opofferen; ik kan myn oneer niet overleeven."
Eenige Sepoys in Engelfchen dienst, ter oorzaake van
muitery ter dooditraffe veroordeeld zynde, werd bevolen
dat zy voor de trompen van 't Gefchut zouden geheld en

weg-

zo gevoelig geweest te zyn voor zekere betooningen van fmaad
of dezelve als finaadheden aangemerkt te hebben, boven welke
een hedendaagfche Held , misfchien van minder moed , het ondergaan van den dood zou kiezen. Ta¢MrsTOCLzS kon zeggen :
fiaa; doch hoor my! -- Valschheid en verraad fchynt overal
voor eerloos gerekend. — Dit mag misfchien ontkend worden; doch ik geloof, dat veele Reizigers tot dwaalbegrippen
vervallen zyn, door verhaast over Volken te oordeelen, uit her
geen hun byzonder in perfoon wedervoer ; en , fchoon deeze
ondeugden in eenige Landen meer mogen heerfehen dan in andere, kende ik nooit eenig Land, in 't welk iemand, op deeze
daaden betrapt, niet poogde zich te verontfchuldigen en te rept.
vaardigen, en hier door zyne bewustheid, van een fcbandelyk
bedryf gepleegd te hebben , aan den dag lag.
(*) Een Peon is eigenlyk een Soldaat te voer. Lieden van
stang hebben altoos Peons in hun dienst. Zy draagen een Sabel
en Dolk. Zy vergezellen hunne Meesters als zy uitgaan, doen
boodfchappen, en zyn over 't algemeen zeer getrouw. Die ei
Ïiindoo-Casten behooren, zullen niet ligt eenig-,genlyktod
gemeen dienstwerk verrigten; maar de Europeaaneu neemen door.
gaans Parians (dat is de zodaniged , die het voorzegt van hunne
cast verbeurd hebben) in hun dienst.
($) Letterlyk is de uitdrukking- ,, Ik heb lang uw Ryst gee, ten." Zomtyds zeggen zy: „ Ik heb lang uw Zout geëeten,"
uit hoefde van de fchaarsheid van Zout in veele Ereeken van
iWrA,Jan, ende hooge waarde gevolglyk daaraan toegekend, als
an de hoogfle noodzaaklykheid tot het gereed manken van voedzei.
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weggefchooten worden. Eenigen deezer Micdaadigers wa.
Ten Grenadiers, en ziende, dat zy niet voor anderen ter
ítrafplaatze geleid wierden , riepen zy uit: „ Waarom
„ word ons, daar wy meest altoos op de gevaariykite
posten vooruit gingen, thans die eer geweigerd?"
traden na de Kanonflukken toe met de grootfile bedaardheid en (landvastigheid, niet verzoek dat men hun
verfchoonen zou van de fchande om vastgebonden te
worden, en, de borst voor de trompen van het Gefchut
zettende, werden zy weggefchooten. Schoon een groot
aantal tot die ftraffe verweezen was, wrogt het gedrag
deezer kloekmoedigen zo ferk op den bevelvoerenden
Officier, dat de overigen vergiffenis kreegen.
De Rajah van Ongole, uit zyne Bezittingen gedreeven
zynde, befloot, na veele vrugtlooze poogingen, oni de.
zelve te herkrygen, eene laattie pooging in 't werk te ftellen. Hy rukte ten dien einde het Land in , aan 't hoofd
der geen en die hem hadden blyven aanhangen, en veeIen zyner Onderdaanen verfterkten dit Leger. De En.
gel/'che Officier (*) , die te Ongole het bevel voerde voor derf
Nabob van Arcot, toog uit hem te gemoete. De flag
ving aan. In het gevegt werd de Rajah gedood doos
een Snaphaanfchoot , en de meesten zyner voornaam(Ie
Volgers mede gefneuveld zynde, toog de rest, in wanorde gebragt, op de vlugt. De Engel(che Bevelhebber,
onderrigt, dat een Bloedverwant van den Rajah op
't veld gewond lag, ging tot hem, vergezeld van een
Tolk, om hem zyne befcherming en byftand aan te bie
grond uitgeftrekt liggende,-den.Hyvothm,p
en fpreekende .tot een oppasfer, vroeg hy of het Lichaam
van den Rajah was weggevoerd. Dit met ja beantwoord
zynde, gaf hy, zonder eenig woord meer te fpreeken,
zich Bene wonde met zyn Dolk , en ftierf op 't oogenblik.
Wanneer een Hindoo bemerkt, dat zyn leeven ten einde
loopt, fpreekt by met groote bedaardheid over zyne ontbinding: en, indien hy zich naby de Ganges of Benige:
andere heilige Rivier bevindt , zal by verzoeken op den
oever gebragt te worden, om daar den laatften leevens
adem uit te blaazen ; hy zal niets doen om zyn leeven
te bewaargin, 't welk eenigzins aanloopt tegen de regele,
(*) De Luitenant Colonel I tTCE&.
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Jeu van zyn Cast of Godsdienst. Een der Ihl,-oore.
lingen, die eene aanzienlyke post op eene Engelfche Vastigheid bekleedde , liet zich in eene gevaarlyke Ziekte
overhaaien, om een Europifchen Geneesheer te fpreeken;
deeze bevondr, dat door de lange Spysonthouding, welke
de zieke Hindoos zomtyds tot buitenipoorigheid voortzetten, de maag niet langer iets verdraagen kon. De kwaal
van een rottenden aart zynde , wilde de Arts hem Kina
roet Wyn geeven: maar cie Hindoo weigerde vollirekt dien
te drinken, ondanks alles wat de Geneesheer zeide, en liet
aandringen van den Gouverneur die 'er by was, en anders
grootera invloed op den Hindoo hadt. Zy beloofden, dat
het een onfchendbaar geheim zou blyven; doch by antwoordde, met de uiterile bedaardheid, „ dat by bet voor
„ ziclizelven niet kon verbergen," en by werd korte dagen
daar naa het flachtoffer van zyne vol(landigheid.
Schoon ik hier zeer veele voorbeelden zou kunnen byvoegen, van daadlylcen en lydenden moed der Hindoos, zal
ik my vernoegen met het ophaalera van de voornaamíïe omflandigheden eener droeve Gefchiedenisfe, reeds breedvoerig verhaald door een uitmuntend Gefchiedfchryver , en
die, naar de gewoonte van Hindojtan, in Gezangen word
vermeld.
De Heer DE nussr , in den Jaare NIDCCLVII het
Leger, waar over by toen het bevel voerde, in de Landfehappen, de IVoordlyke Circars geheeten , gebragt hebben.
de, waren de inkomlien van dezelve door zyn toedoen aan
de Franfclien vergund, door den Soubadar SALAnET IJNC.
VIzIARAMRAUZE , Rajah van I/izianagaram, de magtigite
der Rajahs van Cicacole, werd voornaamlyk door hem geraadpleegd over de zaaken van dat Landfchap, en bezat
een groot deel van zyn betrouwen. De Rajah , of de
inkomften van Cicacole voor zekere fom verpagt hebbende,
of met de bekeering daarvan belast zynde , maakte wel
gebruik van liet gezag, 't welk zulks hem gaf om-hast
voldoening te fchenken aan een wrok, die, zints lang, in
zyn borst woelde.
De Landbezittingen van RANGAROW , Rajah van Boobelee,
grensden aan die van VIZIARAMMRAUZE , en de gefchillen
over de grensfcheidingen en het afleiden des Waters (*)
wa(*) In een Gewest, waar men het Water zo zeer behoeft tot den

Landbouw, verwekt hetzelve dikwyls groot gefchil tusfchende

nabuurige Landeigenaaren.
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waren veelvuldlg. Maar de heimlyk en waarfchynlyk
flerkstwerkei de oorzaak van zyn haat, was het Aanzien ,
dat RANGAROW van zyne Geboorte ontleende, na 't welk
de ander, niettegenlIaande by dien Rajah ir rykdom en bezittingen overtrof, te vergeefsch dong. RANGAROW halt de
eer, van uit zeer doorluchtige Voorouderen af te thinmen, en kon niet altoos de verontwaardiging bedekken,
welke zomtyds in een hoogmeedig hart opkomt, als het
zich blootgefleld vindt aan de onbefchoftiieid van eenen
minder aanzienlyken, doch door liet Geluk meer begun.
(ligden. Hy rekende af te Hammen van de oude Koningen van Orixa; zyn Perfoon en Gezin werden alge
IARAe.mAUZE was, in vergelyking-menhogat.VI
met hem, een Man van geringe afkomst ; zyne Familie
was in aanzien en rykdom opgeklommen door derzelver
Kunitenaryen aan de Hoven dec Mahomethaan.rche Onder.
koningen. Hy nam fchielvk eene gelegenheid waar , om
aan RANGAROW te fchryven , hem opeifchende , om by
hem te komen als de Afgevaardigde van liet Gouvernement , en af te rekenen wegens de cyns. ll.- ander
zag het gevaar , waaraan by zich by weigering bloot.
melde — en de laagheid, waartoe by verviel, als by ge
aandoeningen waren te flerk, om na-horzamde;yn
de inboezemingen van voorzigtigheid te Iuisteren. Z')nder zich te verwaardigen , um VIZIARAMRAUZE te antwoorden, fcihreef by aan den Heer De fiUSSv, dien ver
bereidvaardigheid, om in alles aan-zekrndvay
diens bevelen te gehoorzaamen, uitgenomen het bevel, om
zyne opwagting te komen maalsen by zyn geffaagen vyand;
eerie kwelling, welke by n.: Busk fineekte, dat hem niet
mogt worden aangedaan.
De Brief was waarfchynlyk onderfchept door vrzimtéem.
RAUZE, en RANGAROWS flilzwygen en niet opdaagen werd
uitgeduidt voor verfrnaading en ongewilligheid. Omtrent
denzelfden tyd werden eeuige Sepoys in Franfchen dienst,
met eenige van VIZIARAIIRAUZEs Peons, als zy in het
Landtchap Boobelee wilden gaan, te rug gedreeven. Het
Volk van dat Laud zegt , dat zy met oogmerk van hens
gezonden waren , zonder den Rajah Benige kunstfchap
te doen, ten einde wederstand te verwekken. Doch hoe
dit ook bykwame , deeze om{tandigheid verflerkte den
Heer nit russY in het denkbeeld, 't geen men hem hardt
zoeken in te boezemen, en vtzIAr,AMRAUZ? bedieiic' zich
van
BI1 NG. 1712. NO. I.
c
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van dit gevoelen, om_ DE russy over te ligalen, dat zy met
vereende magt na Boobelee zouden rukken.
Toen RANGAROw den optocht des Franfchen Legers ver
dat VIZIARAMMRAUZz, 't zelve vergezelde, hefloot-nam,e
hy uit den voorgaanden inval, op zyn Grondgebied gedaan,
en het niet beantwoorden van zyn Brief, dat men zyn val en
verderf bepaald hadt. Te volmoedig zynde om te vlugten,
en alles liever willende ondergaan, dan als een Verraader in
een ander Landfchap te verichynen, nam by het noodlot
rept te vraageis by den Heer-tigbeflu,ndva
DE Missy, zich ter verdeediging gereed te maaken, en
liet zich opfluiten in een kleine, liegt aangelegde, Sterkte,
niet zyne Familie en voornaamlte Aanboorigen. De plaats
werd onmiddelyk aangetast, liet Gefchut maakte fchielyk
bres in de tinallen; maar de Belegerden, vegtende met
den moed, die ontfhaat uit wraak en wanhoop, weder
een langduurigen aanval. Een tweede tyetlorming-done
weerden zy desgelyks af, op den vier en twintighen van
January MDCCLVIII: , doch het getal der Belegerden
thans zeer veel gedund zynde , verzamelde RANGAROW
zyne Medegenooten , en onderri tte hun , „ dat hy,
„ dewyl het onmogelyk was, de plaats veel langer te ver
een derden aanval uit te (laan,-„deign,ofmsch
„ bellooten hadt zyn ongeluk niet te overleeven, of zich
en zyne Familie bloot te Reilen aan de vernedering,
„ om als Gevangenen te verfchynen voor een Perfoon,
„ door hem veragt ; dat hy egter niet wenschte , dat
„ zyn voorbeeld op hun eenigen invloed zou hebben;
„ dat hy, de voorfchriften van de infpraaken vat, zyn ei„ gen hart gevolgd hebbende, hun overliet, die van hun
„ eigen gemoed te volgen; by zag niet, dat zy zich
„ met hem in 't zelfde geval bevonden : want dewyl de
„ wraak zyner Vyanden het alleen op hem gemunt hadt,
„ zouden zy, naa zyn dood , waarfciynlyk min tot
„ ftrengheid overflaan."
Maar zy keurden eenpaarig zyn bifluit goed, en verklaarden hem niet te zullen overloeven. Fly zoudt daar.
op om zyn éénig Kind, een Zoon, en dien in zyne ar.
wen neemende , en aanfpre.kcnde als het eerai; overíchot
van een oud, doorlugtig, maar ongelukkig Geilacht van
Vorfren, gaf by het den laatften zegen, en het over aan
aan de bezorging van twee zyner Officieren, op welken
by veilig durfde. vertrouwen , en verzogt, dat zy zich
met
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met het Kind in Bene heimlyke plaats tot den avond
zouden verbergen , en tragten 't zelve te brengen tot
een zyner Vrienden , een Rajah aan het I Vestlyk Geb.rgte niet deeze boodfchap. „ RANGniiow zend u
yt zyn Zoon , als het laatfle pand van zyn vertrouwen
D , en genegenheid!"
De betluiten , in deeze Vergadering genomen, werden
omhelsd door allen, die zich in de plaats bevonden, zy beifeedden een korten tyd in het verrigten van eenige Godsdienstplegtigheden , en het plegtig afscheid neemen van
elkander. Vederkeerende tot hunne wooningen, maak
alles gereed, om dezelve te verbranden met flroo en-tenzy
alle brandbaars (loffen , welke zy konden byeenzamelen.
De Vrouwen honden huu yverig by, en elk haarer ontving den doodfleek van den Perfoon , die zy het naaste
was, of volbragt dit werk met eigen hand. Deeze treurrol
volfpeeld zynde , Haken zy den brand in de huizen, op
dat zy dit zien mogten, en zeker weezen, dat de lichaamen
hunner Vrouwen niet blootgelteld zouden zyn aan eenige
onteering.
De Vyand den brand ziende, was weder op de bres geklommen , ten tyde dat RA.NGARO% met zyne Volgers zich
derwaards begaaven. Hy viel door een Snaphaanfchoot,
en elk die hem vergezelde , fiteuvelde: dewyl zy geen gena@
wilden ontvangen. De eenige leevende Perfoon, dien zy
in het Fort vonden, was een oude Brahman, die verflag gaf
van her voorgevallene (*).
De PIeer DE Bussv,zegt men, was zo diep getroffen door
deeze jammerlyke ontknooping, dat hy bespoot eens plaats
te verlaaten , waar elk voorwerp hem ter herinnering diende
vau het deerlvk lot der laatl}e Bewoonderen. Niette
veelvuldige Omwentelingen, welke het Ryk-genhad
ondergaan heeft, hadden zy nog een kleinen en afgelegen
hoek van de uitge(trekte Landbezittingen hunner Voorouderen behouden, dien zy nog eenige eeuwen zouden hebben
,

(*) Ik hoorde de bovengemelde omfiandigheden verhaalen
door eenige Rajahs van die Landflreeke, die gelegenheid ge
hadden, om des naar behooren onderrigt te worden. Niet-had
n, was het Land in 't bezit des Ralalis van
veele Jasren gelede
Yizianagaram. fchoon ik geloof, dat RANGaeows Zoon toen
nog leefde, en wisichien leeft hy nog. Hy werd onderhouden
door de goedguu(tigheid van eenige Raja/is.
C2
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ben kunnen bezitten , was het niet dat der Europeaanen
doldriftig voortflaan hun daar van beroofde. Zy hebben,
by meer gelegenheden, dan in dit geval, oorzaak geweest
van veel jammers en onheils, door biindeling deel te neemen in de AJiatif lie twisten, zonder die recht te verï}aan,
of naar eisch te onderzoeken.
De twee Officieren , aan wier zorge RANGAROW zyn
Loon halt aanbevolen , de zaak hun toevertrouwd, wel
voltooid hebbende , kwamen vermomd als Togeys in de
Legerplaats van vIzInrnau AuzE, op den dag, vóór dat
by met zyn Leger uit Boobelee zou trekken. Met de veyheid, aan deeze Boetelingen vergund, namen zy hun ver
onder een boom , naby de Tent van de Rajah,-blyf
zonder dat men lien des iets vroeg. In den nagt floopen
zy 'er in , door langs den grond te kruipen, en een hol te
graaven aan eenti zyde ; waar geen Schildwagt Rondt. VrZIARArcIItAUZE was een dik zwaarlyvig Man ; zy vonden
hem flaapende op zyn bedde ; zy maakten hem wakker,
en, zeggende . wie zy waren, doorliaken zy hem met hun
Dolken. Ï)e Wagts, geruit verneemende, boven na-ne
binnen : maar VIZIARAMRAUZE lag dood, met verfclleide
wonden doorf}ooken ; fchoon zy hadden kunnen ontko•
enen langs den weg j dien zy in de Tent ingekomen waren,
deeden zy hiertoe Beene pooging in 't minffe; maar bleven liaan , en, cp het Lyk wyzende , zeiden zy , „ zie
„ hier, wy zyn voldaan 1" Zy verhaalden, op welk eene
wyze zy beraamd hadden den dood van hun Opperhoofd
te wreeken , en verklaard hebbende , dat niemand anders hun oogmerk wist , of eenigermaate met hun in
verbintenis Rondt , werden zy ter dood gebragt; wel te
vrede over het volbragte werk, leeden zy dien met volkomen gelaatenheid.
(Het Vervolg by de eerJte gelegenheid.)

VOORDL+ELEN DER AANDOENLTiUIE D.;

Eene Zedeleerende Gefchiedenis.

't

W

(Uit het Engelseh.)

as , geduurende de firenge Vorst , van 't Jar
Vii MDCCLXXXIX, dat de Heer COURLAND , uit zyn
huis gedreeven door de rustlooze beureegiugen va a een ge
-won
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wond gemoed, mymeread zwierf door de velden, omtireeits
de Hoofdpad. Zyn gelaat droeg alle de tekens van hartzeer,
en de verbysterende ongeduldigheid van zyn geftoorden vrede

der Ziele duidde aan, dat by tragtte te ontvlieden die knaaging, welke hem verfcheurde.
Wanneer dc Ziel zo verwilderd , en in haare eigene ongefteltenisfe als verlooren is, kan de geringfte omltandigheid zoniwylen de vlugtige vermogens der rede herroepen ,. en de bekwaamheden van finertelyke overdenking opwekken.
't Geviel, op dien tyd, dat een kreupel, en, met gefcheurde
kleederen gedekte, oude man , op geen grooten affland van
hem voorby ging , met een vergenoegd gelaat, en neuriënde
op een toon zo vol te vredenheids, dat by de aandagt van
den ongelukkigen Lyder trok.
„ Helaas!" zeidee by tot zich zelven, „ hoe verkeerd oordeelt het Menschdoni menigwerf over 't geluk en ongeluk
„ hunner Medefchepfelen! Hoe menigmaal worden de zugten
„ van medelyden. , en het gegrom van den nyd, verkeerd ge
plaatst. Vie , die u, halfgekleedde Bedelaar, bykans-„
barrevoets hinkende over de Sneeuw, belchouwt, voelt de
kloppingen niet van medelyden; wie, die my dus gedekt
, ziet tegen de ongenade der lugt, kan zich wederhouden van
„ te morren over de on elyke verdeeliug der aardfiche zege„ ningen? — Nogthans is het voorwerp van medelyden .vel
,, te vrede , vrolyk , terwyl ik , het benyde hind des over, vloeds . Maar deeze g ltikkige Bedelaar is , door
„ Bene langduurige gemeenzaamheid met lammer en Blende,
„ verhard geworden tegen lichaamsleed. Aanhoudend lyden
„ heeft zyn gevoel verdoofd. Helaas 1 waarom kan Zielsly^
., den niet even zo het gevoel van Aandoenlykheid vertlonipen ?
Myne Vrouw! myn Plaag ! myne Schande ! was
„ Natuur niet overdwarst geworden ; hadt een trotfche Vader , my, in myne jeugd, niet gelcheurd uit de armen van
myne dierbaars m Ik was nu (naa achuien laaren verdrietig oppasfens van Bene Vrouw, die ik nooit kou beminnen)
„ niet gebrandmerkt met 1 handy niet onteerd door myn
„ Stalknegt.
., Dood! is dit het loon van Kinderpligt ! Pligt ? 't was geen
„ Piigt. IHet edelmoedig vertrouwen van myne aiAiia maakte
„ alles misdaadig , 't' geen Naara vrede en eer kon fèhenden.
't Is regtvaardig! 't Is regtvaardig! Deeze myne ongelegen„ heil is llegts een geringe wedervergelding voor myne on„ meufchelyke verlaating van de beminnelyl.tte haarer oexq.
,, Maar niet myn Stalkne.gt: manta zou my zo niet be,, handgild hebben. Neen , beedigde onlchiu;d ! Schoon gy
laag waart van geboorte , fehoon eens vreemdeling ten op.
„ zigte van de kielche verfyningen van hedendaagfchen trots,
„ zou , nogthans , ae aangeboore waardigheid van eer , de
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„ edelmoedige genegenheid die u bedroog, en de gevoelignehi
„ van uw hart , uw COVRLAND bewaard hebben van deeze
', knaagingen der íchaamte.
,. Onmenichelyke Vader! zie, indien uw geest iets kan op„ merken, boe uw hoogmoed my dwong, om onfchuld, waar„ heid en geluk op te offeren ? Maar wat baat het Ge„ voel! wat helpt iandoenlykhcid Beter, dat het bezef van:
„ Eer nooit in di_ hart gegloeid liadt, dan dat het dus gelchokt
wierd , door de valschheid eener Vrouwe , omtrent welke„ haare kiefche beginzels my nandreeven, om haar met aan„ houdende tederheid te behandelen, hoewel zy my nimmer met
genegenheid konden vervullen of gelukkig maateen! — Be„ ter ware het, dat medelyden nimmer in doezen boezem woonde, dan dat ik het zelve zo langen tyd te vergeefsch koesterde voor de beledigde onichuld , welke ouderlyke hoogmoed my verhinderde, gelukkig, te maaken! Ach MkaiDIARIAI tut wat einde verwyten nay deeze boezemzugten,
„ myne voorgaande wreedheid, en pleiten by den Hernel, omhergeeven te worden (fchoun niet aan uwe armen , want
dat ben ik onwaardig) aan uw medelyden en aan uw vertrouwen.
. helaas! de knaaging van Aandoenlykheid baat niets; zy
firekt alleen, om den fchuldigen te plaagen, en het lyden des
„ ongelukkigen te verdubbelen! '
Dit %varen de ontrustende bedenkingen van COURLAND , die
met leedweezen te rug zag op de dagen zyner jeugd, en de
verwyten van berouw over gepleegde wreedheid gevoelde.
Hy zwierf om, ,tot zyn redelyk vermogen geheel verbystercI
werd, en zyne beroerde verbeeldingskragt hein bykans tot bysterzinnigheid vervoerde.
Geduurende de voorgemelde Alleenfpraak , was een jong
Vrouwsperfoon , van omtrent achttien Jaaren , fchraa! , doch
voegelyk gekleed, in 't gewaad van onverdiende armoede, een
en andermaal , onopgemerkt den [ leer COURLAND genaderd,
met oogmerk, om hem een aalmoes af te vraagen; zy was even
zo veel keeren te rug getreeden , buiten f}aat, om de haar ongewoone taal eener Bedelaaresfe te voeren. In 't einde kreeg de
taal der Natuure de overhand op haare kieschheid en zy ivierp
zich voor hem neder, zegeende niet eene zwakke ftern, die ten
teken firekte van haare uitgehongerdheid en fchaamte. „ Ach,
„ tnyn fleer ! heb medelyden met liet lyden van een on.
„ gelukkige , ongelukkiger dan gy. Indien gy hoopt dat Hy,
„ die den balzero des vredes kan horten in elk gewond hart, uwe
onheilen zal verligten , verzuim dan niet, die ver;{ zing te
fchenken , waartoe de Vader der Genade u in Raat !telt. aan
eerre , die kwv t in de grootfile on elegenlleid.
Ver„ fchoon, myn Heer! deeze l.loorenis van Bene die nooit voor.
„ heen
-
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heen de taal eener Bedelaaresfe fprak ; honger, droefheid, en
wanhoop hebben my , na lang tegenworlieleas , tot deeze
„ floutheid gedreeven. Hoor myne gefchiedenis ..."
Maar 't was niet noodig , haar gelaat pleitte voor haar ten
ílerkfle Elke traan, die haar ten ooge uitbiggelde, viel op 't
hart van COURLAND , en deedt het in medelyden wegfinelten.
„ Doe," was zyn woord, „ u zelve geene moeite aan
„ met het finertend verhaal. Aanvaard deeze beurs, (en op di[
oog,nblik haalde hy zynen Goudbeurs uit , en reikte dezelve
haar over) en wees niet langer ongelukkig, voorheen ongelukkige Schoone! Gaa, koop wat u noodig en verkwikkend
is, en fmeek in uwe gebeden om het eeuwig geluk van hem,
„ die hier op aarde geen geluk meer kan finaakeu. -- En
gy beledigde Onfèhuld!" riep by uit, zich omwendende, zonder
te letten op de dankbetuigingen van de verwonderd flaande he•
weldaadigde. en zich vervoegende tot het beeld, 't welk zyne
verbeelding hein fchilderde van zyne M.' UA, „ en gy bele•
„ digde Onfchuld indien de valicbheid van uwe COURLAND, u
;, van dit aardsch tooneel gedreeven heeft , zweef dan, eene
„ wyl , dierbaare fcliiin over uwen berouwvollen. Minnaar,
„ daar by de gelofte doet, van nimmer eene traan te zien in
„ 't oog van hulplooze schoonheid, zonder zyne poogingen
„ te zullen aanwenden , om die af te drooges. Nooit zal
„ het verhaal van vrou v!yi,e behoefte het oor van uwen
COURLAND trefën, of hy zal, zo lang by daar toe vermogen
„ bezie, om uwent wil, zyn best doen tot het toebrengen van
„ hulpe ! Ontvang , dierbaare Cherub ! ontvang deeze beste
„ verzoening, welke het noodlot toelaat, toetebrengen, aan den
„ wreeden misleider van uwe Onfchu!d. ja, gy zult dezelve willen aanneemen : gy waart geheel gevoel ,geheelgoed, h; id ; en uw fcl:im zal blyven waaren omltreeks alle linde, , ren des onheils, en ze met mededoogen aantchouwen."
Zodanig waren de wilde uitbgezemingen , die de ongeluk
te midden van zyne verbyste--kigeCOLIRAND,odaig
ring , toebragt aan de nagedagtenis van het eerste voorwerp.
zyner genegenheid.
Zo ras de b^weldaadigde bekomen was van haare verbaasd
dankzeggingen van haar getroffen hart nitgeffort hadt,-heid,n
liep zy, met zo veel fpoeds, als Naare zwakke voeten wilden
geheugen, na de g^ vangenis, waar Naare zieke en verlegene
lwioeder hooploos kwyude. Niets, in de daad, dan de ongelegenheid van eerre tederbeminde Moeder ; zou haar hebben
kunnen aanzetten oen het medelyden van een vreemdeling te

fineeken.
Plet befluit, om daadlyke verligting toe te brengen wear toe
COO! LAND zich be^rooyu gevoelde, gaf Benige verzagting aan
zyn gewond hart , en fchonk bezigheid aan zyne verbeel•
ding, opende hein een vooruitzigt van hoope in de elenden,
wel.
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welke by logt te voorkomen, en het geluk 't geen hy voor
hadt te bezorgen.
Verzagt door deeae overdenkingen, werd hy eerlang bedaard
genoeg, om te bevroeden, dat hem nog eene vertroosting was
overgebleeven een Vriend , by Wien hy zyn zorgvollen
boezem kor ontlasten , en op wiens raad by zich kon verlaa.
tcn. Hy vervoegde zich daarop ten huize van den Heer ELPHINS ON, en dien aantréffende, ontdekte hy hem al de fchande, hem
overgekomen, en de verlegenheid, waarin hy zich bevondt; de
trouwloosheid eerier Vrouw:, dien by nimmer beminde ; en de diep.
gaande knaaging, welke hein aangreep, wegens liet ongelyk, door
hein aangedaan aan eene fèhuldelooze Schoone , die by nooit
hadt opgehouden, te beminnen.
Zyn Vriend, hoewel zeer getroffen, flondt niet verfteld op
liet verhaal. CooLANns aanhoudend here %eer over het verlies
van de beledigde ntnR1A, en zyne onverfchi!ligilcid of liever af.
leer van zyne Vrouw , fehoon nooit zigtbaar voor anderen ,
waren niet bedekt gebleeven voor het vertrouwen der Vriend.
tchap; cie ligtvaardighcid en onbeftendigheid van die trouwlooze
was het diep doorziend oog van rr.rrnNsTots niet ontglipt,
hoewel by wyslyk bedagt bads , dat liet ontdekken dier ongelukken , welke noch 'tlerfle!d noch voorgekomen kunnen
worden, veeleer dc rol is van vyandfchap dan vriendfchap.
De 'eenige zorg van den Heer ELPHINSTON was (nu bedekken
niet Langer kon baaien) hoe by best de wonde van zyn Vriend
zou heden. Dit onderneemende ging by niet te werk, als een
die zich geoefend hadt in de befchouwende grondregelen van
Kluizenaars , of \Vysgeeren ; maar als een I Zan van verfland ,
die een voorraad van kennis van liet menschlyk hart , en van
liet groot tooneel der Wereld hadt opgedaan. íV1et één woord,
by deedt zyn best niet , om door bewysredenen zyne droef.
geestige driften te onder te brengen ; maar zegt de wanhoop
zyns Vriends te verbannen , door de voordeelen aan te wyzen,
welke zyn toekomend geluk mogt ontleenen uit eene omfiandigheid , die hein in hiaat kou Eiellen , om zich te onttlaant
van eerre Vrouw, welke by nooit bemind hadt, en regt te
laaten wedervaaren aan de beminnelyke aJARIA , wegens welker
gemis zyns Viiends hart bloedde.
Overeenkomflig met dit denkbeeld, raadde by hein, de vaar.
digst werkende middelen by de hand te neemen , om Bene
Echtfcheiding te bewerken : en hy boodt zichzelven aan, om
terftoud te gaan na de Geboorteplaats van MARIA. en allen mogelyk onderzoek te doen na die baars tegenwoordigen verblyfs,
en van dèn roeiland , waarin zy zich bevondt ; en of zy,
als hy haar aantrof , nog waardig was die genegenheid die
CoURLAND beflendig voor haar koesterde , en alle noodige flappen te doen tot het vestigen van beider geluk.
,Jen plan, zo geheel zamenhemmeude met zyn pligt en ven-
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fchen , kon niet misten greetig omhelsd te worden door den
Heer COURLAND : en , fehoon een droefgeestig voergevoel hein
verboodc met veel vertrouwen te hoopen , dat zyne MARIA
nog in leeven zou zyn , en geneegen , om gehoor te geeven
aan zyn berouw hebbende liefdedrift, drong by by zyn Vriend
aan , om terftond de reis na M aan te vangen. Intus•
fchen verzagtte by de uuren van angstvallig wagten . door het
opfpeuren van gelegenheden, om zyn wellaadig beluit te werk
te flellen , ' t geen by , in de vervoering zyner Aandoenlykheid
genomen hadt , als eerre voldoening voor het onregt , voorheen
aan de beminnelykfle der Sexe aangedaan.
Dewyl de Leenar misfchien niet weinig belang ilelt in het
lot van de ongelukkige ANNA , wier aanzoet, zo fterk de aandoening van onzen Held trof, zal men. het ons ten goede
duiden , dat wy, geduurende den tyd dat de Heer ELPIINsTOt1
op reis was, vermelden, hoe zy ontvangen werd van Naare
Moeder , als zy in de elendige gevangenis kwam , met de
tyding van ,haar onverwagt goed geluk.
ANNA hieldt zich alleen onder den weg op tot het koopen
van zulke behoeften , als zy wist dat heare Moeder onmiddelyk noodig hadt, en haastte zich toen, om een maaltyd toe te
bereiden, die haar vrolyk uitzigt en blykbaare vergenoegdheid,
dubbel aangenaam maakte aan haar kwynende Moeder.
Tot dus lang hadt ANNA de gelukkige omilandigheid verzweegen, welke haar in (laat gefield hadt, om haar dit onthaal te
verfchaffen , en de Moeder, onkundig van de verlegene omflandigheden , waarin haare Dogter , zints Benige dagen ver
verbeeldde zich, dat zy dit onthaal te danken hadt-kerd,
aan de vrugt van het gelukkig vlytbetoon haarer Dogter. Maar
toen de lieve Maagd, gedagtig aan den zwakken (laat der gezondheid van haare Moeder , tier een onbefèhryflyk genoegen
op 't gelaat, 't welk de voldoening haarer Ziele aankondigde,
haar wat wyn voorzette, werd zy verlegen en deedt onder
wat haar in (tast gefield mogt hebben om eene verkwik -zoek,
te bezorgen , die, fchoon haar geheel dienflig in haare-king
zwakheid , haare omfiandigheden als ganrsch overtollig fcheeneu
te verbieden.
„ Myn waarde Kind," fprak zy, „ waarom hebt gy uw fchraal
gewin dus uitgeput, om dingen te koopen, buiten welke wy
„ het zeer wel zouden kunnen (lellen. Ier vrees , myne ANNA,
„ dat uwe bezorgdheid, om den tegenwoordiger dag by uitf'ek
„ verkwikkelyk te maaken, u heeft doen vergeeten, dat 'er nog
„ veele dagen van behoefte voorhanden zyn. Put , u , myne
, Waarde, mynent halve niet geheel uit. Draag meer zorgs voor
„ u zelve. Gy zyt jong , onfchuldig , en zonder vrienden;
„'t is hard, dat gy zoudt lyden om myne ongelukken. Helaas!
„ waarom beroof ik u van alle de vertroost'ngen deeges leevens?
„ De wetten der aruure fchynen omgekeerd , daar ik dus aaze
L5
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op den arbeid myns Kinds. Gy zyt my geeu onderhoud,
„ geen voedzel verfèhuldigd --- ik moest het u geeven. Maar,
„ wanneer ik niet meer ben, zal misfchien de vertroosting van
„ voor een korten ryd , myn leevensdraad gerekt te hebben,
„ door uwe Kinderliefde eenige vergoeding fchenken voor uw
,, betoonde trouwe, en de Hemel zal gewis uwe deugden be„ loonen. Ik bid u, myn Kind , beroof u nier te zeer on
„ mynent wil."
Het hart van ANNA was te vol, om haare Moeder te fluiten in.
deeze tedere aanfpraak , doch , zo dra zy zich lugt gegeeven
laadt door een traanenvloed , zeide zy , vriendlyk lachende,
„ laat deeze kommervolle denkbeelden vaarera. De goede He„ mel verhoede het, dat gy dus zoudt ornkomen. Gy zult leeven,
„ en wy zullen weder gelukkig, zyn. Niet myrr arbeid ; maar
„ de edelmoedigheid van een vreemdeling heeft deeze verkwik„ kingen bezorgd , ja by heeft gezorgd voor ons beflaan in
„ het toekomende.''
De verwonderde Moeder, riep uit, „ wat meent myn Kind"
„ Dat gy niet meer in deeze elendige gevangenis zult flan.
„ pen, Zie , zie , myn waarde Moeder!" met haalde zy de
beurs uit , die zo wel van Bankuooten als Geld voorzien
was. „ Zie, wat deeze goede Vreemdeling voor ons gedaan
„ heeft !"
Beevende voerde de Moeder haar te gemoet. ,, Helaaa ! de
„ Hemel verhoede het , dat myn Kind deeze verkwikking te
„ duur gekogt hebbe. 0, de Driften , niet de Aandoeningen
„ van de andere Sexe, maaken hun edelmoedig jegens behoeftige
en jeugdige Schoonheid ; Ach , indien eenige verlokkingen
der verzoeking eenige aandrang van behoefte , myne
ANNA bewoogen hebben , om te gelooven , dat overvloed
wenschlyker is dan onfchuld , dan is zy de wreedile en bit„ terlie myner vyanden ; en myn ontmenschie fèiiuldeifcher is
„ edelmoedig, met haar verggeleeken."
„ Ach! twyfel niet," frak de bloozende ANNA, „ gy weet
niet, hoe veel ik reeds heb moeten lyden , of gy zoudt tevens
„ weeten , hoe onmogelyk lier voor uwe ANNA is zulk Bene
„ opoffering te doer.."
1 ier hart van de bedroefde Moeder begon zich gerust te
Hellen. Maar zy keerde liet hoofd af, niet een zegt, en wischte
een opwellende traan af. ANr vier voort met de omf}..ndigheden van COURLANrs edelmoedigheid , niet zonder traanen te
storten , als onder het vermelden van de droeve verbystering haars
Weldoenders. Doch her verhaal laadt eene geheel andere uitwerking, dan zy verwague, op net gemoed van Naare Moeder.
„ Kunt gy denken, myn waarde ANNA f dat wy regt hebben,
„ om gebruik te maaken van het geld, 't welk de oog'enblihlyke
aandrift van krankzinnigheid , veeleer dan de welbedagte
„ overleggingen van can weldaadig hart , in onze magt geteld
„ heft?
-
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,, heeft? Zal onze verlegenheid, hoe drukkend ook , ons to
oneerlykheid vervoeren ? Ons aanzetten, om voordeel te trekken van de onbedagte ryklykheid , door een mymerenden aan
„ ons befteed? Zullen wy ons toeëigenen,,'t geen de eigendons
„ is van iemand, die niet weetende, wat hy deedt , het ons
„ taereikte ? De grootheid der gifte is op zichzelven genoeg,
om ons te overtuigen , dat, hadt de ongelukkige geever by
zyn verband geweest , zo veel nooit aan eerre voiitrekt
vreemde en onbekende zou gegeven hebben. Ja,
„ misfchien, voegde het hein van regtswegen niet, dusdanig
„ eene gift te 1chenhen; hy kon eene verdienstlyke Vrouw ,
„ een Kind, of Bl.oeaverwanten hebben, welke by moest bezorgen, en die het verlies zouden voelen van 't geen hy
zo kwistig wegwierp aan die van natuure geen eisch op
zyne goedheid konden hebben Het kan niet zyn, myn
„ Kind, dat iemand mee volle bewustheid , zulk een ruime
„ fom aan een vrëemdeling geeft. Gy moet gaan ter plaatze,
„ waar gy hein ontmoette , en onderliaan, of gy hem niet we„ der kunt aantreffen : en , indien dit niet gelukt , dan moeten
„ wy 't geval in de nieuwspapieren plaatzen , op dat het geld
aan den rechten eigenaar ter hand korre. 't Is beter, te
„ vrede te weezen met een klein gefchenk , 't geen zy denken
„ aan onze braafheid verf^huldigd te zyn , dan onze verlegen.
,, heid verligt te voelen, door eerre daad, die, fchoon de Wet
ze ons toewyz , ons Geweeten ons zegt, dat noch eerlyk,
„ noch regtvaardig is."
De tedere ANNA, wier drift, om haare Moeder te helpen,
haar belet hadc op deeze órnftandigheden agt te flaan , bezat
nogthans eerre Ziel , vatbaar voor de kiesheid van de zwaarigheden van haare Moeder. Zy gehoorzaamde . overzulks,
zonder wederfpreeken, fchoon het bekoorelyk uitzigt van na
geluk verdween , vertroostte zy zich niet de verzek -dern
king, dat de Deugd. in 't einde , haare eigene belooning inedebrengt ; en dat lieden , omtrent welken zy zich niet zulle
eene naauwgezette eerlykheid gedroegen, niet zouden naalaaten,
haar te verlosfen uit eene ongelegenh-id, die zy dus toonden
dat haar niet af kon brengen van het pad des í+egts.
Het zoeken van de bemi.nnelyke ANNA na haaren veron.ierfielden krankhoofdigen Weldoender was vrugtloos : zy zwierf
om, 's morgens , 's middags en 's avonds , ter plaatze waar
zy hein eerst aantrof, zy befchreef hear aan ieder een , en
deedt veelvuldige naafpeuriugen ; docli kou geen bescheid
altoos opdoen. De Bekendmaakíngen wro glen niets meer uit.
LLPHINSTON , de éénige Vriend , die iets van de zaak wist ,
was buiten de Stad , en by was zo bezig met het volvoeren
van zyne eigene plans, dat hy geen tyd of fmaak vondt, om
zich onledig te houden met het leezen van Nieuwspapieren.
COURLAND bragt den lastigLn tyd van afwasten , wat zyn
Vriend voor hem zou uitvoeren , niet geheel door in het her,,

,,
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denken van aangedaan ongelyk , en ydele befpiegelingen van
toekomend geluk ; by voedt een kragtdaadiger verligting in
het volvoeren van de genomene goeddaadige voorneemens_
HHIet afgedroogde oog van meenig een fchreiende Schoone, en
cie, van dankbaarheid kloppende, boezem der geredde , leenigde
de f eert van zyn eigen.
Naa het verloop van vier dagen keerde zyn Vriend ELCnIN.
STON weder. Hy hadt alles volvaardig aangewend , om zyn
Vriendfchapspligt te volbrengen , maar by brags geen gerustftellende tyding mede. Geen kundfchap van niani.a hadt by opgedaan, dan die llrekte, om al de hoop van COURLAnD te doen
verdwynen , en zyne Ziel in een afgrond van verdriet te
horten.
MARIA •hadt haare Geboorteplaats verlaaten : niemand wist,
werwaards. 7,y was in 't eerst overflelpt geweest van veragting
en armoede , een prooi van fchaamte en wroeging, en bykans
volilrekt behoeftig , tot dat haare blykbaare zwangerheid haar
blootftelde aan de ongenade des Regts. Gm zulks te ontwyken ,
was zy fpoedig verdweenen, en men hadt haar niet meer
gezien.
„ Hemel en Aarde!" riep de verwilderde COURLAND uit,
„ wat heb ik gedaan? Maar wat zegt myn Vriend, „ Geld gebrek Flier moet bedrog en fchurkery onder
fchuilen. Ik dagt haar wel bezorgd te hebben , als ik haar,
door ntAsON , Bankcooten zoudt net waarde van vyftien houEen Kind! .... Welk een vermeerdering
,., derd Ponden.
van fpyt. Ik dagt genoegzaame zekerheid te hebben in de
moederlyke genegenheid , tegen de fchriklyke misdaad, om
de dierbaare afflammeling myner Liefde niet blootgel eld te
„ zien aan behoefte en fchande, toen Ik haar, ii myn Erief
„ verzogt, my te laaten weeten of 'er eenige vrugt was van
onze omhelzingen ; ten ein.;e ik fchikkingen mogt maaken
„ noodig tot welweezen van dit pand onzer Liefde."
ELPHINSTON antwoordde, „ het blykt niet, dat uw last ooit
„ volvoerd is, of dat de hulpe, door u beftemd en toegefchikt,
„ immer de ongelukkige ter hand kwame."
„ 0 fchurk! " riep COURLAND uit , „ zal de wraak zulk een
„ gedrocht niet verpletten ? Maar ik was de eerie Ver•
„ leider. Ik gaf een liegt voorbeeld , en by gaf flechts een
flaauwe afbeelding van myne trouwloosheid. Ach MIA•
„ RIA ! Ach myn Kind ! myn Kind ! Verleiders der onfchuld
„ neem een les aan myne verbystering en hartze r ! Kon , in
„ het zieden van 't jeugdig bloed , wanneer fchoonheid de lust
aanprikkelt , en de begeerte fcherpt , het beeld , 't wel!. nu
„ voor myne verbeelding zweeft, daar voor koeien konden
„ wy in die oogenblikken flegts bedenken , dat een elendige
„ zuigeling , door onze drift geteeld , door zyn geheel volgend
bellaan reden kan hebben, ome onze geftoole lustvoldoening
te vlo: ken; zeker 'er was geen Meusch boos genoeg , om
„

zulk
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0 fchrik! welk
„ zulk een misdaadig vermaak te neemen.
een vooruitzigt ! "
ELPHINSTON viel hem in de reden, „ Helaas! myn Vriend! ik
„ weet niet, of het u tot vertroosting zal dienen , de droeve
verzekering te hooren, dat gy geene reden hebt, om ontrust
„ te weezen over zulk een vooruitzigt. Nen gelooft , te
in 't algemeen, dat MARIA en uw Kind niet meer
ivl
,, zyn ! ''
. 't Is wei , 't is wel ! " fprak CouRLArD , de kamer op en
neder wandelende niet eene bedaardheid , die gelyk is aan eene
doodlyhe flilte , welk een form voorgaat. „ Zy zyn ingeleid
,, in zaliger gewest , myn lot is misdryf en knaaging! " Dit
zeggende, wierp by zich neder op een Sopha , in fpraaklooze
boezeinfinerte, en gaf zich over aan zyn lot. Geen aanzoeken
konden hem uit zyne mymering trekken, of beweegen, om eenig
voedzel te gebruiken , of na troostredenen te luisteren , tot
dat by , naa Benige uuren in dien flaat doorgebragt te hebben,
ontdekte, dat ELrHINSTON, hein oppasfènde, aan zyne zyde zat,
en by , in 't einde , na bedde ging ; niet, om daar verligting
van hartenleed te vinden; maar om het oppasfen van zyn Vriend
te ontgaan.
('t Vervolg by de eer /le gelegenheid.)

£P DEN AANVANG VAN HET JAAR
Tot hier

I792.

toe heeft ons de Heere geholpen.
SAMUEL.

Geachte Nederlanders !
gy weder een Jaar verdweenen, een onherroepe-

aai ziet
lyk jaar voorbygeyaan ! en zyt een fchrede nader geD
vorderd tot dat geen , dat wy allen te gemoet gaan, en --,dat niemand nog door rykdom , nog door eer , nog door macht
kan ontwyen ! gy ziet het , boven zoo veelen uwer natuurges
nooten, die reeds, door de dood, na de Fettw-igheid zyn. weg•
genomen , en hoe toont u deeze dag weder de uitr
leekendfle blyken van Gods voorzorg , on liefde voor u ! hoe
wordt gy hierdoor , meer en meer, in het gevoelen bevestigd,
dat God , uw liefderyke Vader en Weldoendèr is. Hy
be':-aart u nog in deeze lterflykheid , op dat gy u voor de
onfierfely-kheid zoude fchi!.koi ! en is dit begonnen Jaar
wel Lts anders , dan een veywillig gefehenk , uit de hand des.
grootfien Weldoeners ; of hing her niet geheellyk vats
llem af, die Waerelden fcheppen , en Waerelden in één oo•
genblik vernietigen kan! dat wy ons, met den aanvang van dit
Jaar, gezond, en vrolyk gevoelden! Had By ons, ia het ver1Q
-
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loopere raar , niet ten duisteren Grafkelder kunnen doen weg
draageu ! was het He:n niet , even zoo ligt anooglyk , liet
bloed, dat nu nog door onze 'aderen rolt in zynen loop te
fluiten! ja gy, voor wien het verloopene Jaar, een Jaar,
van zegen , voorfpoed , en Welvaart was , gy inzonderheid,
hebt dubbele reden van dankzegging aan fIem , wiens zegen ryk
haakt! Dan mooglyk zullen fommigen myner Landgenooten zeggen , hoe! wy hebben geene reden van dankzegging —
veele zyn vo( r ons de tegentpoeden in het verdtveenen Jaar
geweest: de kelk van ons lyden was vol
ten boorden
doch Nederlanders ! wat klaagt gy ----- gy murmuvol
morgen , zal ver •
reert , die gisteren nog niet was , en
geeten zyn : het is God , die elks deel heeft verordend , de
Alwetende, de Almagtige de wegen Zyner Aanbiddelyke
Voorxie-nigheid zyn duister, -- maar goed! den 1Vleusch is
liet weeftel zyner lotgevallen onbekend: maar; een Wyze Hand,
beftuurt den loop uwer dagen : 81 gewislyk de Eeuwige telde
alle de hairen op uw hoofd : ja -- weet , dat 'er millioenen fchepfelen , beklagenswaardiger zyn , dan gy, Edoch
.---- die God', die u, in het afgeloopene Jaar , uit den bittren ran p'kelk heeft doen drinken , kan u in dit begonnen Jaar,
zelfs aan de grenzen van uw leven , nog de hoogfle blyc8i^hap fchenken: by kan, door zyne Vader!yke I-land, in 't einde
nog uwe traanen afdroogen houdt moed ! was u eer
treurig Jaar befchoren, even heerlyk zal voor it, eens op den
morgen eenes beteren levens , de Zou opgaan ! Dan, inwoonders van dit land , wat klaagt een lei'crsdig 177ensciz ! een
ieder kdcage van wegen zyne Zonden! hoedanig was uw gedrag,
,

ten aanzien van uwen God ! uwen naasten , en u
zelven ! •allezins ondankbaar , ongodsdienftig , als zonder God
in deeze Waereld leevende , behandelde gy zynen heiligen
dienst als onverfchillig: 'die hartgrondige iever voor den dienst
van uwen God, waardoor uw Vaderland verheven is geworden ,
is niet meer te vinden, het is te laag liet valt niet
in den fileaak , Godsdienstpligten te verrigten ! Neen, ongeloof,
en fpotterny fpeelt thans Kaaren rol: en, gaat gy dus voort,
otntwyfelbaar zeker, zult gy eens daarvan de wrange vruch-

hebt gy ook
ten Ihiaaken : -- dan
verder!
roet uwen naasten zoo gehandeld , al:; gp gaarne van hun
wenschte behandeld te worden ! Leer ik u flegts vraagera ! heeft
Gene flrikte Regtvaardigheid by n rlaats gehad! hebt gy
Weldadigheid geoeffend aait hun , eie gebrek hadden ! kend gy
hebt gy
n zelven vry van knevelary en onderdrukking T
het loon van den
voor u fiaavenden arbeider, niet beknib
h.:ht gy niet gezegd tot
beid, wel ten vollen voldaan?
uwen naasten! gaa heenen, en morgen zal ik geevena! terwyl het
in liet vermogen uwer hand was , het te doen ! wat ztkt gy,
hier op antwoorden! kunt gy ieder verftreeken n,>genblik, met
vreugde , zonder fchaamte en berouw u herinneren ,, en
zeg-

-
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hoe is onze Vaderlandfche Zedigheid
meer te zeggen
de naarfligheid, in luiheid, —
veranderd in losbandigheid,
de fpaarzaamheid in verkwisting en die allerverregaandlte ZlWè.
de- zucht, die Huisgezinnen doet ten gronde gaan! 't
moet immers, alles naar den fmaak, naar deMode zyn — dus —
liebt gy uw Vaderland zien opryzen door deftige Zedigheid!
door losbandigheid , en verwyfdheid zal liet te gronde gaan!
Doch Landgenooten! wenscht gy egter, dat dit begonnen Jaar,
voor u van zegen zy: wat is dan pligtmzatiger, clan dat gy iu
zelven vraagt, wat u te doen ltaa , om — de gunst der hoogte
Goedheid te erlangen! maakt door uw gedrag de Zegeningen des
hemels u waardig dat Godsdienllige verrigtingen uw Sic.
raat zy. — Tracht alles in het werk te !tellen to welzyn
van uw lieve Vaderland, en deszelfs Medeburgeren, — helpt
hun, die gebrek hebben, droogt de traanen der bedroefden, bevordert door uw raad en daad de luisterryke lnflandhouding
van alle Maatfchappyen, tot nut vaa 't algemeen ingerigt. .
Stelt alles in het werk, wat ttrekken kan , ter behoorlyke opvoeding van het aankomend geflacht : bcezemt de jonge Jeugd
edele beginfelen in , opdat zy in den volgenden tyd, ter Zere
van hunnen Schepper, en ten wezentlyken nutte van hun Va.
derland mogen leeven : en tracht altoos door naariligheid,
ingetogendheid, en eenen regt Zedelyken Wandel, aangenaam
in de oogen van uwen God te zyn,
dan zal die God,
die met eenen wenk I{oningryken kan vernietigen .
Gemee.
nebesren omkeeren, zyne oordeelen van uw afwenden, en
ten goede aan u gedenken, ja, gy zult in eene dubbele mate
vats herai gezegend worden , uwe kudden zullen by duizenden werpen, by tien duizenden vermeenigvuldigen op uwe hoeven , uwe
kielen zullen vol , en
ongehoord , ter plaatze hunner be•
stemming aanlanden, uwer winkelen zullen, den eenen voorraad na
den anderen uitleveren ! en , gy zult in alle opzigten ondervin
zegenende Hand van den aanbiddelyk Wyzen , maar-den,
tevens goeden, befluurder van ons lot.
En Gy, o God, en Vader van alle menfehen ! die ons Va.
derland, ver, boven onze verdienflen, met uwe weldaden zegent
die ons weder een Jaar , in uwe gun(te, gefpaard
liegt, ons, naar den geest, en het Iichaain, niet uwe goeder.
tièrenheden omringt , en meer zegen hebt laaten ondervinden,
dan wy van ti hoopen, of verwachten konden ! Gy zyt
Ziet, in wien zich de gantfche onafn;eetbare fchepping verheugt!
't zyu uwe goederrierendlreden , dat wy nog niet vernield zyn,
en uwe bermhartigheden, dat wy nog geen einde hebben: 't is
op uwen wenk, dat wy dit nieuw begonnen Jaar aaulchouwen
alle de treffende blyken uwer gadelooze menfchenliefde
overal gewaar worden : en
hoofd voor. hoofd; dagelyks
aan ons zelven ondervinden: Fank
vuurige, hartlyke dank,
en de hoogfile lof , worden u, door ons toegebracht: hebt gy
-
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ons Vaderland meer Zegen gefchonken , dan het verdiende! laat
het u dan niet mishaagen, dat wy het zelve, niet den aanvang
van dit Jaar, aan uwe genadige Befcherming nogmaals eerbiedig
opdraagen ! bewaar, 8 God , ons Vaderland, voer alle gevaaren ,
en onheilen, die het zelve zouden kunnen naderen , en treffen:
neem het zelve onder uwe goedettierene befcherming:
laaten vrede , en eendragt , belanglooze Vaderlandsliefde en
Burgertrouw , zich telkens verder onder ons uitbreiden; dat
eik de kragten en vermogens, welke gy hem gefchonken hebt,
in alles hunvoortaan, op de waardigfte wyze gebruiken,
(laag wyzer en beter
nen pligt trachten te volbrengen:
allezins gelaaten berusten in liet lot , welk
worden , en
ons, onder uwe wyze en goede Regeering, te beurt valt! laat
elk regtgeaart Vaderlander fleeds bedenken , dat het begonnen
Jaar ons opwekt toeroept , om onze verplichtingen
jegens u, onze medetuenfchen, en ons zelven te vervullen, —
om met vernieuwden yver den weg van deugd te bewandelen
en alle onze lichaamskraaien, en Zielsvermogens tot anderer,
en onzer eigen Welvaart, aan te leggen en te befteeden:
Dan — Heilige God ! hoe zeer moeten wy met fchaamte
te rugge zien op onze gebreklykheden en verzuitnenisfen,
Vergeef, o God! den
op onze zonden , die vele zyn!
Inwoonderen des Lands alle derzelver overtredingen:
geeft, dat wy voortaan aan onze goede voorneemens getrouwer
beantwoorden, -- de kragten van ons lichaam, en onzen geest
waardig gebruiken, — de noodige bezigheden onzes levens,
yveriger en vlytiger verrigten, en -- zoo veel goeds op aarde
hiaten, als onze vermogens geheugen ! opdat wy uwer genade
en goedertierendheid fleeds waardiger worden. --- Och! dat
ons Vaderland , onze gefchokte Republiek met alle deszelfs
duurgekogte Voorregten , en wy
altoos waardige voorwerpen uwer gunfle, en genade mogen zyn en blyven:
dat het ons, en onze Kinderen, en den Lande altoos wel gaa:
laat de Koophandel, die zenuw van onzen Staat, altoos groeijeu
en bloeijen : ---- laat elk arbeidzaam Burger, van zyn eerlyk
beftaan, eenen ruimen zegen genieten , ter inflandhouding en
Zegent in allerleic
onderileuning, van zich en de zynen:
opzigten de Handhavers van alle nuttige Kunften en Wetenfchappen, ten nutte van het Algemeen, en — laaten wy door welvaart
en milde voorfpoed vergezeld, het goede van dit leven finaadus onze Jaaren in vergenoegdheid ten einde
ken, en
brengen, — en laat ons, door uwe kragt gefferkt , in opregtheid voor uw aangezigte wandelen, en — deugdzaam zyn.
ZET zV ZOO

Rotterdam,

den t January 1792.

—•

J. D. W,

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEr! EN WEETENSCHAPPFN ,
BETREKKI+LYI^.
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aan liet HAAGSCH GENOOTSCHAP , dat, yverende voor de
Eer van liet Evangelie , en voor de belangen onzer
P'aderlandkche Genieenten, thans vraagt:
TT elke zyn de voornaamfle oorzaaken van het klein
„ VV getal der geenen, die zich in ons Vaderland voor,, bereiden tot den op°nbaaren Predikdienst ? — En welke
„ zyn de gereedlle middelen , om veelen daartoe op te
„ wekken , en alzo een gevreesd gebrek aan Predikanten
„ voor te komen ? "

2,

De eerfie deezer twee Vraagen geeft inderdaad weinig
eere aan het Vaderland. Zy kondigt aan een zeer diep
verval, in een zaak van het alIerhoogfte belang. Ligtelyk
zon men echter de daar uit vloeiende fmert vergeeten kunnen , zo de tweede Vraag volkomen beantwoord mote
worden ; dat is , indien men zeer gereede middelen kon
vinden, en waarlyk aanwenden, zo wel om onze zinkende
eer te hertellen , als om een gedreigd oordeel over veele
Vaderlandfche Gemeenten, by tyds, te voorkomen.
Gaarne willen wy , tot het bereiken der beide einden p
eenige Aanmerkingen op liet papier werpen : Aanmerkingen
die wel veel waarheids zullenn bevatten; maar , mogelyk
onvoldoende gekeurd worden, om het groote doelwit te bereiken. Dan , hoe zulks ook moge weezen, any willen de
volgende proeve ter overweegiuge overgeeven.
De eert e oorzaak van 't klein getal der geenen, die zich
thans tot den Predikdienst voorbereiden , moet gezogt worden in de afkeer, welke aah fommige jonge Lieden of gegeeven is , of die zy zelve uit die bediening afleiden. lie
middelen, noodig tot het opftellen van goede Leerredenen,
zyn wel , van tyd tot tyd , door de uitgaaf van voortrellelyke Boeken, zeer vermeerderd ; maar de begeerte , om wel
uitgewerkte Predikatien te hooren • is by veelen ook niet
weinig toegenomen, en dit heeft den arbeid der Leercare;a
N1tN@. 1792. No. v..
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niet weinig vergroot. Hiervan is het thans de tyd niet
meer, om te ondernee}nen, een Leerreden , gelyk men het
noemt, voor de vuist te doen, of uit den mouw te fchudEïen. De vermeerderde leeslust , ook onder bet gemeen
min gewoon in voorige jastren ; de tegenwoordige kieschheid , de gezuiverde en verbeterde fmaak , zo niet van allen , ten minleen van zeer veelen , Iaaten dein Predikanten
niet toe, over eenig Pluk heen te loopen , zo zy in eenige
achtinge willen flaan, en Toehoorders behouden. Zy zyn
dus verpligt neer te ftudeeren, vooral, wanneer zy geen
flerk geheugen hebben, of geen fcherp gezigt, om huntïe
opf.ellen vlot te kunnen leezen, hoewel de meesten het lee.
zen , met regt, altyd zullen blyven afkeuren. Daarenboven zyn fommige Gemeenten te talryk, om, naar behoozen , door éénen herder te kunnen beftierd worden ; ten
minflen gaat daardoor, dewyl men 'er thans, meer dan ooit,
op fchynt gefield te zyn, zo veel des kostbaaren tyds verboren, dat de huisfelyke ftudie zeer verzwaard wordt. Wy
zullen niet aanmerken, dat men, oudtyds, maar honderd en
vyftig Ledeu onder het beffier van éénen Herder vertrouwde , en nu kennen wy Leeraars in het Vaderland , die ,
zonder Kinderen en Dienstboden te rekenen , vyftien honderd Ledemaaten onder hun opzigt tellen : wy zullen ons
niet herinneren eersen Man , die , weekelyks, zes honderd
Katechifanten heeft te onderwyzen : wy zullen niet zeggen
wat het zy , als dan nog twee Predikatien op te (tellen ,
(ten minflen een nieuwe , terwyl de namiddagspreek flegts
een verbetering ondergaat) • wy verzwygen , dat Lieden
van geene groote vlugheid of fterk geheugen daar aan werken , (zodanigen hebben wy gekend,) van 's maandags
's morgens tot 's zaturdags avonds : wy zullen onze finert
niet uitdrukken , dat het Plan van Prins Willem den IV,
(volgens welk alle amiddags-Predikatien ten platten lande
veranderd moesten worden , in openbaare Katechifatien ,
het geen den Leeraaren veel gemaks , en der Gemeenten
veel voordeels, zou gegeeven hebben,) onuitgevoerd gebl even is : wy zullen geene smeer andere dingen hier byvoegen , en verder afdwaalen ; maar tot dit befluit komen :
zodanige niet verligte , maar meer en meer verzwaarde,
arbeid , dagelyks gezien van de Kinderen der Predikanten;
fours opgemerkt van zulken der Familie , die hen komen
bezoeken, of van anderen waargenomen, die toevallig daar
kennis kreegen , heeft deeze ongelukkige uitwerking-van
op veelen gehad, dat ik menigmaal, wanneer Kinders alleen
wa-
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waren en vry praaten hadden , hen heb hooren uitvaaren
tegen zodanige moeilyke bediening, en elkander- affclirikteii, om 'er immer toe over te gaan : ook weet ik zeker,
dat verfeheidenen, die anders daartoe neigden , volkomen,
door zodanige redenen, tot andere ltudien gekomen zyn."
De tweede oorzaak zoeken wy in de hoogere kosten, die
thans tot de ifudien verëischt worden, zwaarer in der daad,
dan in voorige tyden , zo wel wegens den gedaalden prys
van liet geld , als om de hedendaagfche kostbaarer leevenswyze. Ouders , ten platten lande woonende ,. zeggen :
„ Zullen wy onze zoonen , vyf of zes jaaren , naar een
duure Stad op de .Latynfche Schoolen zenden? " en de
Stedelingen voegen daarby : „ Zullen wy daarna onze
zoonen haar een Academie zenden , waar men , (om
maar ééne ftaal aan te haaien,) vóór dertig jaaren , een goede kamer voor vyftig guldens huurde , die nu negentig of
sneer moet kosten? Zullen wy, dit al eens overflaande, en
aan andere dingen van meer duurte niet denkende, het overige berekenen; en zo alles al eens wel uitvalt , het geen
onzeker is , voort moeten gaan om hen te onderhouden ,
tot zy een goed beroep ontvangen , hoe veel zal dat niet
kosten? Wanneer zullen zy, of wy, intrest van de uitgegeeven gelden ontvangen , of zal het Tractement op een
Dorp, de rente van het verlludeerd Capitaal, (laat my 't zo
eens noenen) kunnen uitmaaken ; en wat zal by dan heb
voor zynen arbeid van prediken , enz. ? Wy hebben-ben
eetzen tyd beleefd , waarin men drie honderd en vyftig
Proponenten telde ; waarin 'er zes en vyftig hunne gaaven op ééne vacatuur lieten hooren , waarin fommigen der bekwaam(len , agt of meer jaaren, ledig liepen;
eenen fshat verteerende met hun heen en weer reizen naar
openftaande piaatfen, waarin anderen, geen beroep kunnen
verdriet byna vergingen , of verpligt-devrkygn,ofa
waren , zich tot een ander beroep te begeeven. En zullen
wy onze Zoonen , zo zy een plaats verkrygen , in een
ordentelyk huisraad zetten , die thans tweemaal hooger
loopt, dan in onze vroege jeugd ? Zullen wy het examineeren, liet zitting neemen in een Clasfis, het intreeden in
Weduwe Beurzen, opfchieten, al 't welk, hier en daar, op
vyf of zes honderd guldens loopt , betaalen? en dan , dan
nog onze linderen zien op een arm, afgelegen, onvermaakelvk Boeren Dorp, waar geen gezelfchap ter waereld is ,
waar zy geheel vergeeten worden: neen , dat., dat zal voorzeker nimmer gebeuren."
Deeze of dergelyke redeneeD2
ring,.
-

--

52

ANTwoenn

ring, door Ouders gedaan, is al mede oorzaak geworden
van de thans zo weinig ftudeer^nde jonge Lieden.
Sedert de, in ons Vaderland zo gelukkig opgekomen, Hervorming, byzonder in Holland , waar men toen maar twee
Leeraars kende , is het getal ongemeen vermeerderd ; en
fchoon men nu een meerder, dan een minder, getal telde;
men kan zich niet herinneren , dat men ooit gebrek gehad
heeft. Waren 'er weinig Proponenten, dan werden de Ouders aangemoedigd , om meer Kinders tot de fludie te beRemmen : waren 'er veelen , dan zagen zy daarvan af ;
maar, zo veel wy weeten, (wy herhaaien dit) 'er kwam
geen gebrek aan Leeraaren , door Gods goede Voorzienig
Maar na den jaare 1730 , toen het getal tot byna-heid.
vier honderd Proponenten opklom , zagen veele Ouders geheel van de Theologifche fludie af, en niet minder de opgroeiende Zoonen ; te meer , om dat men merkte , dat de
Proponenten , wegens hun groot getal , in verachting vielen. Wy kunnen ons herinneren, dat fommigen den fmaadnaam van I'Vagtneesters ontvingen. Van anderen zeide
men , dat men de zilveren bruiloft van hun Proponentfchap
wilde vieren. Had een Proponent zyne gaaven aan een Ge.
meente laaten hooren , by wilde wel , met den hoed in de
hand, in het Doophek (laan voor een Boeren -Kerkenraad;
maar van deezen , toen byster kiesch op hunne manier,
onzoete aanmerkingen over gaaven en preek, als van zulke
ongefchikte en onbedreeven Richters , te hooren, viel niet
weinig zuur. Zodanige boerfche behandeling bleef niet
verborgen , zy kwam den Ouderen en anderen ter ooren ,
en liet niet na, by een grievende fmert, een diepen nadeeligen indruk, tegen de Godgeleerde Studien te maaken. En
'

ik ben wel verzekerd , dat veele in leven zynde Predikanten, nog gedagtig aan die verfmaadende tyden, niet bewoogen hebben kunnen worden , om hunne Zoonen tot de
heilige Bediening te laaten overgaan. En men mag vraagen , of niet zulke Gemeenten , toen zo viefche veragters
van braave jonge Nazireërs, thans , door een rechtvaardig
oordeel van God, met gebrek aan Leeraars gedreigd worden ?
Of zou de heilige en regtvaardige Heer van zyne Kerk dat
aangezien hebben met onverfchillige oogen?
Laat ons tot een derde oorzaak komen , wy bedoelen de
geringe befolding , welke den Predikanten te beurt gevallen
is. Hier boven hebben we reeds één woord daarvan gerept ; een byvoegfel zal, ter deezer plaatze, niet gewraakt
worden. Men moet nu niet meer zeggen , dat de tegen.
voor.
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woordige loon der Leeraaren gelyk (laat met den verleden:
of weet men niet , dat de Tra&ecoenten veel geringer in
onzen tyd geworden zyn , wegens de gedaalde waarde des
gelds? Gewislyk, de dagen zyn voorby,, in welken men,
voor tien duiten , brasfen kon. Wy hebben een Predikant
gekend, die jaarlyks , voor al zynen arbeid, niet meer dan
twee honderd en zes en dertig guldens ontving. Veele anderen kennen wy nog, die flegts op drie of vier honderd gul
mogen. In een groote flreek onzes Lands,-denshop
trekken alle Leeraars, ten platten lande, niet meer dan vier
honderd en vyf en zeventig guldens, waarvan zy met Vrouw
en Kinders , foms zes , agt of meer in getal, een geheel
jaar moeten leeven. Velk een jammerhartige bcfoldingl -Eenmaal heb ik met eigen oogen gezien, dat een oud Predikant agter den ploeg ging, terwyl zyn oudfle Zoon de
paarden mende: want, in fommige Provintien, betaalt men
hen maar ten deele in geld ; moetende liet overige uit landeryen, die aan de Pastoryen eigen zyn, gevonden worden.
Het ongewoon gezigt van een zwaar ploegenden Predikant,
gewis overvreemd in ons Vaderland , trof myne geheele
ziel: ik verzugtte , en moest 'er myne oogen afwenden. Uit
den mond eens anderen hoorde ik eens : „ myn Schoolmeester heeft het beter, dan ik." En een derde getuigde:
„ myn Roomfiche Pastoor kan ruimer leeven , dan ik. Twee
oxhoofden Rhynfchen Wyn drinkt by jaarlyks met de gasten, die hem bezoeken; terwyl ik , . zondags avonds, na
mynen zwaaren arbeid, niet meer dan een glas Bier kan
hebben." Dit fober inkomen is den Staaten van Holland
niet verhoolen gebleeven. Men heeft my dikwyls verhaald,
dat de Rentmeester Generaal der Geestelyke goederen, váhr
eenigen tyd , van die Staaten gevraagd werd , of men den
Predikanten , jaarlyks , eene verhooging van vyftig guldens
zou kunnen betaalen , waarop de gemelde Heer , alles
nagezien hebbende , ten antwoorde zou gegeeven heb
niet flegts vyftig , maar twee honderd guldens."-bén:„
Dan, van zodanige verhooging is dus lang niets geworden.
De Staaten van Gelderland fcheenen, vóór meer jaaren, ook
iets van dien aart in den zin gehad te hebben; geevcnde in
last, dat de Predikanten van hun Gewest een opgaaf van
alle hunne inkomften zouden inzenden, om alles in een geregelder orde te brengen, en aan hun , die te weinig hadden • meer toe te leggen. Maar ook die verwagting is ver
doch 'er is overgebleeven een weerzin in Ou--dwen;
ders en Zoonen, om zo veele jaaren der fludie toe te wyD3
den,
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den , en , na zwaare uitgiften , voor een folieren loon , al
hun leven te dienen. Of is een arbeider , (al heeft men
•intusichen hooger bedoelingen , dan de winst van aardfiche
inkomílen) zyn loon niet waardig ? Paulus fehreef niet
minder, dan een half Hoofdtluk , om zulks der eerie Gemeenten te beduiden. De gevolgen heeft men ook gezien,
zo dra de verlangde verhooging agterbleef. Onder anderen
hebben. wy een geleerden Proponent, wiens naam wy zou den kunnen noemen, en aan welken men niet , met regt ,
een 1Ioogleeraars - ampt te Leiden zou hebben kunnen wei
om deeze en geene reden , naar Indiën zien vertrek -gern,
andere gevallen zouden wy hierby kunnen-ken.Mr
voegen: maar zy krabben de oude wonden op, zonder de
tegenwoordige te kunnen lieden.
Als een vierde oorzaak willen wy hier aanvoeren, dat de
gt illigheden der geenen , die , ten tyde des grooten aantals
van .Proponenten, de beroepingen in handen hadden, daar
men naauwlyks wist, wien te neemen , zeer dikwils de
minst bekwaame Proponenten boven anderen voortrokken ,
en de kundig(ien lieten agterfiaan. Hierdoor viel de moed
der laatflen ; en veelti, Ouders , dat verneemende, riepen, uit:
„ gaat liet 'er zo toe, onze Kinders zullen geene Godgeleerden worden 1 " Men moet hier niet aanvoeren , dat
zulks te vooren ook dikwyls is gebeurd, en in het vervolg
zal blyven gebeuren. Wy zullen zulks niet ontkennen ;
maar 't gaat vast , dat deeze voorvallen toen een grooten
invloed hebben gehad , om de Theologifche Studien agter
de bank te zetten. En daar de toen heerfchende denkwyze
en partyfchappen van die dagen, meer dan thans, de bevordering van leezen, al was by minder dan een ander van
tegenilrydige gevoelens, bewerkten , zo vermeerderde zulks
den weerzin in den Predikdienst.
Een andernadeel,recds van ons genoemd, is,als een vyfde
oorzaak, van langzaamerhand, hierby gekomen , namelyk:
de verhoogde prys der meeste dingen, de mindere waarde van
liet geld, en de kostbaarheid der leevenswyze , waarbuiten een
Leeraar, hoe ongezind by ook daartoe moge weezen, zich niet
geheel kan houden. Alles hier by te haaien, ten bewyze dee.
zer drie genoemde dingen, duldt ons beffek niet. Met drie
voorbeelden willen wy ons vergenoegen. De beste fpiegel,
in de íchoonfl•e kamer van een Predikants huis voorheen
gehangen , werdt, ten tyde zyner volwasfen Kinderen
zo liegt gerekend , dat dezelve niet te goed geacht werd ,
om op eene meiden-kamer gehangen te worden. Men heeft
een
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een Amilerdatnsch Predikant hooren zeggen , dat zyn geheel
Traclement weg was , wanneer hy zyne huishuur, 't loon
zyner dienstbooden , en het fchoolgeld zyner kinderen betaalde. Wy weeten , dat Predikants Vrouwen, zelfs in af
Dorpen,, gedrongen worded om Pakken te draagen,-geln
zullen zy in geene algemeene verachting vervallen. En zullen Zonnen, die al vroeg bemerkt hebben , hoe veel meer
een huishouding thans kost; die hunnen Vader, of den Predikant hunner plaats, hoorden klaagen, dat hy geen nieuw
uitkomend Boek knopen kon , (en hoe noodwendig zyn
thans kostbaare groote Bibliotheeken geworden ?) die onder
hebben, hoe bekrompen ales in deszelfs huis toe--vonde
ging: hoe zullen zy, zeg ik, lust krygen, om tot zodanigen
kommerlyken (laat over te galm? --- Daarenboven , hoe
menigmaal gebeurt bet, dat een Student op de Latynfche
Schoolen, in Steden, verlokt door de vermaaken, door uit
voorbeelden van anderen, of door de win--fpanige,
fien , die hy ziet door den koophandel te zullen krygen ,
vóór 't gaan naar de Academie , begint te denken: „ indien ik my tot den kanfel fclhikke , en geene brillante gaaven heb, (wie toch kan daar voor inhlaan `?) dan wordc ik,
waarfchynlyk , naar eenen achterhoek des Vaderlands ver.
fchooveu, waar ik naauwlyks het brood zal hebben ; waar
( gelyk ik zo dikwerf van anderen hoorde) geen.e gegoede
juffrouw , aan het íledelyk leven gewoon , my zal willen
volgen ; waar eene min vermogende my te beurt zal vallen ; waar geene hinderen eenige Opvoeding naar hunnen
slaat zullen kunnen verkrygen , en welke ik , by gebrek
van geld, naar elders niet zal kunnen zenden : en waarom
zal ik dan nu naar de Academie gaan , om my tot het
Leeraarampt bekwaam te maalsen? Mei, fprak my gisteren
van een Predikant, wiens tien Kindérs, by zyn flerven, ver
waren , om voor meiden en knegts te gaan dienen :-pligt
men wees my Zoonen en Dochteren van Predikanten , die
thans boeren en boerinnen zyn, en met groenten ter markte
komen 1"
De zesde oorzaak moet gezoet, en zal gevonden, •worden in de onverdiende Verachting, welke op de orde onzer Geestlyken, ten deezen tyde, meer dan voorheen ,
gevallen is, en hen voor bitterheden bloot hlelt. De beroemde Salisburyfche Bisfchop BURNET, die in de voo•
rige Eeuw ons Vaderland bezogt, verwonderde zich niet
weinig over liet aanzien , waarin de Leeraars alhier ílonden , en den invloed , dien zy in veele zaaken hadden.
Maar
D4
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Maar, maar die tyden, zegt men, zyn voorby. Hierom
hoorde men , wiet lang ;teleeden, in een der voornaamfle
Steden , lang vóór de Omwenteling , by de bevestiging
van een Predikant , den Bevestiger tot zynen nieuwen
Amptgenoot zeggen : „ dat de Regeering aldaar niet naliet de raagt en het gezag der Leeraaren klein te houden." Wy hebben eenen Drosfaard gekend,, die des Predikant Vrouw dreigde in boete te Ilaan wegens Sabbathichennis , dewyl zy, kleine kinders hebbende, eenige natte doeken ter drooginge had laaten hangen op de
hegge van haaren Tuin. Met andere voorbeelden, alle
blyken van verfmaading, die wy in eene groote menigte
zonden kunnen aanvoeren, willen wy ons niet ophouden;
maar liever aanmerken , dat dezelve invloed hebben op
het week hart van Zoonen, die anders neigen zouden
tot deeze eerwaardige Atnbtsbedicning, vooral wanneer,
gelyk niet vaak gebeurt, de verfinaading afdaalt van den
Vader tot op de Zonnen. Men moet hier niet tegen
zeggen, dat 'er altoos Lieden zyn geweest, en altyd blyven zullen , die geringe achtingstekenen aan Predikan'
ten hebben laaten blyken. Dan, wy moeten daar op aanmerken, dat, over 't gemeen genomen, de achting voor
Leeraars, van tyd tot tyd, gedaald is, en dat deeze ve ri.
mindering ook invloed heeft op 't geen , waarvan wy
thans handelen. In vroeger tyden zag men Edellieden,
I\MIannen van geboorte, Zonnen van Regenten, den Kanfel
beklimmen. Maar rekent men het thans niet te laag
voor den Zoon eens Magiftraatsperfoon, een' Dorpprediker te worden? Welk Regent krygt het nu in den zin,
zynen .Zoon de voortreffelykheid van liet Opzienders-Ambt
voor te preeken, en hem tot de Theologifche Studie op
te wekken ? Welk gefchreeuw zou 'er ontftaan, vooral
bader de lieden van de on ton, indien dat gebeurde ?
1.í'y hebben onze gedagten laaten gaan over de jonge Lieden, die thans aan onze Academien zyn; doch hebben
'er niet éénen Zoon van een Regent onder hen kunnen
vinden. -- Evenwel de Kerkelyke Leeriloelen moesten beklommen worden , en wat is toen gebeurd ? Zo dra de
Regenten hunne Zoonen terug hielden van den Kanfel
der Godgeleerden , en de zinnen der eerften vroeg begocheld werden door ingebeelde Waereldgrootheid , bleef
egter de eerbied voor de heilige Studie nog volftaan by
de eeríle Burgers; maar toen veelen van deezen ook be.
met werden door den damp van ydele glorie, zagen de
mine
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mindere Burgers , dat men hunne kinders nog tamelyk
goed genoeg keurde , om 's Volks Leeraars te worden.
Dan, onder zulke Burgerzoonen, waren 'er van de laagfte
Klasfe, die, op de beurzen van anderen bekrompen fludeerende, ter Kerke intraden, en, geene befchaafde opvoeding, naar de keur van de hedendaagfche Heeres en.
Dames gehad hebbende, aan den exquifen fmaak der wel
wat was hier--levndWarfobtjsvledn.E
van het gevolg? Mindere Lieden, Dienstbooden en andere, hoorende deeze beau monde dagelyks fnaateren van zo.
danige Geestelyken, die onderneemen durfden de gebreken
der Eeuw aan te randen : en dezelve te beftraffen , verboren al mede den nog gebleeven eerbied voor de Gezanten van JEsus. En de goeden moesten toen meer lyden,
wanneer 'er , hier of daar , één onder liep , die de toets
niet kon doorliaan : want hier ging het altoos , en het zal
altyd zo gaan, dat men , onder de Theologanten zo wel
als onder de Regtsgeleerden, Geneesheeren en andere Klas fen van Geleerden, kaf onder het koorn vindt; en het ontbreekt dan veelal aan befcheidenheid, waardoor men de
vlekken des eenen ook den anderen, zonder eenig regt of
reden, aanwryft.
De zevende oorzaak zoeken en vinden wy in de Ury
geestery van onzen tyd. De bron van dit euvel wordt aan
losbandigheid, in de weelde, wellust , be--getrofnid
dorven fmaak, en kwaade. Boeken, zo gemeen in onze dagen. Zeer veelen, en meer dan men denkt, van onze aan
Jongelingen zyn , min of meer, tot de Vrygees.-zielyk
tery verleid. En waren 'er geen ouden van dagen , die
zingen , gelyk nu de jongen piepen. Openlyk of bedekt
fchimpen met het Evangelie , (waarvan men zo veel geleerd heeft , zonder overtuiging , als 'er noodig is om
belydenis te doen, zonder welke men in geene posten van
Regeering kan komen) openlyk of bedekt fchimpen, met
't Evangelie , zeg ik , heeft ten gevolge, dat de achting
der zulken voor Leeraars allergeringst moet weezen. En
gaan zodanige Leidslieden voor , op welk eene wyze volgen dan de geringen; of hoedanig is de vrugt der prediking der eeroen? En zal dat euvel , wordt het den Ouderen of Zoonen bekend, gelyk het voor hun niet verhoo•
len kan blyven , hen aanmoedigen , om de verkondiging
van een verfmaad Evangelie boven een ander ongehoond
beroep in de Waereld te Rellen? -- Hier, hier weent
de
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de beledigde verfmaade Waarheid, en alle Opregten veeenen met haar.
Traag en huiverig komt de hortende pen tot de agtfte
en laatfte oorzaak van de kwynende fludie in de fchoont'e
Weetenfchap. Zy word afgeleid uit de laattie treurige
Gebeurtenisfen voor de Vaderlandfehe Kerk, uit de bekende Remotien van Predikanten. Een vry groot aantal
van Leeraaren onzer Gewesten, en, 't geen te aandoenly•
ker is , van de bekwaamfen, na veele laage en fmertelyke
behandelingen van het gemeene Volk geleeden te hebben,
is., openlyk, uit hunne bediening gezet. Dit moest, naiuurlyk, veele jonge Lieden, die van gelyke denkwyze Waren, en op het punt Honden, om de Theologifche Studie
;e omhelzen, doen í1il ftaan, doen weifelen, en, na eenig
beraad , hen doen omkeeren tot een ander beroep of fludie.
Om ons niet langer hiermede op . te houden, zeggen wy
alleen, dat de bekende gevallen omtrent Predikanten in en
buiten Groningen , Harderwyk , Utrecht , Rotterdam ,
Vlisfingen, Middelburg en elders, Ouders en Zoonen diep
getroffen hebben , teil grooten nadele der Kerk. Men vraage
niet , wat Academien, Illufire en Latynfche Schoolen, daar
hebben, en nog verder zullén lyden:-doresgln
want dit is niet onbekend.
N het opgeeven van, deeze age oorzaaken, moeten wy
Overgaan tot het tweede Deel Oer Vraage : En welke
zyn de gereedite middelen, om veelen daartoe op te wekken,
en alzo een gevreesd gebrek aan Predikanten voor te komen?"
Wy moeten hier aanttonds aanmerken, dat de oorzaaken eener kwaal veelal ligter te ontdekken zyn, dan de
hulpmiddelen tot herftel ; of dat die hulpmiddelen gemak
te geeven zyn, dan zy uitgevoerd l;unuen, of-kelyrop
zullen , worden. Dit maakt ons huiverig in het beantwoorden van dit tweede Deel der Vraage. Dan daar de
oplosfing van het eerfte Deel niets baaten kax zonder dit
tweede aan te voeren , vinden wy ons gedrongen , ook
Benige voortellen omtrent dit Stukite. doen.
i. Allerwege gaan klagten op over 'de gebreken der Latynfche Schoolen in het Vaderland; maar wat baat het
klaagen? Wat helpt het, dat liet Vlisfingschs Genootfchap
de noodzaakelyke verbeteringen, voorgefteld door de Heeren KROM, VAN DER PALM en VAN VOORST, den Vaderlande heeft .laaten bekend maaken ; zo lang men, in liet
algemeen , die verbeteringen niet ter harte neemt ? Zullen
,.

AAN HET HAAC,4 H GENOOTSCHAP.

59

len dan O:.iclers en Kinders aangemoedigd worden ter Studien, dat de Algemeene Statten te zamen, of de byzondere van elke Provintie; en, gaat dat niet, dat de Regenten der Steden • waar Latyn[che Schoolen zyn, onderzoek doen naar derzelver gebreken; dat ze die wegneemen, en vooral zorgen, dat jonge Lieden, in korter tyd,
en op een gemaklyker wyze , de doode Taalen leeren.
Dit kan den eerf'en grond ter aanmoediginge leggen.
Q. De Stedelyke Regenten behooren aan jonge Lieden,
die van liet platte Land komen , om de Latyníche en
Griekfche Taalen te leeren, een douceur of .premie te gee.
ven, te meer, daar de íludie van deezen kostbaarer valt,
dan van de geenen , wier Ouders in de Steden zelve
woollen.
g. Dewyl veele Beurzen, geíchikt voor Studenten in de
Godgeleerdheid , of verdonkerd, of tot andere flinkfche
oogmerken uitgegeeven worden, behoorde men te onder
welke dat lot ondergaan hebben , om dat mis -zoekn,
weg te neemen , en aan liet godvrugtig oogmerk-bruik
der Stichtcren volkomen te beantwoorden. Men zou hier
niet reppen, ten zy men volkomen verzekerd ware-van
van zulk een fchandelyk misbruik. 'Er zyn Studenten op
onze Academien , aan welken twee Ducaaten gebooden
werdt , zo zy een getuigenis van hunne ludien in de
dc Godgeleerdheid , ondertekend door een Hoogleeraar,
bezorgen wilden aan Lieden , welken wy niet noemen
kunnen , op dat die zelfde Lieden daarop zouden kunnen
ontvangen de Inkomt en der Beurzen. Dit laat een Student zich welgevallen ; by trekt die twee Ducaaten daarvoor, en noemt dat gevonden geld.
4. De Promotien op de Latyníche Schoolen moesten
met grooter plegtigheid gefchieden: en, in de eerl}e twaalf
jzaren, moest men niet alleen een Prys voor een Student,
die naar de Academie zou gaan, om in de Godgeleerd
te fiudeeren, aanzienlyker maaken in waarde ; maar-heid
ook, by die gelegenheid, hem een dubbele eer aandoen,
boven anderen, die zich in andere Weetenfchappen zou
gaan oefenen, om alzo de aanmoediging tot het Pre--den
dikzmbt daarvoor te vermeerderen.
5. Door het gantfche Vaderland moesten de Tracementen der Predikanten , byzonder der geenen , die geene
f 5o©-: trekken, op fraande voet vermeerderd worden,
ten minflen tot f 600- : en vervolgens eeaie aanzienlyke
verhooging voor de overigen bepaalen, in ze verre, dat
al-
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alles, na genoeg, op een gelyken voet, gebragt words
binnen korten tyd. Men kon uitzonderen de hooge Tractementen van eenige Predikanten in de Ommelanden, die boven de duizend en nog hooger loopen.
6. Wy hebben aangetoond, dat de Zoonen der Predikanten de mirfle aanmoediging ontvangen tot de f}udie
hunner Vaderen ; en wanneer men de rekening eens wilde
opmaaken, zou men, meen ik, ontdekken, dat, naar ge
juist de Zoonen van Predikanten de Godgeleerd.-IanQe,
heiá 't minst omhelzen. Om dan deeze afkeerigheid uit
hen weg te neemen, behoorde men een aanzienlyk douceur aan zodanige Zoonen, jaarlyks, te geeven, tot zy
hunne Studien voltrokken zouden hebben, onder dit verband,
dat zy, van zin daarna veranderende , en tot een andere Studie
overgaande , al het genootene zouden hebben terug te
geeven , gerekend van den tyd, dat zy op de Latynfche
Schoolen gekomen waren ; tot den dag van hunne verauderde keuze.
7. Men behoorde allerwege de Predikanten, welke took
veele jonge Lieden, van de vroege jeugd af, katechifeeren,
en dus ligtlyk ontdekken, in welken edele en veel beloovende gaaven van God gelegd zyn: men behoorde, zeg ik,
de Predikanten ernftig te verzoeken , om de Ouders van
zodanige Zoonen met allen yver op te wekken, om dezelven op te leiden tot de Studie der Godgeleerdheid, vooral
wanneer zulke Ouders vermogen hebben, om de kosten,
daar op loopende, zeer wel te kunnen draagen. Verder,
moest men, -indien zy daartoe min gegoed waren, by de
Regeering van vermogende Dorpen of Steden , aanzoek
doen, om in de kosten te voorzien, met deeze voorzorge,
dat zodanige jonge Lieden gedekt werden tegen den fmaad,
van op giften van anderen te ftudeeren. Men zou dat kun
tegengegaan door zodanigen eenen eernaam te geeven.-ne
In oude tyden deeden de Steden dat meermaalen. Amllerdam, meen ik , hadt Arminius voor haare rekening genomen, en liet hem, niet alleen, reizen, zelf tot in Italie,
maar ook daar , gelyk ook te Geneve , en elders, zyne
Studien voortzetten en voltrekken.
8. Aan eiken Student , Proponent geworden zynde, behoorde op het getuigenis der Clasfis , dat by zeer
kundig in 't Examen bevonden was, uit naam der Provintie , of van wegen der Generaliteit, indien by onder deszelfs Landen behooren mogt , een aanzienlyk Gefchenk
an Godgeleerde Boeken ter verklaaringe des Bybels gegee.
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geeven te worden, welks vermelding, op een der fchoone
Schutbladeren dier Boeken, door den Secretaris der Stad,
tot deszelfs eer, moest ingefchreeven worden. Dit befluit moest, voor de eerlle twaalf jaargin, gemaakt worden.
9. Het geen tot verbetering der Hooge Schoolera zots
kunnen gedaan worden, gaat wel niet geheel buiten ons
beflek; maar andere pennen zullen eerlang, zo wy het wet
hebben, derzelver gebreken aanwyzen, nevens de middelen tot verbetering, die gewis veel aanmoediging zullen
geeven, maar, dewyl 'er Clasfen zyu, die, op hoogets
last, geen Student mogen onderzoeken, en tot Proponent
aanneemen, ten zy by een getuigenis medebrenge , dat
hy, vyf jaaren , op eene Vaderlandfclie Academie geftudeerd Nebbe, behoorde neen aan te houden by de Hooge
Overheid, welke dat befluit gemaakt heeft, om het, voor
de eerf'e twaalf jaaren, in te trekken: maar men moest,
daarenboven , aan eiken Student , die , zonder hlullre
Schoolets of Gymnafiums bezogt te hebben , zyne Studie a
binnen vier jaaren , op een onzer Academien, volkomen.
geëindigd had, mids mede brengende een loflyk en voldoe end Getuigfchrift van de Profesforen in de Taalen , Wys.
begeerte en Godgeleerdheid, een aanzienlyk douceur geeven, uit naam van de Stedelyke Regenten, of van de
Staaten der Provintie, waar by mogt thuis hoorèn.
Io. Men moest zo wel dc Proponenten ontgaan van
alle kosten by de Examina, en by het festie neemen in de
Clast n, als de Predikanten by losmaakingen; of daarin
voorzien buiten nadeel van anderen.
Deeze zyn onze gedagten: aan anderen blyve de beóordeeling !
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iar de ongelukken van anderen zomtyds tot Bene
nutte waarfchuwing dienen , om by voorkomende
zoortgelyke gelegenheden zich daarvoor te kunnen wagten, zo fcheen my de navolgende Waarneeming niet ongefchikt, om dezelve aan het Publiek mede te deden, en
wel voornaamelyk, om die redenen , dat het doorgaans
zeer moejelyk is, diep onder zwaare fpieren gelegene abfces-
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fcesfen van andere ongemakken wel eIi duidelyk te onder.
kennen, en men door eciie verkeerde behandeling ligtelylc
gevaar kan loopen , om het leeven van den Lyder en zyn
eigen eer en reputatie in gevaar te brengen.
;dannetje Scheitz , oud 17 Jaaren , door eene aanhou
Koorts zeer vermagerd, had , omtrent G-deiflpn
Maanden te vooren , het ongeluk gehad van op de Straat te
vallen, walrna zy eerie geweldige pyn in de linker dye gevoelde, die men door allerleye zoorten van fineeringcn
vrugteloos gepoogt had te vverdryven ; hierop waren de
tnzenfirua weggebleeven, en eene meer en meer toeneemende
íleekende pyn, vergezeld van aanhoudende Koortzen, gevolgd.
Op de linker dye bevond men een gezwel ter hoogte van
a 4 duimen, hebbende meer dan anderhalve 1pan omtrek,
zeer veerkragtig en van eerie donkerroode kleur. Men kon
geenerhande klopping in liet zelve befpeuren , maar wel
Gene fchynbaare fluuatie; zy had het vermogen, om niet
alleen liet been in alle richtingen te beweegen , maar kon
op liet zelve vry gemakkelyk gaan en (laan; waardoor men
dus buiten alle vermoeden bleef , dat het dyeb en zelve
zonde aangedaan zyn; maar men verwagtte, voor liet waar.
ichynlykst, eene zeer in de diepte liggende verzweering te
zullen vinden , welke indien de tumor niet geopend , eii
naar behooren behandeld wierde , liet leeven der Lyderesfe
in zeer groot gevaar moest brengen.
Hierop wierd dan, met goedkeuring van drie zeer kundige
Heelmeesters, door middel van eene Bistouri en holle
Sonde, het gezwel in deszelfs geheele lengte tot op liet
been toe geopend ; 'er ontlastten zich 8 a 9 oncen zeer
gezond bloed, maar geene de miiilie etterlioffe was er te
Vinden : dan men ontdekte dat het been niet alleen door
eene geweldige caries aangedaan was , maar 'er hadden
zich reeds aanzienlyke fchilfers van hetzelve afgezonderd,
die niet de cellulofa tellens te voorfchyn kwamen.
De gemaakte wond wierd behoorlyk gedekt , en de
vereischte middelen aan de Lyderesfe toegediend; doch
de pynen, na de operatie nog veel heviger dan voor dezelve geworden zynde, maakten op oden dag een einde
aan haar elendig leeven.
R.
1VA-
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NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN PYLSTAAitT.

(Volgens den Heer DE BUFFON.)

e Pylftaart heet in 't Latyn 4nas cauducata, te Páo.

Dme Cads lancea, in 't Hoogduitsch Fafan -ente, Meerent, Zeevogel en op eenige plaatzen Spitz-%chnvantz , in

't Zweedscti 41er of Ahhl -Fogel , in 't Lngelsch Sea - pliea^
fant of Crl^cher, in 't Fransch Pelet of Coque de Mr,
op Jamaica W12itebellied Duch , in 't Mexicaansch Tzit-

zihoa.

De Pylftaart is een treffelyk wild, en een zeer fchoone Vo
zonder de luisterryke kleuren te hebben van de Slobbe,-gel;
is zyne Pluimadie zeer aartig, ligt grys, golfswyze met
zwarte lcreepjes, die men zou zeggen met de pen getrokken te zyn; de groote Dekveeren der vleugelen zyn breed,
geftreept, met glmfterend zwart, en fneeuwwit: by heeft
op de zyden van den hals twee witte fireepen, naar linten.
gelykende , die zich ligt en zelfs op een aftland doen kennen: de gel'talte en de evenredigheden des Lichaams zyn
veel langwerpiger en tederder dan in eenige andere van de
Eenden- foort; de Hals is zeer lang en dun; de hop ,klein
en kastanje bruin; de Staart zwart en wit, dezelve loopt
uit in twee (malle flrooken, die men met die der Zwaluwen zou kunnen vergelyken : by draagt denzelven niet
horizontaal, maar half opgewipt; het vleesch van deezen
Vogel is, in alle opzigten, beter dan dat der wilde Eendvogelen , en min bruin; het dyeboutje, doorgaans hard en
taay in den Eendvogel , is by de Pylftaart zo zagt als het
vleugelboutje.
Men ziet, volgens den Heer HEBEKT, in Brie, den Pylfaart by twee overtogten; by onthoudt zich op groots
Meiren ; zyn gefchreeuw hoort men op een verren afftand , 't zelve bet'aat in de klanken hi Zouë Zouè, de
eerde fyllabe is een fcherp geblaat en de tweede een gemurmel min helder doch zwaarder.
Volgens de opmerking van dien voortrelfelyken Waarneemer, fchynt de Pylftaart een overgang uit te maaken van
de Eendvogelen tot de Talingen, en in verfcheide opzigten de laatstgemelde naby te komen : de íchikking der
kleuren komt overeen met die der kleuren in de Talingen,
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by heeft ook een dergelyken Bek: want de Bek van de Ta.
Zing is niet juist een Eendenbek.
!iet Wyfje verEchilt van het Mannetje zo veel als de Wilde
Eend van den Tammen ; het heeft even als het Mannetje
den Staart lang en fpits, buiten zulks zou men 't ligt met
dell Wilden Eend verwarren: maar het kenmerk van den
langen Staart is genoegzaam om deezen Eend van alle andere te onderfcheiden, die doorgaans een zeer korten hebben.
't Is uit hoofde van deeze twee uitfteekende ílaartveeren ,
dat Duitfchers, fchoon oneigen genoeg, den Pyi/taart den
naam gegeeven hebben van Fa/an - ente , (Phaífant -Eend)
en de Engelfchen dien van Sea -pheafant , (Zee Phaifant).
De naam Tinter-and , in 't Noorden aan den Pyl/taart veelal
toegevoegd, fchynt te bewyzen , dat deeze Eendvogel de
ítrengfte koude niet ontziet ; in de daad LINNIEUS fchryft,
dat men ze in Zweeden in de koudfte Winters vindt (*).
Het fchynt, dat deeze Vogelfoor t eigen is aan de oude en
nieuwe Wereld; men herkent den Pylfiaart in de Tzitzihoa,
te Mexico by FERNANDES ? en Doctor MAUDUIT heeft
van Louifana een dergelyken Vogel ontvangen , onder den
naam van Canard paille en queue: de Eend met een Stroo
in den Staart, waaruit men kan opmaaken, dat de Pyliaart,
fchoon natuurlyk een Inwoonder der Noordfche Gewesten,
zich ook na heete Landen vervoegt.
By deezen PylJtaart, voegen wy, de LangJtaartige Eend
van Terre-neuve, fchoon van den voorgemelden in kleur
wydverfchillende, en alleen 'er mede overeenkomende in de
twee lange Veeren die ten Staart uitfieeken.
De kleuren zyn op deezen Eendvogel fraay gefchikt : de
witte bedekt den Kop , en den Hals tot hoog op de
Borst en Rug; alleen loopt 'er een Oranjeverwige ftreep van
de Oogen ter wederzyde van den Hals; de Buik als mede
twee bundeltjes lange fmalle veeren , tnsfchen den Rug en
de Vleugels verborgen , zyn even wit als de Kop en Hals;
liet overige der Pluimadie is zwart, gelyk mede de Bek ;
de Pooten zyn zeer donker rood , en men befpeurt aan
de pooten eenig vlies; de laagte der twee Staartpennen ,
vermeerdert de grootte van ideezen Eendvogel ; maat
^iaauwlyks haalt by de grootte van den gemeenen Eend.
EDWARDS veronderftelt, met veel waarfchynlykheids ,dat
de

(*) Habitat in borealibus Suecia provinciis, hieme inten/isftrna

,cd nos accedit Fauna Suecica.
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de lang f laartige Eend uit de Hudfons - Baay (*) het Wyfje
van den boven befchreeven is; de geflalte, de gedaanteen de Pluimadie zyn bykans dezelfde; alleen is de rug
van die ,uit de Hudfons Baay met minder verfcheicienheïds
van zwart en wit, en over 't geheel is de Pluimadie veel
donkerder. -- De Vogel, die ons toefchynt het Wyfje te
weezen, was in de Hudfons-Baay gevangen, en de andere op
Terre-Neuve gedood; en naardemaal dezelfde foort zich
voordoet in de Halvelda der Yslanderen by WORMIUS (t)
blykt het, dat deeze foort, gelyk veele andere van dit
Gellacht, de verstafgelegene oorden van het Noorden bewoont. Zy bevindt zich ook aan den Noordoosthoek van
Alla; want men herkent ze in de Sawki der Kamtfchatkaers, die aan deezen Vogel ook den naam geeven vary
Kiangitch of 4angitsch, dat is Diaken, om dat in hunne
ooren deeze Eendvogel zingt als een Rusfifche Diaken;
en gevolglyk zingt de Rusfifche Diaken , gelyk die Eenel.
quaakt ({-).
() EDWARDS (list. p. 156.
(t) !inas Islandica, protenfa cauda Halvelda ipfis dií a Muf.
Worm. p. 302,
({) lijst. Generale des Voyages ,Tom. XIX Suppl. , p.273 en 3SS,
-

PROEVE, OVER DE VERANDEttINGEN DES BAROMETERS.

(Uit het Engelsch van den Heer RICHARD KIRWAN.)
(IYervolg an bl. 25.)

Over den Invloed der Dampen.

D

e Natuurkundigen , die het ondernomen hebben de
Veranderingen des Barometers te vefklaaren, zagen
nooit den Invloed der Dampen geheel en al over't hoofd,
Ondertusfchen heeft niemand , wanneer men den Heer
DE LLJC uitzondert, derzelver werking met naauwkeurib
heid berekend. Maar , in deezen laatl{en tyd, heeft de
Heer DE SAUSSURE het grootíle licht over dit Onderwerp
verfpreid (*). Deeze Hoogleeraar onderféheidt , met veel
gronds, twee foorten van Dampen, de onzigtbaare, aan
welke den naam van Damp eigenlyk toekomt, en de zigtbaare; deeze laatfte foort verdeelt by wederom in een Ne (*) Tralté de !'Hygrometrie.
MENG. 1792. N0. 2.
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velagtige en Opeengepakte. De onzigtbaare Damp is foortivvk
veel ligter dan de Lugt van dezelfde Gefleltenisfe: gelyk
DE Lou door veelvuldige t'aarneemingen, en DE SAUS sunr door techtilreekfche Proeven , bevestigd heeft, maar
de Nevelagtige Dampen hebben dezelfde foortlyke zwaarte
als de Lugt, waarin ze bellaan. -- Oen den invloed
dier twee foorten van Dampen op den Barometer te ver
liet noodig, vooraf Benige van derzelver voor -flan,is
te neder te Hellen , om te too--namíleigfchp
nen, hoe zy de Lugt aandoen.
1. De Heer DE saUsSURE en de Generaal ROY hebben
beweezen, dat liet Water in zyn vasten Iaat uitwaasíemt
op ellen Graad van Koude, tusfchen o en 3z°.; en men
netel:?t te over, dat in den vloeibaaren (laat deeze uitwaas
plaats hebbe; maar in eene veel grooter maate in-feminy
alle Graaden boven de 32 e .
II. Schoon het Water veel fehielyker, en in eene veel
grooter meate, uitwaasfemt in liet lugtledige, dan in de
Lugt , 't welk ten overtuiglyken blyke firekt , dat de
uitwaasfeming van het Water niet kunne toegefchreeven
worden aan deszelfs naaverwantheid aan de Lugr, zal de.
zelve egter veel fchielyker verdikt, en tot een fraat van
vloeibaarheid gebragt worden , door het aanraaken van
veel kouder lichaamen , indien dezelve geen verband met
de Lugt halt, die dezelve dus voornaamlyk onderfleunt
in den ítaat van Damp; en 't is in diervoege, dat men
de verfchillende gevoelens der Natuurkundigen over dit
onderwerp zou kunnen overeenbrengen. Dc Heer DE
SAUSSURE heeft beweezen, dat de gelchiktheid der Lugt,
om den Damp op te houden , vermindert met haare
digtheid, maar niet in dezelfde evenredigheid , wanneer
haare Gelleltenisfe, koude of hette, dezelfde blyft. Deeze
bekwaamheid hangt derhalven deels af van derzelver Ge
deels van derzelver digtheid; en het is,-matigdhe,n
te deezer oorzaake , dat de onzigtbaare Damp veelvuldiger
gevonden wordt in de beneden(Ie langen des Dampkrings,
dan ifi die op eene middelbaare hoogte. De Heer LAMBERT heeft beweezen (*) dat de hoeveelheid der Dampen, op onderfcheide hoogten in den Dampkring, doorgaans overeenkomt met de vierkanten van de hoogte
der Kwik, op diezelfde hoogten. Ik geloof dat dit
waar
(*) diamui es de Berlin, pour l'Ann e 1722.
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waar is op hoogten voor ons bel;iimbaar , naar in Gs
hoogere Lugtgewcsten , die bovenal vervuld zyn met ontvlambaare Lugt, hel ik over, om te gelooven, dat de Damp
veel overvloediger is, dan in Lugtil:reeken op middelbaars
hoogten, om dat het Water veel flerker kleeft aan di,e
Lugt, dan aan de Lugt, voor de Ademhaaling gefcltikt
en liet is waarfchynlyk, dat deeze omstandigheid aasleiding gegeeven hebbe tot den zwaaren Nevel, die zich in
den Jaare iM ,1DCCLXXXIII vertoonde.
II1. Aan de fraaije proeven van den [leer nE SAUSS 5'
RE hebben cry dank te weeten de gewigtige ontdekking ^
dat een vierkante voet Lugt niet Damp verzadigd op a°.,
omtrent 4 Greinen Waters bevat , en o,i iog van eeti
Grein aanwint door de verdere verzadiging op elken
Graad tusfchen de 32 9 en 3o°, wanneer de Barometer op
tí8,77 flaat; zodanig, dat dezelve op 66° verzadigd zvn..
de, 7,7 Greinen vogts, en omtrent 8,7 bevat, als de Barometer op 3o Duinmen flaat. 't Is waar, ik heb tt
meermaalen eeue gootere hoeveelheid van vogtigheid, d_aia
hier vernield wordt, in een vierkanten voet Lugts gevonden; maar dit viel voor op fombere dagen, als de Luga
niet helder was , en zich gevolglyk net eene grootere
hoeveelheid var, Nevelagtigen Damp belaaden vondt.
1V. Dezelfde Natuurkundige heeft ontdekt, day de veerkragt (ElafLiciteit) van de Lugt, op 6°, die overgaat
uit een Raat van volstrekte droogheid tot die van volkoe
men vogtigheid , _ , of, gelyk ik reken , s ` vermeerderd is;
en daar uit leidt by af, dat de zwaarre van den D^rnp
tot die van de Lugt that , als ia: r4 ; doch dliwyl,
volgens myne eigene ondervinding, de zwaarte van de ge
veel minder is, dan by veronderftelt, geloof-woneLugt
ik, dat de zwaarte van den Damp tot die der Lugt ll:aat,
als io:12. De Heer DE LUC maakt, volens dc Proeven van den Heer WATS, deeze evenredigheid nog veel
grooter ; maar dewyl deeze Proefneemingen gedaan gyil
op Damp in een ziedegde bette, fclfynen ze my niet toe
tot zulk een befluit op te leiden. De Veerkragt dei
Dampen verfchili dermaate van die der Lugt, dat eene
aanmerkelyke vermeerdering van drukking dezelve eetiiz
germaate zou brengen in den haat van Nevelagtigen Damp,
bovenal, indien zy bykans in een flaat van verzadiging zyn
jn de zamengedrukte Lugt.
V. De Nevelagtig.e Damp heftaat in een groot getal boaE2
Ue:
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letjes , zigtbaar voor het oog, flerk geëleé rifeerd (*),
en van veerkragt beroofd. Dezelve bekleedt, als 't ware,
een middenplaats tusíchen het Water en den onzigtbaaren
Damp : wanneer dezelve in groote hoeveelheid zamen
vloeit, worden 'er Wolken en digte Nevels gevormd ; wei
volgt 'er niets meer, dan eene vermindering van-nigzyde,
de doorfchynende helderheid der Lugt. De Nevelagtige Damp
kan voor eenigen tyd niet beflaan, dan in een Lugt, geheel vervuld met onzigtbaaren Damp; uit welks ontbinding
dezelve voortkomt.
IV. De verdikking van den Damp ontílaat niet alleen
uit de koude; maar uit koude en aanraaking: want ander'zins zou de Damp zich niet vormen , beneden het
Vriespunt.
Dit begrip van de Natuur der Dampen en der veranderingen, welke zy te wege brengen aan de zwaarté en
Veerkragt des Dampkrings, toont klaar, hoe zeer derzelver
tegenwoordigheid of afweezen invloed hebben op de veranderingen des Barometers. In de daad, veronderftellen wy,
dat de Dampkring volkomen droog is , de Barometer op
30 Duimen, en de Thermometer op 65°, en een kolom
van dien Dampkring, die men m'et vogtigheid moet ver
zal zyn Veerkragt, SY vermeerderd zynde, een 4-vulen,
minder behelzen van zyn volumen , dan de Lugt vóór de
verzadiging; dewyl de toeneeming van de Veerkragt ontftaat uit de invoering van een nieuwe veerkragtige vloei
aan S i van de masfa; en naardemaal van het-foe,glyk
geheele volumen het gewigt eerst gelyk ftondt met go Duimen Kwik, zal het gewigt 5 1 van 3o Duimen Kwik ver
welk op omtrent o,59 van een Duim-minderwz,'t
uitkomt. Maar, van den anderen kant, wint het si in Damp,
en dus zal het weezenlyk verlies van zwaarte het verfchil
zyn van $, Lugt, en van ;; Damp; dan het gewigt van de
Lugt tot den Damp ulaat ia: io, de aanwinst is derhalven
0,49 van een Duim: deeze vervolgens aftrekkende van o,59
verlies, blyft 'er ró van een Duim verlies over. Zodatiig is , derhalven, de verandering, die de Barometer zou ondergaan , indien een Lugtkolom van eene volftrekte droog
overging; doch deeze-heidnvolíag tihed
omílandigheid heeft misfchien nooit plaats , vermids de
Damp.
(*) DE $AUSSURE

Foyage aux dlres, p. 259.
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Dampkring nooit volkomen droog wordt; daarenboven zien
wy dikwyls, dat, door zwaare Regenvlaagen de Barometer
van 3, a of y tiende deelen van Duimen daalt; eerre daaling, welke wy veeeten, dat daaruit niet kan voortkomen
dat de Dampkring met vogt verzadigd is : en ook is 'er
geene evenredigheid tusfchen het ryzen van de Kwik naa
zwaare Stortregens en het gewigt van den verdikten Damp:
want als dan ryst de Kwik menigmaal 3 of 4 tiende deelen
van een Duim: en de zwaarf'e Stortregen brengt zelden een
Duim waters aan; en de zwaarte van een vierkante Duim
waters iaat niet gelyk met ,- van een vierkante Duim
Kwik.

Over de Ongelykheid der Hoogten van de Kolommen
des Dainpkrings.
Naa in deezer voege de ongenoegzaamheid beweezen te
hebben van de oorzaaken, aan welke men gewoonlyk de
veranderingen van de zwaarte des Dampkrings en van de
hoogte des Barometers toefchryft, zal ik nu voorts ontvouwen , welke oorzaak my toefchynt alleen te beantwoorden
aan de voortgebragte uitwerkzelen; te weeten, de opeenliooping der Lugt boven die gedeelten des Aardkloots,
waar de Kwik boven de middelbaare hoogte klimt; eenti
hoogte, welke bepaald wordt door haar ítand, en de vermindering van de natuurlyke hoeveelheid van Lugt boven die
Gewesten, waar de Kwik beneden haare middelbaare hoog
daalt. Om den oorfprong aan te wvzen van die opeen -te
vermindering, moeten wy overweegen,-hopingevad
't geen men den Natuurlyken ítaat des Dampkrings kan
noemen , en hoe die (laat gefloord wordt.
Ik noem den Natuurlyken Raat des Dampkrings dien, waarin de Barometer, op 't waterpas der Zee, zou (laan blyven
op 3o Duimen by fchoon Weer, overeenkomftig met de
hyfde Waarneeming. Om dien {laat voort te brengen , moet
het gewigt des Dampkrings gelyk weezen over alle punten
van de oppervlakte der Zee. Het gewigt van den Dampkring ont(Iaat uit deszelfs digtheid en hoogte, zo dat, om
die gelykheid van zwaarte te wege te brengen , de hoogte
zeer gering, of de digtheid zeer groot is, en dat de hoogte
zeer groot of de digtheid minder is. Deeze uiterflen van
digtheid hebben plaats in de Gewesten aan den Equator en
aan de Poolen. Onder den Equator is de middelpuntfchuwende kragt de afftand van het middelpunt der Aarde en de
Dn
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warmte, op hun Maximum In de nabylieid der Poolen
ïyn deeze, in tegendeel, op hun Minimunt. Derhalven i
indien de hoogte van de Kwik 3o Duinven is onder den E•
quator en onder de Poolen, moet de Dampkring onder den
Equator zeer hoog, en zeer laag onder de Poolen, zyn } met
veele tusfcheii{landem
Maar , íchoon de Lurt aan den Equator veel minder
digtheids hebbe op eetre zekere hoogte, dan de Lugt aan de
Poolen , moet dezelve egter veel digter weezen op zekere
veel grooter hoogten ; want dewyl de hoogten van de
!kwik by 't waterpas der Zee gelyk zyn, moeten de mastas
van de Dampkring Kolommen, die daaraan beantwoorden j
gelyk weezen; maar dewyl het laag{le gedeelte van de Ko•
lom !y den Equator, door de warmte enz, meer uitgezet
is , dan een daarmede overeenkomend gedeelte van een Ko.
lom aan de Poolen, moet de masI ook veel kleinder zyn,
tiara die van een daarmede overeenkomend gedeelte van een
J olom aan de Poolen ; derhalven wordt een naar evenre
^iigheid veel grooter gedeelte van zyn wasfa in het bovenfe gedeelte gevonden, dan in liet boven{'e gedeelte van de
Kolom aan de Pool; derhalven is het laagde gedeelte van
de bovenfte afdeeling van de Kolom , aan den Equator
meer znmengedrukt, en bygevolge veel digter dan het laag[e
edeelte van de bovenfile afdeeling der Pool- Kolom. 't
G een wy hier van den Equator en Poo]_ Kolommen gezegd
3iebben , kan men toepasíén op de Kolommen buiten den
Equator, met betrekking tot elkander, waar men zeer oft'
dierfcheide Graaden van warmte heeft.
Vanhier, dat in de hoog{Ie Gewesten des Dampkrings de
tiigtfte Lugt aan den Equator, niet onderfleund wordende
doof daar nevensftaande Kolommen buiten den Equator,
zïcli zydwaards verfpreidt, en na 't Noorden en Zuiden
flroom t.
Deeze hooge Lugtvloeden zyn meest zamengefleld uit brandi,aare Lugt, die veelligter is dan alle andere, en in grooteis
overvloed vonrtgebragt wordt tusfchén de Keerkringen ;
€leeze verich<tft. {toffe aan de Noorder- en Zuiderlichten s
welker verbranding ze vernietigt , en zonder welke die
hoeveelheid, met der tyd, veel te groot zou worden, en
tiert Day}pl:rIng 's jattrlyks overlaaden : maar die verbran=
eiiig is de voorr•annie oorzaak van de grootfle veranderin•
jgen hi den Dampkring, 't welk ik nu gag bewyzén.
Indien de Lt t{lr`om , van het Noorden en Zuiden des
Equator 'eggevoerd , door de op vastbepaalde tyden
;
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waaijende winden , gelyk ftondt met het wegvloeien der
boven Lugt , dan zou het evenwigt kunnen flandhouden.
.Maar de fiielheid dier winden is zodanig, dat zy niet meer
dan 12 voeten in een feconde , of omtrent acht mylen in
een uur afleggen ; terwvl buiten de Keerkringen , of
ten minflen op de Breedte van ;o° , de Lugtf}.roomen des
bovenoen Dampkrings onvergelyklylz veel fi;eller lood
pen (*): want, daar de gemiddelde warmte van de geheele
ruimte, tusfchen o en so° Breedte, niet meer dan 7 gr;ea.
den minder is , dan de gemiddelde Warmte onder den
Equator , is liet verfchil van digtheid niet groot genoeg f
om een fchielyke uitzetting der bovenfte Kolommen in die
ruimte te veroorzaaken ; maar van go° tot 6o° Breedte ,
een veel minder ruimte , verlchilt de jaarlykfche gemiddelde \Varmnte van den Oceaan, van die op 30° hykans 14
Graaden (t). Vanhier is de fnelheid (ier boven Lugtftroomen, na de Poolgewesten, veel grooter, en 'er moeten ver
plaats grypen , geduurende welke liet-fcheidabrkng
gev, igt des Dampkrings verminderd wordt. Vanhier , dat,
t,icttegenftaande de hevige \Vinden , die menigmaal tusfchen de Keerkringen waaien , de Barometer flegts weinig
en zeldzaam verandert ; tcrwyl , buiten die Kringen , de
veranderingen groot en veelvuldig zyn , en bykans in evenredigheid van den affland des Equators, en hierdoor wordt
de Tweede I-Vaarneeming genoegzaam opgehelderd..
?aardemaal de vloed des boven Dampkrings zich uitbreidt in zo veel meerder meate , als dezelve minder wederltands ontmoet , is de rigting van dit Maximum van
de hoeveelheid verfchillend in onderfcheide jaarfáifoetten,
en in onderfcheide Gewesten.
Wanneer de Zomer heerscht, in het Noordlyk Halfrond,
en de Winter in het Zuidlyk , is de digtlieid van de Lugt
des Equators veel grooter, dan die van de Zuidlyke Lugt
op Bene mindere hoogte, dan (lie op welke zy veel grouter wordt , dan de digtheid der Noor;][che Lugt , welke
als dan zelve uitgezet is , door de tegenwoordigheid der
Zonne in den Keerkring van het Noorden. Als dan , derhalven, wendt zich de boven Lu stllroom boven al ná het
Zuiden , in Pede, dat dezelve na het Noorden zich niet
uitSAUSS.
Ilygrnm.
()
3oó. GriT;?. Voyage aux Irides, p. 486.
(t) Van 46a boven de breedte van 30, en Oostcvaards van de
Caspifche Zee. Credo di non capisr questo chelro t, (rdotto come ft
V4iea erat.
E4
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uitflrakt, dan in een by vergelyking veel minder gedeelte;
't is daarom, dat de veranderingen van den Barometer voor
ons veel min merkbaar zyn in den Zomer, overeenkomftig
met de Derde Waarneeming, alsmede, dat men veel minder
Noorderlichten heeft.
Op de hoogfle Bergen, welker toppen zelfs in den Zomer
net fneeuw bedekt zyn , zal de Lugt veel kouder weezen
dan in de vlakten en Kolommen veel korter ; als dan zal
de boven Lugt, in haaren loop na de Poolen, zich ophou
Kolommen , tot dat het ver -denopëh ie
groot genoeg worde , om die Lugt heen-f'chilvandgte
te dringen door de veel warmer Lugt , welke dezelve omringt, en dus die koude Winden vormen , welke ten dien
tyde den Barometer doen ryzen.

(Het Vervolg en Slot in liet volgend Stukje.)
ZEER GEWIGTZGE IIYZONDERIIEDEN , DEN AART EN
ZEDEN DER HIL\DOOS BETREFFENDE.

(Vervolg en Slot van bl. 36.)

lyke

e Hindoos zyn i}ipte inagtneemers van het Welvoeg

hunne Zeden zyn ongemaakt , zy bezitten veel-:
natuurlyke Beleefdheid, en draagen de behoedzaamílc voorzorgen , om niets te zeggen of te doen , 't geen zy denken
dat kwetzend of beledigend zou kunnen weezen. De
Brahmans betoonen, doorgaans de minute beleefdheid , 't
welk moet toegefchreeven worden aan de Meerderheid ,
welke zy zich boven de andere Casten aanmaatigen , en
den Eerbied, hun 1}eeds toegedraagen.
Eenige jaaren geleeden , werd de Bevelhebber van eene Euiopifclze Vastigheid, met eenige andere Hoeren, genoodigd,
om een Feest by te woonen , door een Rajah gegeeven ,
by gelegenheid van een lIuwelyk. 't Zelve beflondt, gelyk
hunne Avondvermaaken altoos , uit Vuurwerken , danién
en zingen. De plaats, waar de Rajah de Gasten ontving,
was een Parterre of kleine Bloemtuin , omringd van een
open gaandery , belegd niet Carpetten ; en deeze , gelyk
liet gebruik medebrengt , overdekt met linnen kleeden. In
't midden van het Parterre , was een Waterkom met een
fontein. De Gasten kwamen in door een poort. in 't midden des gebouws, tegen over de zyde waar de Rajah zat,
en,
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en, door liet Parterre heen wandelende, groetten zy deezen,
en namen hun plaats in de gaandery. Een oud Man, zyne
pligtpleeging afgelegd hebbende , viel onverhoeds in den
Waterkom. De Oppasfers fchooten terflond toe , om hem
te helpen, en haalden hem uit het water. De gebaaren en
de betuigingen van alle de Inboorelingen duidden deelnee.
ming aan in het ongeluk; doch, wanneer hun angstvallig.
held bedaard was, door te verneemen, dat de oude Man
geen letzel ontvangen hadt , flonden zy zeer verfteld , als
zy bemerkten, dat Benige Europeaanen in een fchaterenden
lach uitborften; van zulk een gelach konden zy geen reden
geeven.
ik herinner my eenen jongen Rajah gezien te hebben ,
een jongeling van omtrent twaalf jaaren, die een Engelschman kwam bezoeken , en , fchoon hy nimmer te vooren
eersen Europeaan gezien hadt , was zyn houding beleefd en
onbedwongen; hy gaf geene verwondering te kennen over
de Bleeding, en de veelvuldige, hem nieuwe, voorwerpen;
dit ontftondt egter niet uit afkeer of mangel aan opmerking: want, ik vernam, naderhand, dat hy zeer weetgierig
was, en veele zeer wel ter fneede komende vraagen deedt.
De Ziels- zo wel als Lichaams -vermogens der Menfchen
fchynen in Hindostan vroeger tot rypheid te komen , dan
in kouder lugtilreeken: het is geenzins ongewoon te zien,
dat Kinderen niet eene maate van ernsthaftigheid , en gepastheid, ipreeken, welke, met hunne jaaren niet fchynt te
íirooken. Maar de Ziel, zo wel als het Lichaam, komt
mogelyk niet tot die ílerkte , als men by de Inboorelingen
van Europa aantreft. Behalven zedelyke oorzaaken ,
die ongetwyfeld hieraan veel toebrengen , flrekt de Lugtftreek zeker, om ten minílen het lichaam te verzwakken; het
is min bekwaam , om vermoeienis uit te harden ; de Leevensbehoefren weinig en gereed te bekomen zynde, is het vlytbetoon gering, en alles werkt zamen, om werkloosheid en
zugt tot gemak aan te moedigen.
De gewoonte, om de Dooden te verbranden, is bykans
algemeen, en die, dat eene Weduwe zich op den Houtllapel , nevens het Lyk van haaren Egtgenoot, ter verbrandinge overgeeft , grypt nog fland. Het fchynt de toeleg
geweest te zyn der Mahomethaanfche Regeeringe , om
een gebruik, voor de Menschlykheid zo aantlootelyk, af te
ichaffen; maar, men befchuldigt de Landvoogden der Gewesten, dat zy het vooroordeel der Hindoos, tot hun eigen
voordeel, bekeeren, door voor eene fomwe gelds liet ooglui.
5
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luikend toe te ffaan. Thans heerscht het meest in de
Mahratten heerfchappyen , en in de Landen van de oude
Rajahs, waar men die voorbeelden vaak aantreft, byzonder
by de aanzienlyki'e Familien. De Engelfchen hebben,
in de Landen aan hun onderhoorig , 'er zich allerwc-gen
tegen aangekant , en her gebeurt zeldzaam , of men moet
het heiml_yk verrigten, of eer zy, die de magt bezitten om
het te voorkomen, zulks ontwaar worden.
De Wet pryst deeze gewoonte eer aan , dan dat zy dit
Bedryf beveelt. „ 't Is ," dus luidt dezelve , „ voeglyk :
„ of het past eene Vrouwe , dat zy zich met het Lyk van
„ haaren Man verbrande ," en worden haar de groot(Ie
toekomende zegeningen voor dit Bedryf beloofd.
Maar, in gevalle eene Weduwe liever verkiest in 't leeven
te blyven , is zy verpligt eene onfchendbaare Kuischheid
te bewaaren , het hair af te friyden , en geene Juweelen of
Lenige gevallen zyn
Benig ander cieraad te draagen.
'er, waarin het uitdruklyk verboden wordt. Eene Vrouw,
die Zwanger is, mag zich niet ter verbrandinge aanbieden,
ook niet , wanneer haar Egtgenoot óp een verren aflland
van haar geftorven is, of zy moet zyn Gordel en Tulband
weeten te krygen, en die op den Houtilapel plaatzen.
Het oogmerk van eene zo barbaarfche Gewoonte is
blykbaar genoeg; in alle Oosterfche Landen fchynt de Meerderheid en Veiligheid des Mans , als mede de Bewaaring
van zyn Huislyk Gezag, een hoofdoogmerk der Wetgeeveren geweest te zyn. Zo ílerk is de invloed der gezag voerende Gewoonte, en zo kragtig werkend het gevoel van
fchande , dat eene Vrouw van de aanzienlyk{te Geboorte ,
met alle zagtheid en zorgvuldigheid, haaren rang voegende,
opgebragt , vol van die fchroomachtigheid , eigen aan haar
Sexe, en bovenal in dit Land , deeze fchriklyke Opoffering
ondergaat , met zo veel kloekmoedigheid , en bedaardheid
van geest, als ooit eenig Held of Wysgeer van den ouden
tyd betoonde. Nooit vond ik my tegenwoordig by zulk
eene droeve Lykpiegtigheid; dan een myner bekenden , die
ze bywoonde, gaf 'er my de volgende befchryving van. -Een houtmyt opgerigt zynde, op een plek gronds ten dien
einde geheiligd, werd het Lyk van den Rajah uit de íferkte
gebragt , vergezeld door veele Bra ?imans en anderen , en
gevolgd door de Weduwe , met haare Bloedverwanten
van heide de Sexen. Tot den Houtftapel genaderd , werd
het Lyk daar op gelegd, men volvoerd eeenige plegtigheden,
en, de Weduwe nam affcheid van haare Bloedverwanten.
Zy
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Zy omhelsde die van haart eigene Sexe , nam eenige van
de j uweelen af , welke zy droeg , en verdeelde ze onder
haar , ais de laatlle tekens van haare genegenheid. De
Vrouwen Icheenen grootlyks aangedaan ; oenige fchreidden in
flilte, andere hoezemden weeklagten uit. Maar de Weduwe was volkomen bedaard , glimlachte en poogde haar te
vertroosten ; zy tradt na den Houtllapel , en wandelde 'er
iiaatl k rondsom heenen. Zy houdt fliI , en het Lyk be.
ícl^ouwd hebbende • raakte zy den voet met haare hand
aan ; dien tot haar voorhoofd opbeurende , en voorover
bukkende. Daarop groette zy de omRanders ; door de
Brahmans geholpen, klom zy ten Houtflapel op, en plaatíle
zich nevens het Lyk. Eenige , die digt by haar waren, met
Fakkels in de handen , haken 'er den brand in , en was
de lloutmyt,-van droog hout en flroo zamengefteld, terilond
in vlam. De rook was in den beginne zo zwaar , dat ik
my verbeeldde , dat dit jeugdig ongelukkig Slachtoffer onriiddelyk moet geflikt weezen , 't geen my de verligtende
troost gaf, dat haar lyden fchielyk geëindigd was.
De Heer FHOLWELL (*) heeft een omftandiger verflag
van deeze Zelfópofl ering gegeeven , 't welk allermededeelings waardigst is. Op den 4. van Feb. 1742, overleedt
RHAAM CFUND, Pundit van den Nl'alaratten Elam, acht en
twintig jaaren oud. Zyne Weduwe , (want by hadt maar
ééne Vrouw,) tusfchen de zeventien en achttien. jaaren ,
weigerde , zo ras haar Man het leeven had afgelegd , den
tyd te verbeiden , haar tot bedenken gelaaten , en verklaarde
tL:rflond aan de Brahmans, en de daar by zynde getuigen,
haar beluit, om zich, nevens haarera overleden Man, te hiaten
verbranden. Naardemaal haare Familie zeer aanzienlyk was,
lieten alle de Kooplieden van Cosfimbuzaar, en haare Bloed
niets onbeproefd , om haar dit te ontraaden.-verwant,
Mevrouw RUSSEL, vol mededogen en menschliefde, deedt
haar verfcheide hoodfchappen ten zelfden einde, de
jongheid haarer Kinderen , (twee Meisjes en één Jongetje ,
de oudfle vier jaaren) en de verfchriklykheden en pyn van
den dood , dien zy zogt, werden haar met de leevendigfte
kleuren voor oogen gefchilderd. Zy was doof voor
alles , zy bedankte Mevrouw RUSSEL , en liet haar
boodíchappen , dat 'er niets meer overig was, waarom zy
-
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zou leeven ; doch beval haare Kinderen aan naare befcher.
ming. Toen men de fmert der viamme haar voorhieldt ,
flak zy, ,met groote bedaardheid, haar vinger in 't vuur, en
hieldt 'er dien eene geruime wyl in ; waarop zy met. de
Bene hand vuur in de andere hand deed, 'er wierook
opítrooide , en daar mede de Brahmans bewierookte.
Op het aandringen, dat zy haare Kinderen Ouderloos liet,
gaf zy ten antwoord: „ Hy die ze maakte , zal 'er voor
„, zorgen! " — Men deed haar , in 't einde , weeten ,
dat het haar niet zou toegeifaan worden , zich te verbranden: dit fcheen, voor een korten tyd, haar zeer te bedroe
maar, welhaast zich herftellende, betuigde zy, dat de-ven;
dood in haare inagt ílondt , en dat , indien men het haar
niet veroorloofde , volgens de beginzelen van haare Cast,
zich der vlammen op te offeren , zy de handen aan zich
zelve zou (laan. Haare Vrienden , naare volflaagene onverzettelykheid bemerkende, (temden in 't einde toe.
Het Lyk des overledenen werd, 's anderen daags 's mor
vroeg, na den waterkant gebragt; de Weduwe volgde-gens
ten tien uuren , vergezeld van de voornaamíte Brahmans ,
naare Kinderen , Ouderen en Bloedverwanten , en een tal
volks.
-rykenIlp
De Verlofbrief van zich te mogen verbranden kwam
niet van HUSSEYN KHAN , FOURDAAR van Morshadabad ,
voor één uur, en werd gebragt door een van des Soubachs
eigen Officieren, die bevel hadt, om te verneemen , of zy
zich vrywillig ter verbranding overgave. De tyd , dien
zy wagtte na den Verlofbrief, befteedde zy in gebeden met
de Brahmans , en zich in de Ganges te wasfchen ; zo ras
dezelve aankwam , vertrok zy, en bleef een half uur int
't midden haarer Vrouwlyke Bloedverwanten ; onder deeze
bevondt zich haare Moeder ; hierop ontdeedt zy zich van
Naare armbanden en andere lvfs - cieraaden , en bondt ze in
een doek, die als een voorfchoot hing. Haare Vrouwlyke
Bloedverwanten bragten haar by een hoek van den Houtpel.
Op den Houtflapel was een geboogen boom, van drooge
fiaaken , takken en bladeren gemaakt , alleen aan 't eene
einde open, om haar ten ingang te dienen; in deezen boog
lag het Lyk , met het hoofd na de opening gekeerd. Aan
den hoek des Houtfiapels , tot welken men haar geleid
hadt , was door de Brahmaans een klein vuur ontftooken ;
rondsom 't welk zy met drie Brahmannen eenige minuuten zat. Een deezer gaf haar een blad van den Bale-boom,
(het
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(het hout, doorgaans geheiligd , om een gedeelte van de
Houtmyt uit te maaken ,) met verfcheide dingen daarop ,
't geen zy in 't vuur wierp. — Een andere Brahman boodt
haar een tweede blad aan, 't welk by drie maaien bedroop
met eenig Ghee (eene foort van Boter ,) die finolt , en
in het vuur droop. (Deeze twee verrigtingen dienden ,
tot voorbereidende zintekenen van haare op handen zynde
ontbinding door het vuur;) terwyl zy dit volvoerden , las
de derde Brahman haar eenige plaatzen voor uit de Aughtorrach Bhade, en deedt haar eenige vraagen , waarop zy
met veel volhandigheid en bedaardheid antwoordde ; doch
het geraas was zo groot , dat wy, fchoon op een kleinen
afftand verwyderd, niet konden verflaan, wat zy zeide.
Dit alles gedaan zynde, werd zy, met veel llaatlykheids,
drie keeren rondsom den Houtlapel geleid. De Brcihmanr
gingen leezende voor haar : toen zy ten derden maale by
het kleine ontflooken vuur kwam , Rondt zy í1i1, natra de
ringen van haare teenen en vingeren , en flak ze by haare
andere lyfs-cieraaden. Hier nam zy een hartroerend affcheid van haare Kinderen , Ouders en Bloedverwanten:
waarop een der Brahmans een groote wiek Katoen in eenig
Ghee doopte, het zelve aangeflooken haar in de hand gaf,
en haar geleidde na den open kant van den boog ; daar
vielen alle de Brahmans voor haar neder , en vertrokken,
na haaren zegen ontvangen te hebben, weenende.
Met twee flappen was zy op den Houtflapel, en tradt door
den boog in : by haar intrede, deedt zy een diepe buiging
aan de voeten van het Lyk , en zette zich voorts aan het
hoofdeinde: den korten tyd van een minuut, bekeek zy in
fil gepeins zyn aangezigt , en flak toen den brand in den
boog op drie plaatzen ; bemerkende , dat eerst de vlam
van haar afwoei, rees zy op , flak den brand aan die
zyde , vanwaar de wind kwam, en ging weder zitten.
De Vaandrig DANIEL deedt met zyn ítok de bladeren aan
de windzyde weg , door welk middel wy haar zeer onder
konden zien zitten. Met welk eene flandvastige-fcheidn
bedaardheid zy den brand, de laatfle keer, in den Houtílapel flak , en weder ging zitten , kan alleen door de ver
worden; woorden fehieten te kort, om-beldingrp
'er een denkbeeld van te geeven. De Houtmyt , uit zeer
ligt brandende floffcn beftaande, vatte fchielyk vlam; de fly.
len van den boog ras verteerd zynde, viel dezelve op haar
neder. —Dus verre de Heer HOLWELL.
Twee Engelfche Officieren, in dienst by dein Nabob van
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Arcot , zich by dus eene Lykpiechtigheid bevindende , in
liet Landfchap Tanjoar , waren dermaate over dit vertoon
aangedaan , dat zy hunne degens trokken , en de Vrouw
verlosten. Maar, schoon zy onmiddelyk aan haare Bloed
geen twyfel leedt,-verwantidgevn,ht
of zy hadden , op geenerlei wyze, haar iets anders dan de
verlosfing aangedaan , en door ;eerie andere beweegredeu
dan eene aerke aandrift van Menscblievenheid, verwierpen
de Brahmans haar verzoek , om zich andermaal op den
Houtstapel te vervoegen; zeggende: dat zy befinet was, en
de Deugden van haare Cast verlooren hadt. Om hun genoegen te geeven wegens dit befiaan , werden de Officiers
in hegtenis genomen, en vervolgens weggezonden, oam elders te dienen.
Een Rajah, in een der Landfchappen onder de Regeering
der Engel/chen , zeer gevaarlyk ziek liggende , werd den
Bevelhebber van 't zelve heinllyk'geboodfchapt , dat diens
Vrouwe, in gevalle van 't overlyden haar flans, beflooten hadt zich op zyn Houtflapel te verbranden. De Rajah hadt een eenig kind, een Jongetje van omtrent vyf
Jaaren. De Europifche Bevelhebber vaardigde een lnbooreling van rang tot haar af, op wien by vertrouwen telde, met last, om, zo de Rajala ftierf, zyne Weduwe het
gevaar, onder 't oog te brengen, aan 't welk haar Zoon
zich zou blootgefteld vinden , indien deeze overgelaaten
werd aan de zorg vats eerzugtige Bloedverwanten , die
altoos getragt hadden de rust van zynen Vader te ftooren : dat
te leeven, om baars Zoons wille, niets anders zou veezen, dan een onnatuurlyke en ingebeelde pligt , aan een
natuurlyken en weezenlyken op te offeren; alsmede, dat
zy , door de post te bekleeden van eene tedere en voor.
zigtige Moeder , haare Liefde en Hoogagting voor dcn
overledenen, op de beste wyze, zou betonnen. De Bevelhebber hadt hem desgelyks verzort den Bralinzannen te
beduiden, dat, indien zy met de plegtigheid der verbrandinge, voortgingen, een Officier, het bevel voerende over
nabyliggend Iirygsvolk, bevel hadt om zulks te voorkomen. De vrees, van door geweld verhinderd te zullen
worden, haalde die Priesters, geenzins de andere bygebragte beweegredenen, over welke zy zich gebelgd toonden,
en die zy met veel verontwaardigings verwierpen , over.
De Rajal; ftierf, en de \Veduw, eene Vrouw van ver
naderhand haaren Zoon van uitf'eekenden-dienl,was
,dienst. In deezer voege een eisch hebbende op de goede
dien-
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dienhen, zo wel als op de befcherming van een Man,
die gezegd mogt worden, haar gedwongen te hebben om
in 't leeven te blyven, genoot zy, door zyne tusfchen.
komst, eene maate van agting en aanzien, welke zy anderzins, uit hoofde van het Landsgebruik, moest verbeurd
hebben. Zy verwierf van hem verfcheide blyken van toegeevenheid voor haaren Zoon , en in een haarer Brieven
drukte zy zich deswegen in deezervoege uit.
„ Wanneer Gy u herinnert, dat ik zyne Moeder ben,
en dat Gy my overhaalde, om my, zynenthalve, te
„ fehandviekken, zult Gy u niet gebelgd rekenen, als ik
„ deeze gunst voor hein verzoek. Gy vorderde een pligt
van my af, welke niet behoort tot onze Sexe (*). In„ dien ik niet flaage in het volvoeren van denzelven, zal
„ ik een voorwerp van verfinaading zyn by allen die
tot my behooren; maar, gelukt het my , en doe ik dee.
ze Landílreek bloeien, dan zal myn fmaad vergeeten
„ worden -- myn geluk hangt, derhalven, van u af —
„ aan 't myne hangt, dat van veelen — overweeg dit,
en be fluit."
De Hindoos rigten zomwylen een Kapél op, ter plaatze
waar zulk eene Opoffering gefchied is, voor de ziel der
Opgeofferde, en als eels zegeteken van haare Deugd
(*) Zy meent hier door, het op zich neemcn van het be$uur
der zaaken.
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(Overgenomen uit Abbé MARITI'S Voyages dans 1'Isle de Cyphre , & la Palefline , &c.
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e vlakte van 7ericho verlieten wy in 't midden
van den nagt, op den veertienden van Grasmaand,
om na de Rivier de 3ordazn te trekken. Deeze optocht
hadt iets groots in zich, uit hoofde van de veelvuldige
lichten, gedraagen door de lieden te paard, die ons voorgingen en omringden. Deeze lichten branden in eene
foort van yzeren Kookers, hangende aan de punten der
Spiesfen; ze zyn gevuld met Pynboomen- of eenig ander
fourt
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foort van harstagtig hout. Alle Meeren van aanzien reizen 's nafits in deezer voege.
Men vindt de vlakten hier doorfneeden met gragten,
beekjes en waterflroomen, die, in dit jaargetyde, vry droog
waren. In dezelve ontdekten wy niets opmerkenswaardigs ,
dan de overblyffels van eene oude Kerk, toegewyd aan
JOANNES DEN DOOPER. Onze Godsdienflige Oosterlingen
booggin hunne hoofden in het voorby trekken, en lieten,
vit eerbied voor de gedagtenis van dien Heilig, het ook
hunne Paarden doen.
Een wyduitgefirekt en fchoon Veld opende zich voor
ons oog, waarin wy onze Tenten opfloegen. Het wordt
befproeid door de wateren der 31ordaane , die 't zelve
verfrisfen en zeer veel aan de vrugtbaarheid toebrengen.
Toen wy ftil gehouden hadden, werden 'er in aller yl
twee Altaaren opgerigt, waar op de Vaders van het Heilig
Land de Mis deeden. — Geen tyd, in de daad, kon
gefchikter weezen tot het Gebed. De eerfle Morgenftraalen der Zonne begonnen de toppen der omliggende Bergen
te verlichten; de Wolken, die de Lugt bedekt hadden ,
verdweenen, en lieten ons een helderen gezigteinder befchouwen : doch, verdwynende ,lieten zy op aarde een zag ten daauw, die tot myne aderen fcheen door te dringen,
myn bloed te verfrisfen , en zelfs, mag ik het zo uit
te verheien; en myne ziel te-druken,mygat
ftemmen tot eene vrolyke aandoenlykheid, en dezelve te
vervullen met dankbaarheid aan den Maaker der Natuur.
Doch, waarom vermengt Bygeloof, zelfs in deezen een
zich met de Gebeden , die tot de Almab-voudigenTmpl,
tigen worden opgezonden? — Hier kwyt de Bedevaart
zich van zyne gelofte; zyn eenig oogmerk, waar--ganer
om by deeze korte reize ondernam, was om het wonderdaadig Water der Yordaane te zien, van 't zelve te drinken, en zich daarin te baaden; dewyl men wil, dat liet
ziel en lichaam, beide, reinigt. --- De Grieken verbeelden zich daarenboven, dat iemand niet recht gedoopt is,
ten zy by driemaalen in het Water der ; ordaane werd
gedompeld. Mannen, Vrouwen, Kinderen vervoegen zich
derhalven elk om 't zeerst, met een drift, welke aan gekheid grenst na den oever, zonder te denken, dat zy tegen zedigheid en welvoeglykheid handelen.
De Gewoonte, om in deeze Rivier zich te gaan baaden,
klimt op tot den tyd van ELISA : „ gaa ," fprak deeze
Pro -
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Propheet , tot NAAMAN met melaatsheid bezogt , „ en
„ wastij u zevenmaalen in de Yordaane, en uw vleesch zal
„ weder aan u komen , en gy zult rein weezen." NnnM N gehoorzaamde, en zyn bloed werd, ter betooninge
van zyn Geloof, gezuiverd , en by herkreeg zyn vleesdi
zo zuiver als dat van een kind.
In 't Arabisch heet de 7ordaan Sceriala. Deeze Rivier
ontspringt aan den voet van den Anti Libanon , in het
Landfi leap, bv de Syriërs bekend onder den naam van P'adettin ; dezelve wordt gevormd door het Water van twee
Bronnen, omtrent eene myl van elkander gelegen. 1)ie in
'toosten opwelt, heet Yor; de andere, in 't Zuiden gelegen,
wordt Dan geheeten, \Vy zien, derhalven, dat zy, dooi
derzelver \ ateren te vermengen , ook de naamen verte.
nigd , en de geboorte aan de Yordaan gegeeven hebben.
Lenige Schryvers hebben, nogthans, deezen Naamsoorf^rong gewraakt, en als valsch en ongerymd verworpen,
op het gezag van twee of drie oude Sehryveren ; beweerende, dat de Yordaan voortvloeit uit de Bronnen Paneades.
Hierin hebben zy beide gelyk, en teífens ongelyk. Zy zyn
misleid door de verandering van een naam , want de I roit
van Paneades is dezelfde met die van Dan , gelyk blykt
uit deeze plaats by WILLIAM VAN TYRUS. „ De Bron
„ Dan wordt dus geheeten naar eene oude Stad, in de na„ buurfchap, die naderhand den naam kreeg van Paneades,
„ naar eerre andere Stad, in plaats van de eerstgemelde ge„ bouwd." Een Oudheidkenner zou hier aanhaalingen
opeenhoopen , maar een Reiziger mag zich hierin gecu
botvieren.
De zamenloop dier twee Stroomen ontmoet men by de
oude Stad Cofarea Philippi , thans flegts een groot Dorp ,
bewoond door Drufen, en Beline geheeten. -- De Rivier vangt Kaaren loop aan , tusfchen het Oosten en het
Zuiden ; en na zeven mvlen firoornens , valt dezelve its
het Meir Somochon of Meron , thans Hulet - Paniac ge-

heeten.
Dit Meir haalt zes mylen in de lengte, van het Noorden
na het Zuiden , en , omtrent vier in breedte , van het
Oosten na het Westen. 's Winters vol waters , is he t
bykans droog in den Zomer , en laat den zwartagtigea
modderigen l adem bloot voor 't oog. De oevers zyn begroeid met rietgewasfeli , en daaromftreeks ftaan veefis
vrugtboomen , eene foort van bosch maakende , na 't welk
zich de Reizigers , buiten twyfel om de verfrisfende fchaH NG. I792. NO. 2.
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duw, zouden begeeven, hadden verfcheurende Dieren, a13
de Tygers , 't zelve niet ten verblyfplaats verkooren.
De Jordaan komt uit dit Meir voort, vermeerderd door
deszelis water, loopt door de vlakte, en twee mylen vandaar door een ILeenen Brug , by de Arabieren bekend onder den naam van Gfrjaacub , zo veel als 7acobs -brug.
Deeze Brug is zestig Cubiten lang , en flegts tien breed.
Dezelve beflaat uit drie boogen , die my zeer wel zamen gefield fcheenen. De Inwoonders draagen dezelve grooten
e'érbied toe: dLwyl, naar hun zeggen , Aartsvader JACOB
dezcivc overtoog, toen by de wraak van zynen Broeder
ESAU OntV100dt. Wy leezen by WILLIAM VAN TYRUS ,
dat deeze Brag aan BOUDEvYN den IV ten bolwerk dien
tegen de Krygsmagt der Saraceenen, alsmede dat die-de,
Vorst cone f'erkte op een nabuurigen heuvel deedt aanleggen.
De 7ordaan loopt in dezelfde rigting, tusfchen Tracontis
en Galilea tot liet Meir Tiberias, by het oude Corazan en
Capernauna, waar mede dezelve Naare wateren vermengt.
Als de orelaan uit dit Meir hervoortkomt, welke dezelve
de ruimte van achttien mylen doorkruist , krygt ze den
naam van de Groote _7ordaan. Dan fpoedt dezelve Zuid
Perea van Samaria , de vlakten der-wardsop,fcheit
Moabiten van yudea, en ontvangt, onder liet voortftroomen , verfcheiue rivieren en beeken : als de Yacob , die iii
het gebergte van Arabië ontfpringt ; de Dibon, zo geheeten naar eene Stad der Ammeriten , naby welke zy den
oorfprong heeft; de lazer, die ontflaat uit een rots, waar
eene Stad van denzetfden naam lag , in 't bezit des Stams
van Gad, en de Carith, een zeer groot Meir, in de Schriftuur beroemd, als de wykplaats van den Propheet ELIAS ,.
toen by door de Raaven gefpyzigd werd. Na .ver
te zyn door alle deeze ftroomen , die de fchoone-merd
vlakten van 4vlona bewateren , in de uitget'trektheid van
vyf en zestig mylen , van het Meir van Tiberias , ontlast
zich de .7ordaan in de Doode Zee.
Over 't algemeen, is deeze Rivier omtrent vyf en dertig
Cubiten breed; maar , wannier de fneeuw gefmolten is ,
of, in den regentyd, noemen de wateren toe, overfchreeden
de oevers , en Eirekken zich op een aff}and van meer dan
vier mylen uit ; wanneer de ongelykheid van den grond
dezelve zomtyds in twee of drie kanaalera verdeelt. De
diepte is omtrent zes Cubiten. Altoos is de ftroom
zo geweldig , dat de kloektle zwemmer de Yordaan niet

kan
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kan over komen. Het water is altoos modderig , doch uit
de Rivier gefchept , en in eerie abort van vat gedaan ,
wordt liet terll:ond helder , laatende op den bodem eetti
zwart bezinkzel , gemengd met jonden- lymagtige deeltjes.
Het water is nogthans zoet, bederft niet ichielyl:, en heeft
ovrvloed van visch.
Beide de oevers van de fordaan zyn bezet door eet}
bosch van hoog getopte booroen, die, in zommige oorden,
zo digs ineen groeien , dat de Zonnefiraalen 'er geheel
niet door heen kunnen booren. Dit woud is even als 't
geen omllreeks het Meir Somnochon gevonden wordt , eene
woonplaats der Tygers , die zotnwylen vernieling in he
omliggende Iand aanrigten. Men vertelde my, dat 'er eene
groote menigte Leeuwen in was; doch ik hou my verzexerd, dat zy hierin mis hadden. 't Is waar, dat deeze Dieren 'er veelvuldig gevonden wierden , ten tyde van den
Propheet JEREMtn., die de vyanden van _7erufalem vergelykt
by de vertcheurende Leeuwen , uit derzelver Legers verdreeven door het zwellen der Yordaare; doch 'er is alle reden, om te verondertlellen, dat dit Gedierte, naderhand,
na eene voor 't zelve voeglyker wykplaats gegaan is.
Deeze wouden zyn desgelyks met Vogelen van veelerhande foort vervuld , en bovenal met Nagtegaalen , wier
verrukkende tonnen het oor flreelen, en bykans de gevaaren by het naderen der Riviere doen vergeeten.
De 7ordaan diende eenigermaate , om de zegepraal vats
Try s te vermeerderen. Nog ziet men te Rome een Triumphboog, op welken deeze Rivier wordt afgebeeld , onder de
gedaante van een oud man , leunende- op een Waterkruik;
zyne handen na de Ketenen van den Wvermeesteraar uit
-ftreknd.
Wy vinden in de Jaarboeken van Florence opgetekend ,
dat FL ANC1SCUS de I de Medicis, Groot -Hertog var#
Toscane, gedoopt wierd met water uit de Yordaan, 't welk
ALBERT BOLOGNETTI , de Nuncius, door eenige Kooplieden, ten dien einde hadt doen brengen , even of 't zelve
eene byzondere kragt bezate : clan, zodanig was het bygeloof dief tyden , dat het Volk waande, door dit water,
beter dan door eenig ander , van de oorfpronglyke zonde
gereinigd te worden. 't Is daarom vreemd, dat de Adel,
die ten deezen dage zich verbeeldde , verre boven de
rest des Menschdoms verheven te zyn , niet oordeelde
desgelyks met dit bevoorregt water te moeten gedoopt
Fa
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worden, als 't welk hun , by hunne Geboorte, zulk eerie
aanmerkely;.e onderfcheiding zou gegeeven hebben.
Wanneer de Caravane de Godsdienstplegtigheden volvoerd
hadt , verlieten wy de Yordaan , om na _7erièho weder te
keercri. --- 1k verheugde my grootlyks cteeze gelegenheid
te hebben , om de overblylzels der Kerke van JOAN:tirs
DEN DOOPER , voorheen 1legts in 't voorbygaan bezien ,
nader te bezigtigen. Drie buiken van deeze Kerk , welke
de opmerking van elk man van fmaak verdient , zyn nog
geheel, en fchynen wel geëvenredigd. De bouwlloien zyn
kostbaar , en de pylaaren zeer keurig gewerkt. Op eerie
gaandery, die de tyd gelpaard heeft, zyn eenige Medaillons,
die vor meester;lukken van Bceldhouwkunde mogen aangezien worden. Met één woord , ik ben van gevoelen, dat
de kundiglte Kunftenaar het zich niet zou beklaagen ,
eenige uuren befleed te hebben , in het beoefenen deezer
ruïnen:
Digt by deeze Kerk ftondt eertyds een Klooster, ge
. HELENA, en grootlyks vermeerderd door-bntvdorS
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Eene Zedeleerende Gefchiedenis.
(Uit het Engelsch.)

(k'v-volg en Slat van bl. 45.)
nze Droomen zyn , fchoon niet altoos, zeker menigmaalen ,

O de verwarde aanmerkingen over de denkbeelden , die ons
waakende bezig houden; en, dewyl onze ziel, werkzaam zynde

o rer alle mogelyke toevalligheden , vakbonden met onzen tegen
toehand , zomtyds , met veel leevendigheids , ver -wordigen
omtrent uitzigten, die naderhand een daadlyk bedaan kry.-kert
gen , ont(laat liet mislchien daar uit, (op dat wy deeze aanmerj;ing hier tusfchen beiden Iaaten invloeien,) dat onze Droomen,
door Bygeloovigen, aangezien worden als voorfpellende, enkel
dewyl zy ons uitkomilen fchilderen, die onze gedagten, als wy
waaken, in het wyde veld van gisting opvat.
Hoewel flaapen COURLAND'S oogmerk geheel niet was , toen
iiy te bedde ging , werd nogthans zyn geest , onophoude^yk
denkende aan zyne verloorene JARIA , en de herinnering van
zyn
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zyn ontworpen plan van goeddaadigheid , eindelyk door den
flaap vermeesterd, en zyne ontroeringen eindigden in eene zagte
fluimering.
De denkbeelden, die hem. , wakker zynde , beroerd hadden ,
ontrustten zynert flaap; derzelver flrengheid , ' t is waar • werd
verzagt door eene droefgeestige hoope ; dan , derzelver invloed
nam toe , door her verhoogend vermogen der fchilderende
verbeelding.
fly verbeeldde zich , dat by zweefde onder een graauw hetrokken lult , over wilde en ongeregelde rotzen , wier onbewoonde kanten bezet waren met doornen en braamliruiken , die
de bloedende zyden verfcheurden van half uitgehongerde lammeren , welke 'er vergeefsch na voedzel zogren ; dit ruw ge
werd doorfueeden van een fchuimend:en waterlirooni ,-bergt
welke by verfcheidenheid akeligheid mede bragt. In de
uitgebreide bedding van dit waver, welke zich voor hem ver
zag by verfcheide hulplooze Vrouwen , die worllelden-fpreid,
tegen het woedend water, en , geen andere hulp voor handen
ziende, hem fineekten. om verlosfing uit hun deerlyk lot.
Zyn hari finolt vaa medelyden , en by f}ondt gereed om zich
in het water te begeeven. De onzigtbaare horizont werd Gogen.
bliklyk helder. Een witte ílrall , niet ongelyk aan dien de
JVio. rgenftar uitfchiet , werd onmiddelyk gevolgd door een Morgengloed , helder als die onmiddelyk liet opdaagen van de Zon
voorgaat.
Terwyl by met eene genoeglyke verwondering deeze verandering befchouwde, vertoonde zich aan zyn oog de fchoone ge
MARIA, bekleed met een langen mantel, nederdaalende-dantev
te midden van die heerlykheid; zy fprak hem met deeze woorden aan: „ Denk niet, my noch dierbaare, noch beminde COUR„ LAND , dat ik verfehyne om uwe drift te fluiten , in het vol„ voeren van uw edelaartig opzet; of u te belemmeren in de
„ poogingen , om myne ongelukkige Zusters te redden uit den
„ overflelpenden vloed der elende.. — Neen: ik kom, om uwe
Deugd te onderfchraagen, en uwe werkzaame edelmoedigheid
„ te ontvonken, door u te berigten, welke belooning uwen arbeid.
van berouwhebbende Aandoenlyitheid zal bekroonen, Ilier, in
deeze gelukkige wooning, is de verblyfplaats van uwe MARIA;
en de eenige weg , langs welken gy dezelve kunt bereiken ,
„ loopt door den waterfhroom., die tusfchen ons fchuimt. Vaar,
derhalven voort , om deeze ongelukkige Vrouwen te redden
„ uit een onverdiend lot:, zo zal uwe. werkzaame goeddaadigheid
u die vergiffenis bezorgen, welke ik verkreegen heb op myne
,, berouwvolle traanen, 1-kast u dan tot uwe MniIA, en
„ wy zullen heide gelukkig veezen , in eene zuivere hemclfche
„ verëeniging: waar trotfche Ouders. onze vreugd niet meer zuil„ len flooren ,, of onze zuivere wenfchen dwarsboomen. Dan
T_
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„ zullen wy bekroond worden niet nimmer dorrende zegekrans
„ fen, en in onvermengd geluk leeven."
Aangemoedigd door deeze fireelende beloften , wierp hy zich
in den ftroom , en haastte zich na eene fchoone Maagd , die
allermeest zyn byfland,icheen te behoeven ; waarop hy, tegen
den ftroom aanworilelende , ontwaakte met eerie hem moeilyk
vallende overtuiging van de bedrieglykheid zyns Drooms. Hy rees,
nogthans, op, door de fhiimering verfrist, en , met Bene ziel,
éenigzins bedaard door de zedelyke vertroosting, welke by by
herdenking uit dien Droom trok ; by nam een kort ontbyt , en
ging zoeken na een voorwerp zyner goeddaadigheid.
Térwyl CO RLAND vol van dit plan , tot verlosfinge der elendigen voortwandelde, fchoot hem te binnen , dat in die jammerayke verblyfplaatzen , die de Wysheid onzer wetten opgerigt
heeft , niet alleen ter ftratTe der laaghartigen en fnooden ; maar
ook voor de armen en ongelukkigen , misfchien nieenig eerie
Vrouw kwynde , die , liever een Gevangenis kiezende, dan een
losbandig Leeven , zich genoodzaakt vindt de ongezonde legt
in te ademen, welke zy door geene eer] yke middelen kon ontgaan. IIy vervoegde zich derhalven na the Fleet.
Dtrsvaards gaande , werd hy aangefprooken door Bene jonge
Vrouw, die hy, op 't eerue aanzien, niet herkende; doch die,
by een nader befchouwen , bleek dezelfde te zyn , aan welke
by op den 'morgen , na het ontdekeeen van de trouwloosheid
zyner Egtgenoote, zulk ecue ruime gaave gefchon tei hadt.
De bloozende ANNA wenschte zich zelve geluk over de
gevallige ontmoeting , en onderrigtte den heer COUI LAND , wegens het zorgvuldig onderzoek, 't geen zy na hein gedaan hair,
en de reden waarom; ten flot zeggende, dat zy, overeenkomilig
roet de bekendmaaking , zich aanboodt om hem onmiddelyk te
brengen ter plaatze, waar het Geld , ten zynen gebruike, was
weggelegd.
COLJRLAND flondt verfreld over dc eenvoudigheid deezer aan.
fpraake , en , verrukt wegens een zo zeldzaam voorbeeld van
naauwgezette eeriykheid , vergat by liet welvoe;g;lyke op den
opeubaaren weg ; by vatte naare beevende hind , met drift ,
tusichen de zyne , bragt die aan zyn boezen , en betuigde met
niet weinig yours , dit hy niet alleen zich volkomen herinner•
de, haar Banknooten te hebben gegeeven; maar ook het beloop
daarvan ten vollen Wist; maar, dat zy hem nu overtuigd halt ,
dat het door hem verrigtte verre beneden haare verdienflen
was; en dat, indien zy nog Benige behoeften hadt, tot welker
voldoening de font niet kon toereiken , by zich gelukkig zou
rekenen, in het aantreffen deezer gelegenheid, om kragtdaadiger
te zorgen voor haar welweezen.
„ Helaas ! myn He :r ! " (prak de verwonderde ANNA , door
dánlcbt:arheid geheel vermeesterd , en , door eed traanenvloed
zich
,
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zien lugt geevende : „ konden wy met voeglykheid een zo
„ groot gefchenl, aanvaarden: 't geen gy gedaan hebt, is meer
dan genoeg, om myne arme Moeder en my , voor altoos ge.
lukkig te maatren."
„ Gait dan heenen , lieve Dogter l" voer by voort : „ gaa
dan heenen tot de gelukkige Moeder, die de genegenheid kan
„ verdienen van eene zo gevoelige en oufchuldige Schoonheid;

en niogt gy beiden, voor altoos, gelukkig weezen ! Goede
Hemel i kan misdryf en fchuld eene fchnilplaats zoeken in
„ wanhoop en zelfinoo; d, wanneer zich zulke wegen aanbieden
„ tot verzoening en verligting."
Len blos van dankbaarheid verfpreidde zich op de, wangen
van ANNA, en niet eene drift, welke alle haare bekoorlykheden
te ílerker deedt fpreeken , boezemde zy de erkentenisli?n uit ,
welke liet ge w eld der aandoeningen tot nog wederhouden hadt,
en wegens weliger uitfkellen zy zich begon te befchuldigen, niet
eene dankbaare angstvalligheid.
De edelmoedige Weldoener zon haar zeker belet hebban , cin
die fnaar te roeren . was zyne aandagt niet zo zeer ingenomen
geweest , door de befchouwing van baars Yerfoon , dat by als
doof werd voor een zo aangelegen onderwerp.
!laars gedaante was teder en fraai ; fehoon afgepynd door gebrek
en droefenisfe, was 'er een leevendigheid, eens eenitem migheid
en zagtheid in haare weezenstrekken , zo gelykvormig aan alle ,
die, ten eenigen tyde, zyne ziel verrukt hadden in de ongelukkige MARIA, dat niemand, die ooit voelde, welke belangneeming
ons wordt ingeboezemd, door de gelyicvornugheid van een dier
zich zal verwonderen over de teder-barfwezndPo,
welke in Ccuer.nvn's boezem opwelde.
-heid,
In de daad, onafhan^elyk hiervan, was het oumogelyk eene
zo bevallige, waarin alles wat eerie ieugdi?e schoonheid van
achttien Jaaren , gepaard met alle aanduiding van eerie verhevene Ziel, en opgeluisterd door de leevendigtle uitdrukkingen
van dankbaarheid en blydlchap , zamnenliep , td zien , zonder
eerie deelneeining te voelen , cie mogelyl, lchoonheid , uit jammer ge re d, alleen kan inboezemen.
CouncaND voer voort riet de zuiverfie tederheid baar aan te
zien , tot dat de blykbaare verlegenheid op 't gelaad van de onfchuldige A aca hem waarfcl.uwde van de onvoegelyl.heid zyns
gedrags. IIy verweet zic:hzelven, dat hy, onvo rbedagt, de gevoeligheid van o :befchermde kiesch'ccid gewond hadt ; maar
by verheugde zich ,dat hy, te midden van zyne aanvegtingen , het
vermogen behieldt, en den wil ,m om zulk eerie Vrouw van de
deerlyike uitersten , wanhoop of fchande, te rug te houden.
Men mag vry veronderftc-gen dat het hart van onzen field
thans in geen flaat was , om nieuwe indrukken van Liefde te ontvangen. Neen , het beeld van zyne beledigde MARIA hiel:it zyne geheele ziel bezig; en zyn leed deswegen liet Beene plaams
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voor eenig ander voorwerp. Maar by gevoelde voor do

ANNA al de tederheid, welke, (behalven die de
Liefde inboezemt,) in een gevoelig hart, kan opgewekt wordlen,
Hy heftoot de Gefchiedenis van naare ongelukken uit te vorfclhen,. en den by(Iaad van zyne Vriendfchap uit te breiden ,
tot dat by haar in een Raat gefield hadt , welke (vergeleeken met de verwagtingen, die zy uit hoofde haarer opvoeding
riogt wagten,) haar geen reden van klaagen zou overlaaten over

l^eminnelyke

de lotwisfèlingen des_leevens. ,

M. ar bemerkende, welk eene verlegenheid by haar eeroor•
aalt hadr, door haar zo lang op te houden, liet by na, haare
gevoeligheid diepere wonden door zyn vraagen te wege te
brengen, en een zegen over haar uitfpreehende, zeide by haar
vaarwel.
i-let fehynbaar heenen gaan van COtRLAND was, nogthans , alleen een edelmoedig bedrog: want by volgde de beminnelyke
tiNA op eenigen afl}and, en zag haar de poort der Gevangenisfa
^.n the Fleet intreeden. Zo ras zy binnen dc deur was, vloog zy
iswt een hart vol vreugde na haare kwynende Moeder , die, uit
dag van coottl,ANDS edelmoedige gifte, in langen-genomd
tyd geen geland gezien halt roet een lach , of eene ftemme
gehoord, die geen fhiert aanduidde.
COUR .ANn deedt eenige navraag by den Deurwagter wegens
ale ingetreede jonge Dogter; doch kreeg alleen tot befcheid,
da^ zy kwam om naare Moeder te bezoeken, die wegens fchuld
gevangen zat. Dit was hem onvoldoende. Doch gezien
}:ebbende, dat, by haar binnen treeden, een jongeling byzonder
kennis van haar nam, ging by in de Gevangenis, in hoope dat
deeze hem eenig nader befcheid zou geeven. „ NIyn Heer '
Sprak de Jongeling, vry driftig , en hein met een ergdenkend oog
manziende, „ indien gy een van die geenen zyt, die loeren op,
van vrienden ontbloote, Schoonheid, in het gewaad der be. hoefte gekleed, om die ten prooi te maaken van beginzellooze
drift, nioogt gy wel vertrekken, uw tyd en moeite fpaaren;
„ de beminnelyke ANITA,, fchoon ongelukkig, is deugdzaam , en
zal geene ontheffing van verdriet koopen ten koste van haare
on£chuld!"

„ jongeling ?" hervatte de edelmoedige COUR ,MTD, „ik b •wons , der uwe drift. Dezelve 4rekt ten blyke van de goedheid van
,, uw eigen hart; terwyl ze tellens my te meer deels doet nee3Y men in den toefland van haar, die gy zo zeer pryst. Maar
,, wees verzekerd, omtrent my tact gy deerlyk mis. Ik wilde
de Befcltermer weezen der ongelukkige, geenzins de Bederver
♦, der deugdzaame. Ik ben niet laag genoeg van ziel, om de
, lsagfte belediging aan te doen, onder het masker van edelmoe,, had , of tie etenden van myne Medefchepzelen tot de onges , „viilige onderpanden van fnoode drift te maakren:
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,. ,'errehoon my , myn Heer," fprak de Jongeling , „ maar
„ de Verdervers der onfchuld zyn zo veelen in getal, en de Be„ tooners van Edelmoedigheid zo weinig, dat gy u niet moetver„ wonderen, dat de drift, in uwe nafpeuring doorflraalende, ag.
„ terdogt verwekte."
Cova1.AND verzekerde hein, dat hy zich in 't minst niet beledigd rekende, en beloofde hem dat hy van de waarheid zyner
betuiging zon overtuigd worden, en herhaalde daarop zyn verzoek, om hem alle de onderrigting , welke hy kon , te geeven
wegens het voorwerp zyner naavraage.
Waarop de Jongeling de Gcfchiedenis van ANNA in deezer voege voordroeg. „ Die beminnelyke jonge Dog.
ter is het édnig Kind van Bene Vrouwe, zo beminnens- en agtenswaardig . als zy zelve. De Wereld, gelyk gy weet, myn
1:3eer, is berispziek , en ik heb gehoord, dat de Moeder nooit
getrouwd geweest is. Dit zy zo 't wil. Zy is het voorwerp
van cie Liefde en 't medelyden van eik in 't huis; en, indien het
geen reen zegt, waar is, levert zy een fpreekend bewys op, dat
de Mannen laag kunnen weezen jegens de zodanige , die niets
dan Liefde en Bewondering verdienen."
„ Dit is waarheid, dit is waarheid," viel COOR .AND hem met een
zegt in de reden, „ ik weet dat zulks mogelyk is. Doch vaar
voort."
,, Omtrent twee maanden geleden werd de Moeder door
een medogenloozen Schuldeifèher hier geplaatst. Zy en haare
Dogter hadden lang niet moeite de kost gewonnen met de naald.
Door de fchaarsheid van dit inkomen, en eerie langduurige ziekte
der Moeder geraakte zy buiten that, om haar huishuur te betaalen,
en werd om die kleinigheid in deeze Gevangenis gezet. In deezen
deerlyken toeland wilde de tederhartige ANNA niet afgefcheiden
loeven van de Befchermfler haarer tedere jeugd. Zy nam haare
verblyfplaats by haare Moeder, en, uit werken gaande , bragt zy
beftendig het verdiende fchraale loon van haar vlyt in dit elendig
verblyf. Maar, met eerre welvoegelyke gevoeligheid zich ver.
zet hebbende tegen een Winkelier , die een aaufiag deedt op
haare onfchuld, werd zy, omtrent drie veeeken geleden, van her
werk voor den Winkel beroofd.
„ Dit nieuwe ongeluk verborg zy voor haare Moeder, en zogt
te vergeefsch elders werk. Zy bleef, nogthans, geregeld uit
onder voorwendzel van te werken; maar, in de daad, ont-gan,
zich, van tyd tot tyd, te ontdoen, van alles wat zy met voeglyicheid van haare kleederen kon misfèn. Maar eindlyk geraakte alles voort. In drie dagen hadt de edelmoedige ANNA
naauwlyks een Pluk eeten geproefd: 't geen van het laatst ver
kwam, fchikte zy tot onderhoud van haare kcvy;iende Moe--kogte
der, die zy in het denkbeeld bragt, dat de goedheid van den Heer
-voor ruien zy werkte, in haar Leevensiinderhoud voorzien hadt.
Eenige dagen geleden fehiep ik hoope, dat haare elenden
aan een einde zouden weezen ; want een Vreemeling , wiens
F 5edel.
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edelmoedig hart gevoelig was voor lydende Deugd, en die
de middelen , waarmede de Hemel hem begiftigd hadt, befleedcie , om de elenden te verligten van de arme ANNA , door cene
ruine gifte. Maar de verregaande kieschheid van beiden wil•
de, op een nader bedenken, niet gehengen, zich die gift to te
eigenen; zy hebben daarom allen mogelyk onderzoek gedaan na
den Schenker en diens Familie; en met de uiterfte moeite hebben
zy zich laaten overreeden, om een klein gedeeke daarvan te ge
genoegzaam, om haar voor volfirekt gebrek te be--bruiken,
waaren."
.Hun, die ooit het vermaak kenden van in 't verborgen eene
edelmoedige daad te doen, en onbekend te luisteren na den ongezogten lof, die hunne goeddaadigheid bekroonde , behoeft niet
gezegd te worden, met welke aandoeninge COLRLAND die loffpraak vernam uit de driftige MASON , wiens toejuiching even
ongezogt als onverwagt was.
,,Dit, myn Heer," voer de jongeling voort, „is al de onderrigring,welke ik u kan geeven. — Staa my nu toe, u in liet elendig
verblyf in te leiden, waar tedere genegenheid zich vereenigt met
I;ooplooze eiende, om het hart tot medelyden te vermurwLn, en
zoogt de ilMagt, die goeddaadigheid beloont, uw hart voor voor
openen. : choon dc milde hand,-beldykhnoig
die myne ANNA cene vreemdelinge maakt in dit akelig verblyf, de
min11e straal van hoope doet vetdwynen voor de hooplooze
MASON !"
„ MASON! MASONS"

hernam COURLAND, heil flerk aanziende,

„ gy gelykt zeer veel op iemand, dc jaaren uitgezonderd, van
„ dien naam, op wien ik, verfcheide jaaren geleden, een ingewikkeld vertrouwen ítelde. Heette uw Vader niet JacoB?"
„ ja myn lieer! by woonde by den braaven Heer COURLAND
„

als Rentmeester."

Ging hy, eenige jaaren ge'eden, niet na de Oost- Indiën?"
Dit deelt by, en kwam nooit weder. Schoon zyn Zoon,
„ want ik moet de waarheid fpreeken, geloof ik, dat de Hemel
„ gerepte wraak van misdry=ven nee..,ende, hem een ontydigen
dood heeft doen fle;ven. "
Wat meent gy ?" herlam COURL ND.
„ R':yn Heer! " voer MAsoN voort. „ eer zyn jonge Heer
,., COnPLAND trouwde, zendt by. door Landen van myn Vader,

„ een brief aan een jonge Ju touw op 't land , met welke by
„ in eene tedere verbintenis leefde. Mnn Vader bads de nieuws„ gierigheid . om den brief te openen, en vondt 'er 13anknoo„ ten in , ter waarde van vyftien honderd Ponden Sterling.
„ Myn Vader, fchoon men niets van hein vermoedde , was
, nooit zeer raauw gezet geweest in zvn Rentmeestcrfchap
en dit was eerre verzoeking, die by althans niet kon weder.
„ ítaan. Ily verdigite, derhalven, een anderen brief, in wel
een Banknoot van twintig Ponden floot, haar belas -„kenby .
„ ten-
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„ tende af te laatgin van alle verdere briefwisfeling: dewyl de
verbintenis ,in welke hy flondt te treeden (fchryvende in den
„ Perfoon van den Heer COtJRLAND) , alle vertoon van gemeen„ fchap voor hein onvoegelyk zou maaken, en haar nadeelig
;, voor dien goeden naam, welken zy, met eenige omzigtigheid
te werk gaande, nog eenigermaate kon behouden.'
dit was
„ Myn GOD!" riep de ontroerde COURLAND uit
„ dan de oorzaak van zyn voorgewend ongenoegen en fchie„ lyk vertrek : d Schurk, d Schurk! Doch zeg my , wat
„ 'er wierd van de dubbel beledigde MARIA? waar is zy? wat
deedt zy op het ontvangen van deezen wreeden Brief?
„ b MARIA! zyn dan allen van onze Sere in eene verbintenis
„ van fnoodhekl tegen u getreeden ! "
De jonge MASON flondt geheel verfteld. Hy vermoedde, met
wien hy fprak; doch kon geen het mini}e bezigt wegens die
ongelukkige geeven. Ten tyde van zyns Vaders vertrek was
by flegts vier jaaren oud, en van de evengemelde omIandig.
heden was hy eerst, omtrent vyf jaaren geleden, onderrit ge
%wanneer eene oude Bloedverwante, aan vvier bezor.-worden;
ging hy hem overgelaaten hadt, dit op haar doodbedde hein
verhaalde, met daarby gevoegde waarfchuwing, dat by uit het
lot zyns Vaders moest leeren, de Deugd aan te kleeven, er.
te vreezen voor de wraak, die altoos den Booswiten over
't hoofd hangt. De ongelukkige jongeling was bykans zo
wreed behandeld door zyn beginzelloozen Vader, als de rampzalige MARIA. Eerre kleine lom hadt by agter gelaaten tot zyne opvoeding, welke de oude Vrouw daaraan befteedde, zon
ooit iets verder te ontvangen.
-der
COURLAND wandelde , eene geruime wyle, voor- en agterwaards in de hevigfle gemoedsbeweeging.
„ Genadige 1 je,, mel !" riep hy uit, „ tot welke elenden is zy verweezen!
Waar zal ik haar zoeken?
Waar zal ik haar vinden? —
Doch zy is niet meer! --- Verzaakt, door die haar beminverraaden! — verlaaten!
„ de,
Hartzeer! BehoefZelfsverwyt ! 6 Welk een opeenflapeling 1 te zwaar voor
,
Vrugtlooze herinnering!"
„ haar, om te draaggin
Hier hieldt hy voor eenigen tyd op. Eindelyk, oogen vol
traanen ten Hemel flaande, boezemde hy uit : „ Dierbanre,
„ afgefcheide Geest -- flaa een oog op de arme -- door op.
„ regie boete van berouw hebbende Aandoenlykheid , en, in.
„ dien gy kunt -- vergeef." -- Zo (preekende , greep by
den arm van MASON, en verzogt hens by ANNA te brengen.
MASON gehoorzaamde gereed, en geleidde den weldaadigen Boe.
teling na het verblyf van
Och! welke waren de aandoeningen van coi aWie?
LAND, toen hy het fchoone voorwerp zyner goedheid met eerre
tedere bezorgdheid zag leunen over de overblyff is van die
Schoonheid, die eerst zyn hart overweldigd hadt, welke de tyd
nooit
---
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nooit uit zyne verbeelding kon wisfchen , en die de on]angs gele.
dene verongelykingen al den voorgaanden invloed weder gaf. fly
fiondt als een Standbeeld, en kon in 't eerst zyne oogen niet
gelooven.
„ 0 , myne waarde Moeder," fprak de ontzette ANNA, „ zie
onzen edelmoedigen Weldoener!"
De Moeder rees beevende overeinde, om hem te bedanken.
Maar op 't oogenblik dat zy zyn gelaad aanlcliouwde, fchreeuwde zy, COUItLANDI en zeeg in haar floel neder.
„ Genadige Hemel!" riep hy, voorwaards flappende, „'t is,, 't is — myne beledigde, lieve, MARIA! --- en de geredde
„ jonge Maagd is myn Kind! " Hy drukte ze beurtlings
aan zyn boezem ; haar befproeiende met -traanen van toegenegenheid ; terwyl zy, met gelyke tederheid, zyne omhelzingen
beantwoordden.
1\L so's hart nam te veel deel in dit alles, om al her ontroerende deezer geheurtenisfe niet te gevoelen. Hy flondt fpraaken beweegloos , opgetoogen , en flortte traanen van medegevocligheid.
Zo ras de eerfle vervoeringen van verbaasdheid en blydfchap
eenigzins bedaard waren , verhaalde MAPJA (op het aanllaan
van c0URLAND,) de onderfcheide tooneelen van behoefte, welke
zy hadt moten doorgaan met haare Dogter, van welke zy zwanger was ten tyde , dat haar Minnaar haar verliet; en in wier lof
zy uitweidde met al de welfpreekenheid eener tederhartige Moe
der. COURLANn hoorde dit met verrukking. Lit het laatfle
gedeelte des verhaals bieek, dat de jonge a!AsoN en ANNA eerre
hartlyke genegenheid voor elkander in dit verblyf hadden opgevat.
COURLAND's eerfle zorg was (naa zyne MARIA en Dogter uit de
jammerlyke Gevangenis verlost te hebben,) een naauwl<eurig onderzoek te doen na de gefchiedenis , en het charaLler van den
Jongeling.
liet bleek, by onderzoek , dat zyne ongelukken in geenen
deele moesten toegefchreeven worden aan ondeugd of verkwvisting ; en daar de edelmoedige Vader de niets beduidende onder
Geboorte en Rykdom , als zy tegen Deugd en-fcheidngva
Verband overfiaan , verfmaadde, gaf by niet alleen zyne toeftemming aan de vereeniging der twee Gelieven;tnaar gaf hun ook, op
den dag huns Huwelyks, een goed gedeelte van zyne middelen,
„ op dat hy, (om zyne eigene uitdrukking te bezigen,) het ver„ maak mogt hebben, om zyne Kinderen by zyn leeven geluk.
„ kig te zien."
In dien tusfchentyd was by niet onoplettend op de zaaken , die
hemzelven mees onmiddelyk betroffen. Hy verzuimde niets, 't
geen kon trekken om eene Echtfcheiding van zyne trouwlooze
Dchtgenoote te bewerken; en door den byfland van zyn Vriend
ELPHINSTOri, (wiens betrekkingen . zo wel als de zyne , zeer
uitgeflrekt waren,) bereikte by welhaast zyn oogmerk.
Zich

DER AAND0FLYETIRID.

)3
hebbende
van
eerre
ontfiaagen
Verbintenisfe
,
die
Zich dus
hein altoos moeilyk gevallen halt, marde hy niet, om de inlpraaken van zyn hart te volgen, door zich in den heiligen
1 cht te verbinden met het eerfle Voorwerp zyner Liefde.
Beide de Huwelyken zyn gezegend geweest roet Kinderen,
de Panden van wederzydfche Toegenegenheid; en de twee:Familiën blyven dat geluk genieten, 't welk Deugd en weder
Genegenheid alleen kunnen verwagten in den Ech--zydtche
tenitaat.

D S WINTER.

Weldoende Winter! fchoon me uw flrengheid fchaars bekoort,
Leert gy my 't Albe/luur, met blyde toonen, roemen;
Keer vry, op uwe beurt, an 't eeuwig koude Noord:
ik blyf u 't mild gefchenk der hoogffa Wysheid noemen.
MOE NS.

o komt dan de trillende Winter den gefchakeerden Jaar.
kring voltoojen hy komt droef en norsch. Verzeld
van donkere Wolken en dikke Nevelen, met fombere flappen
aan. Dan — het zyn , echter deeze, die myne Ziele tot
plegtige gedagcen, en — hemelfche overdenkingen, opheffen; ja, welkom zyt gy my , die ons heilzaamfte nut, met
kille handen, fchenkt, en befchouwden wy weleer, de
bekoorlykheden der Lente, wanneer de blonde Mey zich cierde, met jeugdig groen en frisfche Lentekrausfen: de aan.
genaatne Zomer en deszelfs uitwerkfelen, de bedaagde
Herfst, met haare frisfche Winden en koele Schaduwen! Dat
wy dan beproeven, om eindelyk de Winter, en alle deszelfs aan
nuttigheden, insgelyks te befchouwen, op dat-bidenswarg
wy daardoor mogten opgeleid worden tot dankbaare aanbid
grootmaking van Hem, wiens Grootheid, Wysheid en.-dinge
Magt, ontzag verwekt door de gantfche onafmeetbaare Schep
-ping!
Nu fchynt Natuur te kwynen , ter Winterflaap gereed te
zyn, de Zon thans na de uiterftens van 't Heelgil overhellende, breid nu even den korten dag over de Waereld uit,
en fchiet zyne fchuinfche ftraalen door de dikke lugt neder,
terwyl zyne verflaauwde fchyf, van graauwe Wolken omgeeven, zeer fchielyk weder ondergaat, om de kwyneude
Waereld in een langen nacht te dompelen. De fluimerende
eenzaamheid bewoont , en Woud en Velden, — de werkzaamheid verftyfc, en het vaale doodskleed fpreid zich
over liet Aardryk uit ; zo valt de bfnter, met eenera flerk
druk.
-

94

DE WINTER.

drukkenden last, op 't Aardryk neder, hoe verwonderenswaardig is hier weder de Natuur met alle haare veranderingen i den vorigen avond zag men haar eenvoudig en zonder
cieraaden ; maar thans heeft een dikke Rynz allerwegen
haare fraaiheden uirgeflort , — de vachten van het Schaap
zyn geheel en al ruig gemaakt, en de lokken van den Reizi.
ger, als ineen gekroest; de Wanden, en de gantfche grond,
ichynen als befrooid niet zilver! Dan — nu zwerft de ftrenge
Vorst op barre 1Voorderftormen. Nu komen de dikke Wolken
aan , zy rollen, zwaar weegende, haaren blanken wollen last voort,
en — de witte •-- de nuttige, Sneeuw daalt in de file
lugt, na beneden; welk eerre heerlyke verwonderingwekkende
vertooningi nergens is Benig onderfcheid van coleur,, alle de
Velden zyn in Winterpracht getooid, alles fchittert van het heer
buigen haare gryze kruinen nederwaarts,-lykfewit:dboschn
en, men ziet geen onderscheid tusfchen de gronden, tot den
Ploeg gefchikt, en die welken tot groene Weiden bewaard
worden; alles ligt bewaard, onder de kostelyke Sneeuw, en
geeft zulk een flerk weerkaatfend ligt, ook in zyne gevolgen
tot heerlyke einden dienende : 6 ! Hoe verbaazende zyn de
Werken van den Grooten, den Aanbiddenswaardigen Schepper, en
.,.. hoe wonderbaarlyk verfcheiden. Hoe buigzaam en gedwee
is de Natuur onder zyne vormende Hand! Op zyn bevel neemt
dezelfde Plof verfchillende gedaanten aan , en wordt in eene
oneindige :menigte van beeldtenisfèn hervormd: op het wenken
van zynen Wil , wordt dezelfde hoofditof,, in ruigen Ryrn als
eene fyne as('che , op de aarde geftrooid, of als een digt
vlokkig dons over de wyde vlakte heen gefpreid: dan hoe
heerlyk , hoe nuttig, is de nedergevallene Sneeuw, die, door
zyne fchittering, de haarende ooges doet pinken ! Welk eerre
koude zy ook mag aanvoeren, zy fchenkt ons echter -het heil.
zaamfte nut : levert een warm Dekkleed voor het Veldgewas:
befchut het voor de nypende Vorst, en koestert zyne groetende
Werkzaamheid; zy blylt voor een wyle liggen, om haare beveiligende hoede te werk te ILllen , en haaren kweekenden
invloed te oefenen, en wanneer het tyditip daar is, dat
de flraalen der leevenwekkende Zon het zelve doen verfinelten ,
dan flrekt het vocht tot lieeriyke einden , daar liet ontbindende Salpeter in de aderen der aarde indringt terwyl het de
vooren; met dat g(oeizaame leeven vervult, welk zich in den
bloesfèm van de Lente zal openbaaren, en in de vruchten
van den Herfst doen rypen.
En, befchonw:wen wy de heldere en blinkende dagen, van den
vriezenden Winter , welke den Dampkring in een nuttig even:
wigt houdt, daar door zynen adem de Zaaden der befinettingen
worden weggevaagd: en de vaalgevlerkte Pest, al vroeg,
in haare geboorte wordt gefmoord : ^- de heldere zuivere
lut
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lugs verlevendigt onze lichaamen; geeft ons nieuwe kragten -ver,ynt onze
voed , en , vervlugt onze bloedbollen ,
dringt met eene leevendige fbclheid in dezelven .
geesten ,
en zich een weg door de Zenuwen, vellen by verfterki, i een
baanende , nadert by het brein , dat volkonflige verblyf onzer
.De gantfche gefchapene Natuur gevoelt de
edele Ziel.
leevendigmaakende kragt des doordringenden Winters.
De
aarde en derzelver Plantgewasfen verzamelen hunne krajten voor
het volgende Jaar byeen; de zuiverfie en helderste Rivieren ver
hun diep een doorfchynnden fpiegel, en murmelen;-tonei
hoe langs hoe doffer, na maats zy,, door de flremtnende koude
in hun loop beteugeld en vastgehouden worden.
0! 'Wintervorst , niet uwe aanbidlyke wonderen ! vanwaar
komen uwe fcherpe fchatten voort! vanwaar dat geheim vermogen! 't welk zyn bewind over alles uirbreid: en waar
zelve niet kam ontfnappen!-anhetfylgsivot
immers beflaat uwe verwondereuswaardige kragt in miilioeneu
van Zoutdeeltjes, die neet onzib.tbaare hoeken en punten in de
wateren der aarde, ja, allerwegen, door land en Iugr, doordrie gen, en zich met die alle vereenigen.
Wanneer de ftille avond genaderd is , en een einde aan den
korcflondigen dag gemea'c;t heeft, wanneer liet onbewolkte uit'
•fpanfel met zyn helderst blaauw versierd is , en het tallelooze
getal van flarren , met Benen ongenreenen luister aan liet heerlyk
lugtgewe_st fchitteren ! [dan (lort de Vorst haares doordringen den invloed allerwegen uit ; zo dat wy,, by onze ontwaaking
als de morgenflond zyne oogen opent , de gantfche natuur als
veranderd zien een harde korst bedekt het ondiepe moe
rivier weifeit in haaren loop, tot dat zy, door-ras,end
hasten Eiroom de glaze korst gebroken hebbende , voor een
korten poos weder voortfnelt; doch eindelyk, door de vermeerderde koude, vastgeketend wordt, en in haaren nieuwen kerker
moet blyven, een allerkonfligst vlies bede' -,t de glasraamen
onzer wooningen , daar zonderlinge vertooningen op te voor.
fchyn komen, en allerkunfiigfie beeldtenisfen als uitzwellen, de
vrugtbaare akkers , worden als yzer , en de vogtige wei
als marmer. Alle de vloeibaars paden zyn thans eenen-den
vasten weg voor dc voeten geworden : en , daar nog korts te
vooren 't gefchubde Vee als in menigte heenea zwom , daar
wandelt nu de Mensch gerustelyk heersen.
Welk een aantal byzonderheden , in den voor ons zo nuttigen
"7. ter , neen , alle de
!J'nter ; dan het is niet alleen de T1
Saizoenen. 1 let is God, die, op zynen tya , de hemelen net
-

LG'ol^en bedekt , die voor de aarde regen bereid, die liet gras op
de bergen doet uit/pruiten!
Het is God , die, op zynen tyd , ons verzadigt niet het vette
der tarwe!

Het
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Iet is God, die, op zynen tyd, Sneeuw geeft als ffolle, den
Rya firoo!t als asfche , het Ts heenen werpt als (ukken. Looft
dais, met waare erkentenis, zyne groote, zyne verhevene, %Verken : daar zyne wonderlyke Kragt door Hemel en Aarde is
verfpreid.
0 ! Gy groote en eenige oorfprong der Natuur , wiens Almagtige en onvermoeide Vingeren de Jaargetyden wentelen en
bellieren : hoe vermogende , hoe gedugt , hoe heerlyk ,
hoe majestieus zyn uwe groote werken , die gy alle niet Wys•
heid hebt gemaakt; met welk eene aangename aandoening doordringen zy onze ziele, die , met verbaasdheid en verwondering,
uwe onbegrypelyke wonderen befchouwd , wonderen ,
enkel tot ons nut, en ter bevordering van ons geluk en genoe.
gen verordend!
Mogten onze befchouwingen der Saizoenen waarlyk heilzaam
zyn , dan zal ieder flap, dien wy, in het toekomende , door
Gods heerlyke Schepping zullen doen , niet alleen des te leerryker, maas ook des te bekoorlyker, voor onzen geest zyn.
J. D. V. .
aa December.

A N E C D 0 T E.
Fs an.

e Hekeldichter
hadt, eer by tot Lid van de
D
Academie werd aangenomen, omtrent dit Letterkundig
Genootíchap , zich op deeze fchampere wyze uitgelaaten :
BoILEAU

fche

„ Indien deeze Heeren een Zinnebeeld en Spreuk wilden heb„ ben , op hun paslende ; men hadt flegts een aantal Aapen te
„ fchilderen , die zich in een bron fpiegelden , met dit Rand„ íchIift: ;IBI PULCHRI, dat is, FRAAI IN IIUN EIGEN 00GLN."

MENGEL WE Z K,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEI EN WEETENSCHAPPEN,
BETREKKELYK.

OPHELDERING VAN GAL. 111. VS. 15-2o.

k vind in de gewoone Verklaaringen va.; deeze plaats
Steele zwaarigheden. Alle de Uitleggers , die dezelve hebben zoeken op te helderen, komen, zog veel
my bewust is , daarin overeen , dat Paulus hier het Woord
Zaad op Christus toepast , en wel op den Perfoo4a des
Verlosfers zelve. - Zelf Grotius en meer andere
Uitleggeren van laater dagen , zelf van den tegcuwoordigen tyd, bepaalen zich hier by den Perf )on des 'er1o4fers. Dan hier ontflaat eene groote zwaarigheid
„ hoe kan Paulus uit een woord, dat altoos meer daft
één Perfoon in zich bevat (*), een bewys ontleenen ,
„ ten betooge dat de Schryver niet meer dan een bepaald Perfodn bedoeld hebbe." Het woord Zaad.
wordt altoos gebezigd van de geheele Nakomelingfcllap,
en die bevatte meer dan één Perfoon in zich lit
dit geval wordt dit woord nooit van een enkel PerfQoit
uit de Nakomelingfehap verftaan. — Hieronimus gevoelde die zwaarigheid alrede, en hakte, uit dien hoof
de, dien knoop door, met te zeggen, „ dat Paulus zic`r.
, hier fechts van deeze gelykenis bediend had by de
,, botte en onbefchaafde Galatiers , maar daarom terg
„ waarfchuwing voor den verf tandigen Leezer 'er tcrf#Q11
„ byvoegt, ik fpreek naar de vatbaarheid van rnenfcihen,
(xara av9pwaov ?eyws vs. ii)." Eene uitvlucht, die,
zo het my voorkomt , weinig betekent, en den Apostel veeleer oneer aandoet.
Ik meen dat deeze geheele zwaarigheid vervallen moet;
wanneer men flechts eenen anderen weg inflaat, en door
de Christus niet den Perfoon des Verlosfers, maar het
geheele Lichaam der Christenen , zo als het in Ciuistus,
als het hoofd der Kerke, vercemgd is, vertlaa. Zo
wordt dit woord gebruikt : i Car. XII: 12, waar deeze

I

(*) CoIle&ivum.
MENG. 1792. NO. 3.
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betekenis , naar ons oordeel , zo duidelyk is, dat 'er geen den
minoen t:vyfel overblyft. — 't •Komt 'er dus op aan,
of deeze betekenis hier ter plaatfe kan gelden, uit hoofde van het redenbeleid des Apostels , en wat zou ons
dan verhinderen om deeze Verklaaring aan te neemen.
Apostel Paulus yvert hier tegen de Voortcanders van
liet Mofaisch Verbond en van de Wet; deeze wilden
dezelve niet alleen in de Christen - Kerk invoeren , en
ook de Christenen uit de Heidenen daarmede belasten,
maar daar en boven beweerden zy, dat de Jooden, uit
kracht van dit Verbond en die Vet, en om dat zy Kinderen en Nazaaten van Abraham waren , ook byzondere
Voorrechten, boven de Heilenen, zelf onder het Euangelie, moesten bezitten. Paulus kant zich hier tegen —
alle Voorrechten, die zy bezaten , hadden zy alleen aan
het Euangelie te danken, en Jooden en 1-leidengn hadden
'er het zelfde recht op. Abraham zelve, die man ,
die by den Jood zo veel gold, moet hem ten bewys
strekken, vs. 6. — alle geloovigen, 't zy Jooden of Heidenen, waren de waare echte Kinderen van Abraham -uit dien hoofde wierden zy op denzelfden voet beweldaadigd, namelyk ' niet door de \Vet, maar door middel van
liet Geloof. — De Wet bedreigde wel fcraf, maar heloofde geene belooning, dan alleen by eene volmaakte en
uaauwkeurige gehoorzaamheid : zodanig eene gehoorzaam
plaats gegreepen; uit dien hoofde moest-heidatgn
de jood voor ffrafïen vreezen. Christus, hoe onfchuldig,
w4s intusfchen een vloek geworden d. i. als een misdaadige
veroordeeld , en daardoor hadt by ons (nam. de Jooden)
verlost van de Itraf der Wet door zynen Kruisdood (*).
Daardoor was dan het Sinaïtisch ' Verbond vernietigd , en
niet liet zelve de Wet, en dus verviel ook het geheele onderfcheid tusfchen Jood en Heiden. Dit gefchiedde, op
dat de Zegen, aan Abraham beloofd , niet alleen by het
joodlèhe Volk bepaald zou blyven, maar ook tot de heideniche %Vaereld zich zou uitftrekken; dus, dat Jooden en
Heidenen , door de geloovige aanneeming van een en het
zelfde Euangelie, in één lichaam gebragt, en dezelfde Voor
erlangen zouden , vs. 10 -14. vergelyk V.F. 28. —-rechtn
WVanneer Paulus nu hier op laat volgen, dat die zegeningen
(*) Zie dit fraai betoogd door den fchranderen RESS, in zyn
voortreuelyk Werk over Gods Koniugryk, het Ilde Deel.

VAN GAL. IIi: 15--20.
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gen aan Abraham en zynen Zaade , als aan één Liciiaans,
en niet aan Abraham en zynen Zaade als aau veelera, of
als aan onderfcheiden en verdeelden toegezegt waren, hoe
íclíoon ftrookte dit dan met het voorgaande?
Men lette hier tevens byzonder op die uitdrukking, vs.
a6. Nu zo zyn de beloften aan Abraham en zynen Zaad s
gefprooken. Hier wordt van beloften gewaagd, die oudtyds
aan Abraham en zyn Zaad naa hem gedaan zyn. Worden
iiu hier zegeningen bedoeld , die aan Christus toegezegd!
zyn' of zegeningen, die, raakende den Mestas, aan Abraham toegezegd wierden? Ik meen liet laatlle. --- En volgt
hier uit dan niet zonneklaar, dat dit Zaad niet de Christus
zelve zyn kan. Te meer , daar uit het 29 vers wel ten
allerduidely%ften blykt, dat Paulus hier, door het Zaad, geene
andere dan de Christenen bedoelt. Zy , die in Christus
gedoopt waren, en dus Christus hadden aangedaan d. i. deft
Christelyken Godsdienst omhelsd hadden vs. 27, die zonder
onderfeheid van rood of .leiden alle een in Christus waren vs.
28, deeze worden vs. 29, met ronde woorden het Zaad van
Abraham genoemd, waarom zy dan ook vs. 7, Abrahams,
Kinderen heetten , en vs. 8, 9, de belofte aan Abrahant
gedaan , in u zullen alle Voloen gezegend worden, betrekkelyk gemaakt wordt tot alle die uit het geloove , d. i. die
Christenen zyn , als wordende gezegend met den geloovigen
Abraham.
En nu zullen wy het vervolg nog eens inzien. Ook dit
ontfangt zeer- veel licht uit deeze Verklaaring. Vooral vervalt de moeilykheid van het iq en <ao vers.
De Jood zeide „ de Wiet bepaalt de zegeningen aan de
„ jooden die de Wet houden, als het wezenlvke Zaad vair
„ Abraham; dus kunnen die geene, die de Wet niet hou„ den, daaraan geen deel hebben." — Paulus ontkent de
kracht van dit bewys.
Eene belofte , (*) zegt by
VS. 17, iS , te vooren van God gegeeven , met betrekking tot de
Christenen, kan nooit door de Wet , die vierhonderd dertig
Yaaren (j ) daarnaa inkomt , krachteloos gemaakt worden,
-

-

zo
(`) Her woord as in de gewoone Overzetting , door
verbond vertaald , neem ik hier, in overeenttemming met he
1- ebreeuwsch j'^11g, voor belofte, die, by een verbond altoos
plaats hebbende, meermaalen in 't byzonder bedoeld wordt; zie
Pf. LXXIV: 2o. LXXVIII. 3,'. — Deeze Vertaaling wordt gewettigd door het voorgaande vers.
(f) Iler gefchil over den tyd dien Israël in Egypten door.
C2
á:1y4
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ze dat zy geheel zoude te niete gedaan worden. Hangt dit
geluk (*) van de Wet af, dan is de gelukzaiigheia geen
gevolg meer van de belofte : en evenwel deeze toezeggingen
zyn aan Abraham goedgunfliglyk gedaan. — Hier toont

ley duidelyk , dat . eene belofte , reeds zo lang vóór de
tibet , met betrekking tot de Christenen , gegeeven , nooit
afhangelyk van de Wet kan zyn. „ Maar" zou hier de
Jood vraagen „ tot wat einde was dan de Wet?" Het ant.
woord is , om der ongerechtigheden wille, om de zeden loosheid en ruwheid van Israël te beteugelen, is zy, als
't ware, tusfchen in gekomen tot dien tyd toe dat het Zaad
(namelyk de Christenen) zou gekomen zyn aan het welk de
belofte gedaan was. Israël was niet vatbaar voor dat volle
genot van zaligheid, en was daarom aan de Wet als den
Tuchtmeester onderworpen ; eerst toen de volheid des
tyds gekomen was, waarin de kindsheid als 't ware wierd
afgelegd, was liet menschdom voor zulk eene bedeelin
gefchikt. Te vooren waren zy onvatbaarer : en daarom wierd hun de Wet van God gegeeven in tegenwoordig heid van de Engelen (t) door den dienst van den Middelaar
brags, kan ik hier niet aanroeren. Paulus volgt hier het ge
woone denkbeeld der Jooden , en dus beflist deeze plaats

niet.

(*) Het Griekfche woord ez.aoyogia a Y protsv ex ufu Hebr.
confequi f. posfidere, betekent eene bezitting een e'gendom. friet
wordt doorgaans gebruikt om aan te duiden de bezitting van
Palestina, en de genieting van de gelukzaligheid, die daar getïnaakt zou worden. Dit wordt vervolgens overgebragt op de
gelukzaligheden, die 'er in Mesfias Ryk door den Israëller zou
gefinaakt worden, die by als zyn eigendom als eene erfbezinting
aanzag. Dent. IV: 2o, si. Pf. XXXVII: z8. /ef. LIV: i7.
Hand. XX: 32.
í ayye;wv. -- Het woord
(t) In het Grleksch flaat

wordt altoos gebruikt van Wetgeevers. Zie Philo de
Mend. Ojif in init. en Hand. XVIÍI: 2. tsiervan hangt nu de
Vertaaling van de woorden J'' y7E volílrekt af. Glaslus,
(in Philol. S. L. i. Tract. ti. c. r3. n• 4• P• 467. ex ree. Datkii)
vertaald inter angelus , in tegenwoordigheid van de Engelen; andere willen het liever vertaalen, door den dierst der
Maar wat betekent dan het volgende, ey xetS,
Engelen .
lxto i róv -- Ik omhels uit dien hoofde het eerst gevoelen,
dat hier de tegenwvotdlgheid der Engelen wordt te kennen ge.
gee
arazaP^t

-

,
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laar (*). Deeze Middelaar firekte tot een openbaar hewvs, dat
de Wet geen den minflen invloed kon hebben op de Christenen. Zou de Wet voor hun van eene verbindende kracht
zyn, dan moest dr Middelaar ook de Middelaar van dat
Bene Zaad zyn, het welk by verklaard hadt de Christenen
te zyn. Maar neen, die Middelaar was niet [Middelaar]
van [plat] ééne [Zaad]. Dus hadt ook de Wet geene
betrekking tot hun. Maar was de belofte aan Abraham
gedaan , wel tot hun betrekkelyk ? — Ja, gewisfelyk!
want die Gsd , die aan Abraham die belofte hadt ge
was Hechts één , en dezelfde die aan Israël de-gevn,
Wet hadt gegeeven. Fly fond dus tot allen niet
alleen in dezelfde betrekking van Opperheer, maar kon
ook nooit door de Wet, die Hy naderhand gaf, de belofte, te vooren aan Abraham gedaan, te niece doen.

Ik meen dat door deeze Verklaaring veele zwaarigheden
uit den weg geruimd worden , die zich anders in deeze
5 verfen opdoen, waarom ik het nietondien(tig geacht heb,
deeze Verklaaring ter proeve gemeen te rnaaken. Ook
dit weinige Itrekite ter bevordering van gezuiverde kennis
der waarheid.
geeven. Zie Krebs in I., en zo wordt 3',z met de Genitivus in
dien zelfden zin gebezigd. 2 Tim. II: 2.
(*, Dat men e, ZEu.i AEo"izov niet moet vertaalen in de han•
den van den Middelaar, maar door den dienst van den Mid.
delaar, daaraan zal wel niemand twyfelen. Levit. VIII: 36.
YoJ: XIV: a. XXII: 9. De Middelaar is bier niemand anders dan#.
Motes. Hoewel hy oudtyds dien naam niet droeg, wordt hy
ons echter wat het wezen der zaak betreft, alzo befchreveu
by Detit. V: 5.

P. B. F. D. 21
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V&RHAN1$LING OVER DEN DOLLEN-HONDS nEEr.

laan de Heeren Schryveren van de Algemeene Vaderlandfctie Letter - oefeningen.
?*TYNE HEFREN!

„
ffchoon 'er reeds in een Nieuwspapier melding ge„
maakt is van bet Hulpmiddel van den Pàblsch
„ Koninglyken Lyfartz, den Heer CHRISTIAN JACOB Dr;
,, rIONETA, tegens den zo doodelyken Dollen- Honds Beet, en
,, het nogthans te vreezen is, dat mistchien eenige, en
mooglyk veele, het vermogen daarvan zullen in twyfel
„ trekken , en aldus hetzelve verwaarloozen ; zo neem
,, ik, op aanraaden van de fleeren Dr. H OPMAN en J. VAN
, DEr, HAAR, de veyheid een omflandiger verhaal daar
, van, uit de Medicinisch-Chirurgi/che Zeitung van 'den
„ 16 Dece»iber 17o, No. too. mede te deelent verzekerd
„ zynde, dat, wanneer het in uw Mengelwerk geplaatst
mag worden , hetzelve meerder vertrouwen verwekken
„ zal." In die hoop noem ik my
M rr, E NULREN !

UWE. D. W. Dienaar

's Bosch
den 31 January 1792.

J. D. N. CLEVE,

Apothecar van 't Groot Gasthuis.

De beet van een dol, fomtyd$ ook van een fterk getergd ,
Dier heeft dikwyls dit treurig gevolg, dat de gebee^ ene, na
eene hevige heete lioorts, gepaard met Razerny en Watervrees, eindelyk in zyn eigen fpeekfel hikt.
Niettegenftaande de Razerny en Watervrees van alle tyden één en dezelfde oorzaak, en hetzelfde doodlyk einde,
gehad hebben; zo heeft men echter, in fpyt der moeite
van zo veele fcherpziende Geneeskundigen, in een tydperk
van eenige i000 Jaaren, nog de natuur van het Raas - finet,
i og deszclfs werkenden aart kunnen doorgronden, veel
lnin daar teens een zeker. Geneesmiddel uitvinden.
De fleer c. j. DE MON TA woont in .Warfchau , de verzamelplaats van zo veele Grooten, die, behalven hare Huis-

en Schoothouden, veele Jagthoudeu hebben; alwaar ieder

huis--
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hu'sgezin een of twee Huilden byzuniier in de VoorfIeden, houd; alwaar veie honderd Voerlieden, die daag
markt komen, hunne Huilden medebrengen; al--lykster
waar veele Wolven de wegen dikwils onveilig maakei;
en heeft veelvuldige gelegenheid gehad, ongelukkigen, die
van dolle Honden en Wolven gebeeten waren , zelfs te
behandelen , of wel door andere Artzen , behandeld te
zien.
Van drieëntwintig gezonde Perzoonen , van 6o tot 17
Jaaren oud , die van een dollen Wolf, twee mylen van
Warfchau, op het Goed van des Konings broeder gewond
waren, en welke, den volgenden dag in een Hospitaal ingenomen , door een kundig Artz, met Scarification, nmercuriale Vryvingen en Houtdranken, behandeld wierden ,
kwam 'er geen één af. Zelfs zyn die geenen, die van
dolle Dieren gebeeten waren, en door den Heer Ier MONETA in de eerlle jaaren van tyn prac`tyk behandeld wierden, alle geflorven. Het branden en uitfnyden der Won-.
den ; de met zo veel ophef aangepreezene Meikeerer in
Honig ; de zo geroemde ,4nagallis ; het vlugge Alcali;
het Poeder van Cobb : en de Spaan%che Vliegen na de methode van WERLHOFF, waren alle vrugteloos. Eindelyk
kwam de I leer nE MONETA op het uit- en inwendig gebruik van Bier-azyn met Boter, het geen zyn voormaalige
Leermeester, de t 1eer Doctor GOTTFRIED THIESEN, in
Koningsberg, in het jaar 176$, opentlyk bekend maakte.
Reeds één jaar van te vooren prees een weldenkend Artz,
in het Dresdenfche Intelligentsblad , het uit- en inwendig
gebruik van 4\Wyngeest aan, om dat hy daardoor veele,
die van dolle Honden gebeeten waren , gelukkig gered had.
De fleer Hofraad DE MONETA be7.igde nu den Bierazyn met Boter, by zulke ongelukkigen, en hond verwonderd over den gewenschten uitdag. Sedert dien tyd
heeft hy meer dan zestig , van dolle Dieren gebeetenen,
zonder één eenigen te verliezen , geneezen; en meer dan
honderd anderen zyn daardoor gered geworden; zelfs zul
Watervrees hadden, wierden wederom-ken,dirs
herheld.
t'Zedert dien tyd is deeze Geneesw}+s ook in Warfchau
zo bekend, dat men het niet meer nodig oordeelt, by
dergelyke Zieken, een Doctor te haalen. Dezelve bollaat
in het volgende;
a °AZca
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1 . Zo dra iemand van een dol Dier gebeeten is, moet
liy terfiond verfche aarde, zand, flyk of tabak, het
eLï f}e wat by krygen kan het beste, op de wond
doen teihud.den, op dat het ípeekfc^lgift worde ingezge +i. eer het zig aan de fappen mededeelt; daarna
kan by de wonde met water uitwag1 hen.
°• Verolgens maakt men wat Bier-azyn warm , en
doet op een quart een half pond Boter ; hiermede
wordt dan de wonde geduurende eenige dagen belegd ; en by aldien dezelve op deeze wyze binnen
negen dagen niet volkomen geneest , zo legt men
men daar op Loodwit-Zalf overdekt met Neurenber0

ger Plaaster.
so. Inwendig gebruikt de Zieke, drie of viermaalen daags,
drie lood Bier-azyn met wat verfche Boter ; voor
gewoonen drank , water met wat Azyn, Limonade ,
Bier, of Water niet een weinig Wyn; en hiermede
moet men ten minhen veertien dagen aanhouden.
4. In den beginne moet men zig zorgvuldig van Vleesch
onthouden , en niets dan Fruit, Groenten , en Schilvruchten, ecten. Sterk Bier, Wyn , en alle verhit
Dranken, moeten verinyd worden : hevige ge•-tend
moedsaandoeningen kunnen oogenblilklyk den dood

veroorzaak en.
. By fterke volbloedige Mehfchen kan men wel eene
Aderiaating doen, offchoon liet by velen,, zo als ook
het Scarificeeren, niet gedaan is , die niettemin zyn
gencezen geworden. Al liet uitínyden, het branden
(ier wonden , en de Spaanfche Vliegplaasters, zya
onnut.
Wanneer de gewonde en reeds geheelde plaats wederom
begint 'te jeuken, pynlyk te worden , of zig te ontlleeken,
en dus het Gift wakker wordt ; ook als de gebeetene cane
zwaarte en angst ter plaatfa van het hart, en hevige hoofd,vn aan de regte xyde, gevoelt, zyn zulks onfeilbaarc te'ens, (zegt de Heer DE MONETA) dat de Hond wezentlyk
lol geweest is, hoe zeer uien daarvan bevorens niet overtuigd tvas. Verders, zeggen deUitgeevers van de Medicinisth.
c'iirurgI;'ciie Zeitung,hebben wyhet ons tot een byzonderen
phgt gemaakt, omtrent dit voor het Menschdom zo gewigrig Geneesmiddel, meerdere en getrouwe berigten te vee;rygen, en, daar ons de Heer Hofraad nn MONETA als een,
`Pj2ar ás'. enig ienvriend , en een waart eidiievend Mau , is of-j..
ge.
;
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gegeeven, en daar ontelbaare Polakken verzekerd hebben,
dat al het geene , wat de Heer DE MMoNETA hier over
geíchreeven heeft, de getrouwe waarheid is; zo maalren wy
dit aan onze Leezers met het levendiblle genoegen bekend ,
en verzoeken hun , om aan den Poolsch - Koniuglyken Lyf.
artz, voor de bekendmaaking van dit zo dikwerf heilzaam
bevonden middel, tegen een van de fchrikbaareudfle Kwaa.
Ien, hunnen dank met den onzen te vereenigen ; terwyl
wy ons blad aanbieden om de proeven aan te kondigen,
welken ieder Artz de gelegenheid mogt gehad hebben daar
mede te doen.
Intusfchen komt ons heden, zeer gelukkig, ter hand eene
Poolfiche Courant van den ^G Juny van dit jaar (1790) waar
volgende vinden:
-inwyhet
„ Op de Heerlykheid Willanow , een myl van War,, jchau, viel een dolle Wolf, den io April laatstleden,
„ voormiddags., de Akkerlieden op het Veld aan. De
eerfle, 7acub jezeuwsky, een jonge van IS jaaren , wierd
terltond van Went overweldigd , en langs zyn gehecle
linker zycïe gewond. Het bovenfle gedeelte zyns hoofd,
„ en het linker oor , waren dwars doorgebeeten ; ede
„ Oorklier, zo verbryzeld, dat de wonde de grootte van
een gulden had! ; op de wang, aan den hals , en op
de Schouder, zag men Benige beeten; in de zyde, aan
„ de dye, en aan het bil, gelyk ook aan de handen,
was hy f'erk gekwetst. In 't geheel hadt hy sneer dan
dertig wonden. De tweede Boer , Christoph Rudzieke,
„ en de derde, Jacob Zalagowski,die toefchooten om den
Jongen te reuden , wierden insgelyks in de handen
gebecten , terwyl hun de Wapens ter verdediging
„ ontbraken. Van de menfchen liep de Wolf na een
„ Zak niet Paardevoeder,, doorbeet en verfcheurde den„ zelven ; toen viel by eene kleine Kudde Schaapen aan,
„ en in een oogenblik hadt hy 'er dertien van verfcheurd.
„ Ook heeft hy nog twee Boeren - Paarden, en eenig
Rundvee, gewond, die op dezelfde Weide waren. Men
weet niet , waar dit Vee , hetwelk de Boeren ter.
ftond in ítilte verkogten, gebleeven is, maar van de
Schaapen wierden 'er aan flonds elf begraven ; twee
„ derzelven, aan welke men niet ontdekt hadt dat zy
„ gekwetst waren , wierden , na de eerfte Volle Maan ,
nog in April dol; deeze arme Dieren fchuimbekten,
sprongen, en frieten den Kop zo lang tegens genen
,, paal, tot dat de herzenen 'er uit kwamen, en zv
„dQQJ
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„ dood te neder flortten. De Wolf zelfs , dien de
„ Boeren vreesden te naderen, tuimelde gantsch zwak
„ nog eenigen tyd op 't Veld, en flierf, vermoede„ lyk, ras daarop, in het naastby gelegen boschje. De
„ drie gebeetene Boeren wierden terftond naar IVillanow,
„ in het Vorílelyk Ziekenhuis, gebragt, door den Chirur„ gyn, den Heer KLESSER, gevifiteerd, en naar de wyze
„ van den Heer DE MONETA behandeld.
„ Dezelve beftaat hierin: dat warme Bier-azyn met
wat Boter, een klein Theekopje vol, viermaal daags,
„ aan den patient inwendig gegeeven wordt; maar uit„ wendig wordt op alle befchadigde plaatzen de war„ me Bier- azyn met Boter zo lang omgeflagen , tot dat
„ alle wonden geneezen zyn ; zo als zulks in het Trac„ taatje Spofob jedyny ratowania Ludzi Ktorzy
„ od wfcieklych pfow , wiekow &c., het welk in den
„ Gröllifchen Boekwinkel te Leipzig verkogt wordt,
„ is befchreeven. Om zeker te zyn by den jongen,
„ continueerde men, uit hoofde der zo zwaare won„ den aan zyn hoofd, en byzonder aan de Oorklier,
„ met het inwendig gebruik van den Azyn, nog vier
„ weeken; doch men verminderde daaglyks de gifte.
„ Deeze drie Boeren zyn, alle volkomen herfteld zyn„ de, den _2 Mey, uit het Hospitaal gegaan. Dat dit
„ alles de waarheid is, en dat de Boeren zig ook in
„ 't laatst van Juny nog volkomen wel bevonden , is door
„ uitvoerige Getuigfchriften, zo van den Heer WYTOS„ ZYNSKI , Prediker van het Kerfpel, waartoe deeze Lieden
„ behooren, als van den IIeer Opper -Commisfaris Ru„ DO MINA, en meer andere ooggetuigen , bevestigd."

't Was zeer te wenfchen geweest, dat van de boven
drieëntwintig dol gewordene menfchen Aanteke--gemld
ningen gehouden waren , van de wyze hoe zy gebeeten,
en den tyd of dag waarop zy gejtorven waren. — BoERHA V£
fchynt te (tellen, dat de toevallen zig fomtyds aanftonds na
den beet, of, zegt hy, zo anderen verhaalen, nageheele twintig faaren, enz. te voorfchyn komen. Aphor. 1137.
De Heer VAN DER HAAR verhaalt my, een Heer ge.
kend te hebben, die, van een Hond gebeeten, zes Jaaren lang, in een geduurige ongerustheid voor Watervrees
of Dolheid , leefde , en by verfcheide Hooge Schoolera
ilegds
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feeds raadpleegde : om de Historie van de Watervrees
te voltooijen , lchynen foortgelyke Aantekeningen noodzaakelyk. Gemelde Heer gist ook, dat de toevallen van Watervrees, fchoon niet altyd , zig meest , tusíchen den 40 en
Soften dag, vertoonen. Zie zyrre Waarneerningen, tweede
druk , bladz. 156. 't Verdient vooral ook opmerking, of
iemand door een digt of dik íloffen of wollen Kleed, of
in een ontbloot deel, gebeeten is. Vertaaler.
Vervolgens vind men nog in de Medicinisth-Chirurgifche Zeitung, van den 26 Mey 1791, No. 42, het vol-

gende Uittrekzel uit een Brief van den Heer DE NONETA,
dienende tot nadere bevestiging.
Myne Verhandeling over den Dollen-Honds beet geraakte voor.
leeden Jaar ook in handen van eenige Geneesheeren te IJ'ec.
nen, aan wien dezelve niet onwaarfchynlyk moet voorgeko•
men zyn, wyl mien in 't Hospitaal daarvan Proeven nam ,
met eene even gelukkige uitkomst. Dit nu maakte nog
diepenen indruk; men wendde zich tot den Keizer, om ,
het door my verhaalde van den Dollen-Honds beet , ook
hier ter plaatze (^Varfchau) door deszelfs Minister te
laaten onderzoeken: of, en in hoe verre, zulks niet myn
bericht overeenftemde.
Zyne Keizerlyke Majeíleit gelastte hoogstdeszelfs Minister teWarteiiatl, om nadere kennis met my te maaken,
en om die plaatzen en perzoonen , die ik hem zoude opgeeven , in perzoon te gaan zien , ten einde zelfs ooggetuige te zyn van 't geen ik opentlyk had bekend gemaakt; en in hoe verre zig dit in zyne tegenwoordigheid
bevestigde. Wy zyn dus te Willanory geweest, alwaar de
Inwooners opgeroepen wierden, op dat de Minister alle
die in 't voorleede paar gebeeten waren, waarvan hunne
Lidtekenen nog getuigden, zelfs zien, en de waarheid
uit deeze lieden hooren konde, dat zy namentlyk NIETS
DAN BIER-AZYN MET BOTER, uit- en inwendig gebruikt;
geen Spaanfche Vliegen, geen Scarificatien, Aderlaatingen
noch Baden, noodig gehad hadden, en niettemin geneezen
waren. By deeze gelegenheid ontdekte ik nog omftandigheden , die my tot hiertoe onbekend waren De Jonge, die zo, zeer gebeeten was, is laatstleden September
get®rven. Dit verwekte nieuwe twyfelingen. Zyn Vader , die tegenwoordig was, verhaalde , dat de Jonge,
reeds voor het ongeval, altyd zieklyk geweest was, en
dik-
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dikwyls toevallen van vallende Ziekte had ; dat by in September was ziek geworden, over hoofd- en ledepyn had
geklaagd, ook zeer aamborftig was, dat by veel gedronken had, van tyd tot tyd zwakker was geworden, dik
dat hy, volgens 't gebruik der Room--wylsgekorthad;
fche Kerk de heilige Sacramenten ontfangen hebbende,
7 uuren daarna by zyn volle kennis overleeden was. De
Priester van die plaats , die hem bygeftaan had , heeft
hiervan Bene fchriftlyke Verklaaring opgef}eld , en, onder
aan den Minister overgegeeven. Daar nu die Jon--teknd,
ge aan eene Ziekte is geftorven, die men niet als een
gevolg der Razerny kan aanmerken, om dat 'er hoegenaamd
geene tekens van Watervrees waren; zo ontltond de groote
vraag: of de Wolf ook wel wezentlyk dol geweest ware;
en hoe dit te bewyzen ? — Vooreerst, al het geen dat
ik bevoorens van den Wolf heb opgegeeven, wierd wederom door de_ Boeren, die toen op liet veld waren, en
hem gezien hadden, bekragtigd. Alle hielden zy hem voor
werklyk dol, en toen by zig van hun verwyderde , heeft
hy, enkel uit zwakheid, getuimeld. De toevallen, in 't ver
Dieren overgekomen, en die ik toen nog niet alle-volgde
zeker wist, bevestigen volkomen, dat hy dol was:
i. Zyn , belialven de dertien Schaapen , waarvan ik ge fprooken heb, nog vyftien andere dol geworden, die
ook, door geduurig tegen de Heining te flooten, zig
zelfs den dood veroorzaakt hebben , en daarbenevens
íferk fchuimbekten.
s0. In plaats van twee Paarden , zyn 'er zes dol geworden , die ook, onder aanhoudend fchuimbekken en fpringen , flierven.
g°. De groote Schaapherders Hond , die mede van den
Wolf was gebeeten , wierd ook zes Weeken daarna
dol (*).
40. De
(*) De fleer VAN Daa HAAR zegt , ' dat hei zeer te wenfchen
ware, te weeten , op welk een tyd of dag de Snotziekten zig vertoon-

den (* .Van den Dollen-Honds beet by menfchen , of verfchillende

Huisdieren, kan men dit meest altoos zeker weeten, en zou van
veel belang konnen worden. Vertaalar.

t') Genees- en Heelkundige Waarneemingen. Tweede Druk, blade.
z56,

enz.
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De drie Koelbeesten , door de Boeren verkogt, zyn
mede dol geworden , om welke reden zy dan ook het
geld moesten terug geeven. — Dat dit alles zo gebeurd
zy, hebben de Boeren, in byzyn van verfcheide getuigen , aan den Minister verklaard, het geene vervolgens
door hem is opgetekend. Ik geloof niet, dat men
hiertegens nu iets meer zal kunnen inbrengen; daar ik
het genoegen heb, dat de waarheid , van 't geene ik
opgegeeven heb, door zo eene aanzienlyke buitenland
geworden. Doch ik-fcheComis,bkragtd
had zulks eerder van het Koninglyk - Pruisfifche Collegium Medicum, aan 't welk ik myn Traétaat opdroeg, als van de Weener Academie, verwagt. Voor
een bewys, dat ik by het eerie geen volkomen-zekr
geloof gevonden heb; want dan immers zouden myne andere Waarneemingen reeds meer indruk en over.
tuiging gemaakt hebben , daar ik tog zeker weet
dat zy, zo wel by Geleerden als Ongeleerden, overal
dezelfde pitkomst hebben zullen , als ik heb opge.
geeven.
-

PROEVE, OVER DE VERANDERINGEN DES BAROMETELtS.

(Uit het Engelsch van den Heer RICHARD KIRWAN.)
(Vervolg en Slot van bl. 72.1

Over den Invloed der Dampen.
Tn den Winter, in tegendeel, is de boven Lugrflroom
I voornaamlyk gerigt na het Zuidlyk half hemelrond ,
en vandaar ontflaan de grootíle hoogten van de Kwik in
dat Saifoen. Dezelve hoopt zich overal op waar de Rolommen van de beneden Lugt kouder, en byvoige krter zyn; dus zal het zyn, over dat geheele gedeelte van
Afia, 't welk zich verder dan 35 uitltrekt, en van liet
Oostlyk Gedeelte der Caspifche - Zee (*) tot de Ts • Zee,
over het Vasteland van Noord -America, 't geen ik elders
he.

(') Zie de laatst voorgaande Noot, op bi. 71.
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beweezen heb veel kouder te weezen , dan het oude Vasteland, en eirdelyk over alle Pool- Gewesten. Vanhier
is de Barometer doorgaans veel hooger in Noord-America,
en ondergaat minder verandering dan in onze Landen (*),
en zelfs in Hudfons -Baat' op de breedte van S9% waar
liet \'Veér zo ftormagtig is, verandert de Barometer niet
nee: dan i . 37 Duim , terwyl dezelve te Petersburg meer
dan twee Duimen verandert (f).
Dc veel digter Lugt van Noord - America, drukkende op
de veel min digte van den Atlantifchen Oceaan,vereorzaakt
een Westen \Vind , die bykans beftendig heerscht op de
Oostkust van America (4), en op de westelyke gedeelten van Europa, beneden de 70' Breedte. Doch daar
boven neemt de boven Lugtilroom eenen veel korter weg
van Europa in America, waar de koude veel grooter is.
'Er vormen zich ook opeenhoopingen in de zuidlyke Ge•
deelten van het oude Vasteland; by voorbeeld op de Bergketenen van Thibet ,van Tartarye ,van Turks ch Europa ,van Africa, en, in zekere maate, op het Alpifche en het Pyrenee%c/ze
Gebergte. Wanneer de verdunning in de Noordlvkfte deelen
van Europa veelvuldig of groot is, 't zy door den overtogt van
de Noordlyke Lugt in America, 't zy door veele en zwaare
Noorderlichten, komt de Lugt van die zuidlyke Landen
liet evenwigt herlteIlen; en zo lang die Lugt{troom duurt,
en tot het evenwigt herlfield is , moet de Barometer in de
tusfchen beide gelegene Gewesten daalen ; zo dat de daaling van de Kwik nooit het uitwerkzel is van een Zuiden
Wind; maar die daaling en die Wind zyn zamengaande uit
verdunning in de Noordlyke Streeken,-werkzlsvan
voortgebragt door oorzaaken, waarvan wt' hier boven ge.
fprooken hebben.
Van den anderen kant, ryst de Barometer doorgaans met
een Noorden of Oosten Wind ; om dat,- gelyk wy reeds
gezegd hebben, de boven Dampkring voornaamlyk opgehoopt is in die Gewesten van ons Halfrond , waar deeze
\Vinden gebooren worden; en die opeengehoopte Lugt gaat
met dezelve na het Zuiden. Een zeker bewys, dat deeze
opeenhooping de waare oorzaak is van derzelver hoogere
digtheid , beftaat hierin , dat, wanneer de Noorde Wind
over-

() Pkil. Transact. P/illad p. 142.
(f)
(4)

] 77 0 p. 148.
.

j'hilad. p. 99.
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overwonnen wordt, door een Zuidwesten, de Kwik daalt:
dewyl als dan de Zuide Wind eene verdunning in de
hoogere Gewesten te wege brengt (*). Het blykt, dat de
koude alleen niets uitwerkt in de verandering, door dien
wind veroorzaakt, hiervan heeft men veele uitmaakende
voorbeelden (1).
Desgelyls, wanneer de Kwik zakt vó6r een Onweêr,
ontflaat die zakking en dit Onweêr beide uit eene groote
verdunning , ter plaatze waar het Onweêr zich heenen
wendt, en die verdunning komt voort uit de vermindering, of de verwoesting, in den boven Dampkring te wege
gebragt.
Daar de hoogere ophooping bovenal tot ons komt uit
Noord -America, waar dezelve zeer dikwyls tot het Maximum klimt, ont(taat hieruit dat de veranderingen des Barometers doorgaans zich in Europa beginnen te openbaaren in het Westen , en dus allengskens na liet Oosten
voortgaan , zo als de Heer PLANER waargenomen heeft, die
van Londen en Weenen vergelykende (.-), en zich vertoonen bykans op denzelfden tyd , op zeer wyd van een ge•
legene Breedten ; maar niet desgelyks op de Lengten :
indedaad de vloed der hoogere opeenhooping kan op de
Kusten van 'Europa uitgebreid weezen; maar moet na het
Oosten voortgaan. In den voortyd, begint de boven Lugtftroom zich na het Zuiden te verfpreiden ; in den Herfst
keert dezelve te rug; vandaar de Stormen ten tyde der
Nagtëveningen, en de veelvuldige veranderingen des Barometers in die tyden des Jaars.
De hoeveelheid van Lugt des Equators, over ons Halfrond verfpreid, is alle Jaaren niet dezelfde, en even zo is
't gelegen niet de hoeveelheid in de Noordfche Gewesten
verteerd: te deezer oorzaake is de gemiddelde hoogte des
Barometers, in onderfcheide Jaargin, ongelyk. Eene naauwkeurige reeks van Vaarneemingen van de veranderingen,
die alle Jaaren voorvallen tusfchen de Keerkringen , ver geleeken niet die plaats grypen in de Noordfehe en tusfehen beide gelegene Gewesten, zou de duisterheden ver dryven, welke hier nog gevonden worden. Barometers op
ge(*) Zie de Waarneemingen van DERHAltt. IV Phil. Trar:stz .
abr. P. I!. p. 7t,
(j ) II Phil Transat . abr. p 4. 6i 6s. VIII Phil. T,'ansail.
JP. 614. Phil. Transact. 1 77 8 . P , 574• Mein. de Par. 1709 p. 3og.
(4.) E,phem. PGlat.
-
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gemiddelde Breedten geplaatst, zouden ons onderrigten wegens de hoeveelheid van Lugt over ons Halfrond gebragt;
andere Barometers, gefteld in de Poolgewesten, zouden
ons leeren hoe veel Lugts daar verteerd wierd, maar, dewyl die Waarneemingen ons ontbreeken , zullen wy ons
vergenoegen niet een algemeen overzigt , van 't geen de
voornaamlle oorzaak fchynt te weezen, van die onderfcheidene jaarlykfche veranderingen.
In zommige jaaren is de opeenhooping, welke gefchiedt
op de bergagtige Landen van het Zuiden van 4/ia en van
Europa, en van het Noorden van Africa, veel grooter
dan in andere , en misfcliien moet zulks toegefchreeven
worden aan een veelvuldiger of vroeger vallen van Sneeuw;
in dit geval is de Lugt van het Noorden veel ligter, en
die van het Zuiden veel kouder dan gewoonlyk ; als dan
heerfchen de Zuide' Vinden, voornaamlyk, in de Noord
Gewesten, en, dewyl deeze doorgaans aan eene veel-fche
Urenger Koude onderheevig zyn , moeten de Zuide Winden daar , in vergelyking , veel warmer veezen. Dus
heeft men dikwyls opgemerkt , dat, wanneer de Winter
zeer fireng is in 't Zuiden van Europa en Afga , dezelve
zeer zagt valt in de Noordlyke Gewesten, en de Barotneter laag daalt.
Schoon op wolken en regenvlaagen, menigmaal, het daalen van de Kwik volgt , is ondertuslchen cie daaling geen
onmiddelyk uitwerkzel van die wolken en regenvlaagen ;
in tegendeel klimt de Kwik dikwyls geduurende den regen.
Maar het verdunnen des Dampkrings , die het daalera vair
de Kwik veroorzaakt , en ontttaat uit de wegdryving der
hoogere ophooping, is gunftig aan het vormen van wolken;
terwyl een zwaare Dampkring , fchoon dezelve de reeds
gevormde Dampen onderfchraagt, de uitwaaslèming belet
wanneer, derhalven, de zwaarte des Dampkrings vermindert, en de uitwaasfeming vermeerderd is , wordt dezelve
welhaast in de hoogíle Lugtgewesten verzadigd , en 't is
als dan , dat zich de wolken vormen ; maar de Regen
fchynt den oorfprong verfchuldigd aan eene onttrekking
van de LleéIrieke ftoffe, die , wanneer de Lugt vol Dampen is , gemaklyk na de aarde gevoerd wordt. By vast
en helder Weer , Itaat de Kwik doorgaans hoog , om dat
de groote ongesteldheden des Dampkrings verbonden zvii
aan den that van verdunning, die doorgaans verre af is, als
de boven ophooping groot is.
Men begrypt, natuurlyk , dat de veranderingen van de
hoog-
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hoogte der Kwik veel grooter zullen weezen, aan het Waterpas der Zee , dan op een groote verhevenheid daar
boven. Want , als wy veronderftellen, dat de Kwik by
't waterpas der Zee ftaat op Zo Duimen , en op een ze
hoogte boven dat waterpas op 25 1)uimen , zal, in--ker
dien het gewigt des Dampkring 5 verminderd is , de
Kwik by 't waterpas der Zee van 3o Duimen = 0,30
van een Duim daalen , en de Kwik, op zekere hoogte , zal
, van 25 Duimen = 0,25 van een Duim zakken. Maar
men heeft waargenomen , dat op hooge Bergen de verar-dering , naar evenredigheid veel kleinder is dan by 't
waterpas der Zee. Men is tot nog toe onkundig geweest
van de oorzaak deezes onderfcheids; egter verdient dezelve alle aandagt. Een groot aantal van Waarneemingen
laat niet langer toe te twyfelen wegens de eigenschap ,
welke zy bezitten, om de Lugt , die niet derzelver hoogte
overeenkomt, te verdikken en op te hoopen, in eene veel
grooter maate, dan de Lugt in de vlakten op dezelfde
:hoogte verdijt en opeengehoopt is : van hier zal men bevinden, dat, wanneer de Barometer daalt in de Vlakte en op
't Gebergte, de daaling, naa het aftrekken van het verfchic
der Lugtgel}eltenisfe, naar evenredigheid veel grooter is
in den benedensten dan in den bovenften Barometer; en,
integendeel, dat, wanneer de Kwik in den eenera en den
anderen ryst , de ryzing veel grooter in den tweeden,
clan in den eer(fen, zal weezen.
Dus vondt men den 17 Aug. MDCCLXXV, ten 9 Lauren,
de hoogte van den Barometer op de Kaai, Carnawen (*) op
30,075, en op de hoogte van Snowden, 26,41$. Op den middag was de Barometer op de Kaai gedaald op 30,034, en op
de hoogte 26,4o5. De daaling van de Kwik in de vlakte was
dus £ van 't geheel, en op den Berg alleen ,!3s van de
eerste hoogte. Aan den anderen kant klom de Barometer
ten 2 uurex. tot 30,045, terwyl op de hoogte van Snowden dezelve zich verhief tot z 74o van zyne hoogte. En
daar de daaling van de Kwik beneden de gewoone
gemiddelde hoogte veel menigvuldiger en veel grooter is, dan de klimming boven dezelve. zyn de veranderingen op de Bergen in alle evenredigheid minder dan aan
't waterpas der Zee. — 't Is my niet onbekend, hoe
eenige Waarneemingen ontdekt hebben, dat de Kwik daalde op 't gebergte, terwyl dezelve in de vlakte rees; doch.
dit
(*) Carnawen quag peak of S.;o'den.
MENG. i792. NO. 3.
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dit gebeurde niet dan by warm en helder weer , op pun
ten van Rotzen verwarmd tot een meerder graad, dan derzelver hoogte medebragt , en dus de omringende Lugt
verdunde, of op winderige dagen, die de Lugt niet toelieten í1i1 te blyven hangen , of eindelyk, wanneer een
Zuide Wind boven waaide, zonder zich na beneden uit
te Itrekken. Het is door Gene verdikking van dien aart,
welke men meent waargenomen te hebben, by het meetera
van den Berg Hackluyt op Spitsbergen , dat de Generaal
ROY afleide, dat de Lugt aan de Poolen, fchoon van dezelfde Geífeltenisfe en by eene gelyke drukking, foortlyk
zwaarder was dan die der gemiddelde Wereldriemen ; dit
kan, firikt gefprooken, niet waar zyn: dewyl het zeker
gaat, dat de Stormen, aan de Poolen, de Lugt moeten
vermengen met den algemeenen Dampkring.
Ik moet nogthans niet verheeleii , dat de met regt beroemde BOUQUER een hier mede ílrydig verflag uitbragt :
want Benige Proeven, welke by deedt niet een Slinger,
deeden hem befluiten, dat de Lugt op de hoogIIe Bergen,
naar evenredigheid, veel veerkragtiger en min digt was dan
by 's Aardryks oppervlakte; maar een zyner vergelykcnde
Proeven, die hem tot dit belluit bragten , werd gedaan in
de vogtige Lugt van Popayan, niet een Slinger, bellaande
uit geirengelde vezelen van den Aloë ; en ik heb van een
bevoegd Regter in het fink der Hygrometers en Slingers (*), dat deeze Aloë• vezelen de vogtigheid zeer aantrekken: zo dat, derzelver gewigt veel vermeerderd zynde, het
geenzins te verwonderen is, dat de flingeringen vertraagd
zyn in eene veel grooter evenredigheid dan ze anderzins
zouden geweest zyn.
Naardemaal ik altoos veronderlteld heb, dat de verdun
Poolgewesten voortkwam van-nigdesDampkr
de Noorder- en Zuiderlichten, welke ik aanmerk als Bene
verbranding der ontvlambaare Lugt, veroorzaakt door de
Eleéfticiteit, zal ik deeze Proeve befluiten met het bybrengen der gronden , waarop men deeze veronderlielling laat
rusten.
I. 't Is zeker, dat de ontvlambaare Lugt in 't byzonder wordt voortgebragt , tusfl lien de Keerkringen , door
verfcheide natuurlyke werkingen , als de verrotting van
dierlyke en groeiende zelftlandigheden , de Vuurbergen ,
enz.
(*) De Heerwzs1TerL.L3T. Zie ook 1z BBsaT de Igne p. z8.
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enz. als mede dat die Lugt veel ligter is dan eenige andere, en gevolglyk de hoogste plaatzen in den Dampkring
beflaat : van hier heeft de Hoogleeraar DE SAUSS URE, en
anderen, op de hoogde Bergen de Lugt min zuiver gevonden dan in de vlakten, en derzelver Ele±iciteit veel
ftèrker.
Il. Dr. HALLEY, en anderen, die over de Pasfaatwinden
gefchreeven hebben, beweeren, dat dehoogstd}yvendeLugt
tusfchen de Keerkringen zich na de Poolen verfpreidt, en
ik geloof dat zulks genoegzaam beweezen is: het is , derhalven, de ontvlambaare Lugt , die zich bovenal na de
Poolen uirftrekt.
III. Het gaat vast, dat de Noorderlichten de hoogfte zyn
van alle Verhevelingen, fchoon zy zomtyds vry laag in dell
Dampkring daalen - en het gevoelen van FRANKLIN, die dezelve uit de Ele&iciteit doet voortkomen , wordt thans door
alle Weerkundigen bykans algemeen aangenomen. Ik zal
thans niet treeden in eene opgave hunner redenen, dit zou
my te breed doen uitweiden.
IV. Het is zeker, dat, na het fchynzel van een Noor
daalt. De Heer MADISON-derlicht,Baomgwilyk
is de eerlle die deeze Waarneeming in America gedaan
heeft (*), en ik vind dezelve elders bevestigd (t). Deeze Very
fchynzels gaan ook doorgaans gepaard met hooge Winden (4)
veelal uit het Zuiden komende ; een vastgaand bewys opleverende, van eene verdunning der Lugt in de Noordlyke
Gewesten. Deeze Noorderlichten vertooien zich ook veel
menigvuldiger in Noord-America dan in Europa, op dezelfde
Breedten. Capitein MIDDLETON merkt op , dat men ze
bykans alle nagten zag in Hudfons-Baay, op de Breedte van
590, terwyl men ze te Petersburg -veel zeldzaamer waarneemt;
dit dient tot verflerking van het denkbeeld, waarin ik Etna,
dat de bovenvioed der Lugt zich in grootere hoeveelheid
over Noord - America , dan over het oude Vasteland, ver
-fpreidt.
(*) Phil. Transact. Philad. p. 142.
(t)'nurnaux de l'Acad. de Berlin, r 793, 17$4.
(+) 'd ILL Phil. Transact. abr. p..; 63.
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NATUURLYKE HISTORIE VAN VERSCHEIDE VOORTBRENG ZELEN DES GROEIENDEN RYKS , IN JUDEA.

(Volgens den Abbé MARITL)
an alle de Voortbrengzelen van yericlio is de allerge^/ meenite de Balzem-boom, die gezegd wordt byzonder
eigen te weezen aan Judea; doch dit wordt door eenige Rei
Ik zelve heb met eigen oogen ge--zigerstnfpok.
zien, dat dezelve, in grootera overvloed, gevonden wordt
omáreeks Mecca en Medina , en wy leezen by JOSEPHUS,
hoe men te Yericho, in 't algemeen geloofde, dat die Plant
door de Koninginne van Sheba te 3eerufalem gebragt was.
Een gevoelen, 't welk te aanneemelyker wordt als men opmerkt, dat de Balzem-boom, zonder eenig behulp der kunst,
in Arabic natuurlyk groeit ; terwyl men in Paleftina veel
zorgs moet aanwenden om de verbastering te voorkomen.
De Romeinen kweekten den Balzem-boom naa de verwoesting van 3erufalem , tot den tyd , dat de Egyptenaar.,
Meesters van dit Land geworden, denzelven na Babyloei

V

overvoerden.
Deeze Boom groeit ter hoogte van een Granaat-boon,
met welke dezelve groote overeenkomst heeft, zo ten aanzien van de lange Takken als de Bloemen. De kleine bladeren zyn fchoon groen, en gelyken veel op Wyrruit. Het
hout is rood en gomagtig. De witte kleine bloem geeft een
lieíiyken geur. De vrugt beftaat in een kleine Noot, over.
dekt met een droog en bruin vlies, 't welk een Zaad in
heeft, en zomtyds een tweede Noot, vol van een fcherp,
bitter, geelagtig vogt.
In de Maanden Juny , July en Augustus , maaken de
Arabieren. daarin een ligte infnyding, waaruit eene foort
van lymerig vogt vloeit.
De Natuurkundigen merken op, dat het gevaarlyk zoet
weezen deeze infnyding in de 13oomen van Palefiina met
een yzeren of flaalen werktuig te doen. Men bedient zich
daarom van een fcherpen Reen, een ftuk been, of glas.
Daarenboven moet deeze infnyding niet dieper gaan dan de
bast; raakt het 't hout, dan loopt de Plant groot gevaar aan
te verdorren ; doch , om de Takken te verkorten , mag men
een Snoeimes gebruiken. Het vogt, uit deeze Plant
gehaald , draagt den naam van Opo - balfamum; de vrugt
heet
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heet Carpo-balfamum, en het Hout Xilo-balfamum. Het
Opo-balfamum is het volkomen(le gedeelte. Het is wit ,
wanneer het uit den Boom komt, vervolgens wordt het
groen, en eindelyk krygt het een goud - kleur: doch meer
verouderende, gaat die glansryke kleur weg, en het vertoont zich als honig. De reuk, fchoon fterk, is aangenaam : het wordt dik, gelyk de Terpentyn van Cyprus.
Het Opo - balfamum , 't welk wy uit lirabie krygen, is
dikwyls met deezen Terpentyn vermengd, volgens de berigten door de Inboorelingen my, des betreffende, gegeeven.
Eene groote hoeveelheid daarvan wordt 's jaarlyks na Europa uitgevoerd, er 'nogthans brengt de Plant in 't Land
maar zeer weinig voort. Het wordt vermengd en ver
Haggis of Turkfche Bedevaartgangers, op-valschtdore
hunne te rug reize van Mecca.
Ter plaatze zelve wordt men zomtyds bedroogen, wanneer de Inwoonders voor Opo • halfamum een vogt verkoopen, 't welk met vuur geflookt wordt uit de Takken
van het hout, en de vrugt: een vogt, veel minder van
waarde dan het geen uit de infinyding verkreegen wordt.
Gereedlyk, nogthans, kan men beproeven, of de Balzem
zuiver is , door dezelve in een kom met water te doen.
Zuiver zynde, wordt dezelve geel, finelt, en vereenigt zich
met het water; vervolgens zich van het water afícheidende, dryft het op de oppervlakte, en wordt wit als Melk.
Integendeel, wanneer 'er vervalfching plaats hebbe, zinkt
het na den grond, en blyft 'er liggen, zonder van kleur
te veranderen. -- De Heer LEMERY noemt deezen Boom
den Balzem - boom van 7udea; daarin de dooling volgende
van alle de Schryveren, die gelooven dat dezelve byzonder eigen is aan die Landfireeke.
De Palm-boom was niet min algemeen in de vlakte
van .7ericho. De Hebreeuwen noemen denzelven Thamar;
in 't Grieksch heet by Phenix, en by de Arabieren Nachla. Deeze Boom groeit weelig in Syrie, en bereikt, naa
vyf of zes Jaaren geplant te zyn , de hoogte van een
Man.
De ílam is zeer fchubagtig , 't welk voortkomt uit het
veelvuldig afhakken der Takken , terwyl de Boom jong is,
om denzelven te fchielyker te doen opfchieten. Deeze
Boom heeft geen Takken dan aan den top, en de bladeren
hebben de gedaante van een zwaard. De Takken hangen
.alle na de aarde, uitgenomen de middelfte fchoot, en die
zelfs
H3
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zelfs kromt zich eenigzins, naar gelange de Boom in hoog.
te toeneemt.
Onder de Takken , en byzonder onder die het voor
Jaar zyn afgefneeden, komen grootje blaaren, wel--gande
ke de bloemen bevatten. Door dezelve met Benige behoedzaamheid te openen , worden ze droog zonder van
den Boom te vallen. Deeze bloemen, die zeer veel op
die van onzen wilden Jasmyn gelyken , zyn de een by
den ander geplaatst, en hangen met zeer dunne fleeltjes
aan een gemeen voetftuk.
Ieder bloem verandert in een vrugt , die in 't eerst
rood is , vervolgens groen wordt , tot dat dezelve de helft
van haare grootte gekreegen heeft; in 't einde wordt ze
geel of bruin, naar den aart des Palm-booms. Versch , is
dezelve zuur , de fmaak wordt zoeter onder het droomeis.
Men noemt deeze vrugt Dadels.
De kruin van den Palm-boons is bedekt met eene zelf
brein des Booms geheeten, welke niets-(iandghe,t
anders is dan het Zaad. Men mag het met regt vergelyken by het donsagtige van een Distel; alleen is het
witter, aangenaamer van fmaak , en heeft een melkagtig
fap in.
De Palm-boom is van uiticeekenden dienst. Geen gedeelte van denzelven, of de Oosterlingen weeren het tot eep ig nuttig einde te bezigen. Het hout, fchoon vol pozien, is nogthans goed tot timmerhout , dewyl de vezels groote vastheid krygen en vermogen om wederhand
te bieden. Manden, bakken , om Koopwaaren in te bergen , gefchikt voor afgelegene Gewesten , als Wierook,
Myrrhe, Ryst , worden van de bladeren vervaardigd. -De Takken gebruikt men om Kouwen, Doozen, en zelfs
Bedfleden , van te maaken. -- Een aangenaam vogt vloeit
uit den top, 't welk men, zonder eenig inmengzel, kan
drinken, de Inboorelingen noemen dit vogt Lebbi; 't welk
zo veel zegt als de Traanen van den Palm-boom. --- Zelfs
de fleenen uit de vrugt zyn niet nutloos; men bewerkt ze
als been en yvoor,, en wel zo , dat menigmaal het
kundigst oog 'er door bedroogen wordt. De Mahomethaanen draagen 'er handcieraaden van.
Veri"cheide Schryvers Remmen overeen , in te beweeren , dat de Palm-boom van .fericlio en Egypte dezelfde
eigenfchappen hebben als die van Indie; maar vermids de
Indiaanen vlytiger zyn dan de Inwoonders van 7udea,
trekken zy veel mèer voordeels van dien Boom. Van het
hout
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hout maaken zy Schepen en Masten ; zy fpinnen den
bast en vezelen , en vervaardigen 'er Touw en Dekkleeden van; naa liet vogt uit de vrugt genomen te hebben,
weeten zy koppen en vaten van dezelve toe te hellen. „ Met één woord," Zegt HERNANDEZ, „ de Palm„ boom verfchaft Indie Brood en Wyn."
PLINIUS telt negen - en. veertig foorten van Palm- bommen
op. Eenige, van die ik zag, waren by uithek groot,
andere laager en dikker van ham; eenige draagen vrugten
zonder iteenen , andere brengen eene zagte vrugt voort
van eene langwerpige gedaante; en zommige hebben een
groote en zeer harde vrugt.
Onder de Palm -boorven van Cyprus merkte ik 'er een
op by de Stad Salines , welke my zeer opmerkenswaardig
voorkwam, uit hoofde van één der Takken, die in dikte
den ftatn evenaarde. Uit deezen voornaamen tak kwamen
verfclieide kleinder voort , bedekt met bladeren als die op
den top, en welke Dadels voortbragten, terwyl al het
overige van den Boom onvrugtbaar was. Ik zag, nob
thans , een groot aantal blaaren aan den bast van alle de
Takken deezes Palm- booms; doch men berigtte my, dat de
bloeizels daarin vorderden , zonder ooit vrugt te geeven.
NIAr1IOLI verzekert ons, op 't gezag Van THEOPHRAS*
'rus, dat de Mannetjes en Wyfjes Palm-ho men even vrugtbaar zyn; doch men gelooft zulks niet op Cyprus en in
Syrie. In deeze Landen vindt men eenige geen vrugtdraagende Palm-boomen , Mannetjes geheeten, die men zo noodig
rekent tot het bevrugten van alle de overigen , dat , door dezelve weg te neemen, de vrugtbaarheid der geheele Plantadie verdwynt. Dit is eene zekere waarheid, ik had 'er een
beflisfende proeve van omftreeks Larnic.
De Palm-boom wordt voortgeplant door fcheuten uit den
wortel voortkomende ; door het zaaijen van de fteenen uit
de Dadels; of het planten van den boven(len top, het brein
geheeten. Dezelve heeft een warme lugtftreek noodig,
een vogtigen zandgrond, met falpeter bezwangerd. Nieuw
geplant zyndc, worden de wortels omringd met zout-lings
en asch, om 'er (lerkte aan te geeven, en den groei te bevorderen; doch men moet omzigtig zorg draagen. om alle
vette of rottende zelfflandigheden weg te weeren , als
hoogst nadeelig aan deeze Plant.
Geen Boom is 'er bekend , die in duur en flerkte den
Palm -boom evenaart. Al de flrengheid van het Weér doorllaande, behoudt dezelve de jeugdige flerkte, verfcheide Deuweit
H4
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wen lang; zodanig, dat de Inwoonders zich niet herinneren eenes Palm-boom te hebben zien verdorren, ten zy
dezelve door eenig werktuig befchadigd was. Wanneer dit
gebeurt, wordt de Boom by den wortel afgehakt , en ter
plaatze, waar dezelve Rondt , verbrand ; men overdekt
de asfche met een laag aarde, uit welker midden welhaast eene fcheut te voorfchyn komt, die, in 't verloop
van weinige Jaaren, {Zerk wordt. Naardemaal de Palm-boom
zomtyds in de Schriftuur den naam van Phenix draagt,
komt liet my niet onwaarfchynlyk voor, dat het fabel
eens 4rabifchen Vogels van dien naam, die uit-vertlzj
zyne asfche zou herleeven, fleunt op deeze byzonderheid,
den Palm-boom .eigen.
Deeze Boom, gelyk bekend is, is het zinnebeeld ge
alles wat groot en wonderlyk is onder de-wordenva
Menfchen. De Palm-boom beduidt Overwinning , Zege
Duurzaamheid, Oufchuld , Regt vaardigheid . en by--pral,
zonder ; de Vrugtbaarheid van 3udea. Toen de Romeinen
.7erufalem vermeesterd hadden , vervaardigden zy eenige
Gedenkpenningen, op welken eene fchoone Vrouw zat ,
beneden een Palm-boom, dien zy met haare trainen bevogtigde, en onderaan deeze woorden: .7udcea capta, d. i.
7udea vermeesterd.
In de vlakte van .7erici2o , en de omliggende plaatzen ,
vond ik een Boom. Zaccon of Zaccum geheeten. (r), niet
vermeld by een der Oosterfche Schryveren , ' t geen my
doet gelooven, dat zy onkundig waren van de heilzaams
Olie, uit de vrugt gehaald.
De Zaccon heeft groote gelykheid op den wilden Pruimen - boom. De Takken zyn bezet met prikkelen of
doorns, tusfclren de vier en vyf duimen lang; de bast is
knobbelig en oneffen, groen van kleur , terwyl dezelve
aan den Boom is; doch wordt, by het droogen, geel. Het
]rout :fis gelyk dat van den Brix-boom, en, fchoon het
dezelfde hardheid niet hebbe, krygt het, onder het hewer-

-

('a) Zaccon , eene foort van Pruimen - boom, groeiende in
de vlakte van Yericho, ontleent den naam van de Kerken van
zeccHEUS ; digt by welken dezelve gevonden wordt. Van de
vrugt, eene Poort van Pruimen, groen in 't. eerst, doch, ryp
zynde. geel, maakt men eene Olie , die gebruikt wordt om
koude ílymerige vogten te ontbinden. Zie Manuel du Nats.
ralie.
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werken, dezelfde gladheid en glans. De bladeren zyn ge.
lyk aan die van den Olyf-boom , doch ícherper, fmaller,
en van een fchooner groene kleur. Dezelve brengt een
witte geurige bloem voort ; de vrugt is eene foort van
eikel, zonder kelk , en beflooten in een vlies ; dezelve
heeft een kleine kern, en verdwynt, van, den Boom ge
niets; doch bevat een Reen met een-nome,bykast
pit, die, gekneusd, in Olie verandert.
De Arabieren fchatten deeze Olie zo hoog, dat zy dezelve
den voorrang geeven boven de Balzem van den Balzemboom ter geneezinge van inwendige kneuzingen en wonden.
Wanneer de Christen- Caravaanen te _7ericho komen,
ziet men hoopen Vrouwen hun te gemoet treeden, om den
Bedevaartgangeren deeze heilzaame Olie aan te bieden ,
die zy in kleine zakjes, van huiden gemaakt, verkoopen.
Naardemaal men, egter, ontdekt heeft, dat deeze ZacconOlie zomtyds vermengd wordt met Olie van Olyven, is
liet beter, dat zy, die dezelve willen koopera, ze laatera
drukken in hun byweezen; kost zulks iets meer, men is
verzekerd van de onvervalschtheid.
Op de volgende wyze zag ik die Olie maaken. Eene
genoegzaame hoeveelheid van de vrugt des Zaccon -booms,
volkomen ryp, werd gedaan in een groot Vat, waarin
men dezelve met huid, kern , fteen en pik verplette, en,
naar gelange de Olie daaruit droop, verzamelde men dezelve in een ander Vat. -._ Het overgebleevene werd
met de hand gedrukt tot het droog werd, naderhand in
een Retel met kookend water geworpen , om 'er alle de
Olieagtige deelen uit te trekken;. deeze zich op de oppervlakte zettende , liet zich gemaklyk wegneemen , zonder
een enkelen drup te verliezen. Dan die Olie is veel minder dan de eerfte.
De Zaccon - Olie heeft den fmaak en kleur van zoete Amandel- Olie; met veel moeite wordt dezelve helder; dewyl de wyze, waarop men ze maakt, ze niet van heffe
zuivert. --- Ik nam waar, dat de Arabifche Vrouwen,
onder het drukken , alle deelen des lichaams 'er mede fineerden. Reden hier van vraagende, gaven zy ten antwoord,
dat zy zulks zeer heilzaam vonden: dewy! de Olie de frerke uitwaasfeming , door de hette der lugtftireeke veroorzaakt, en die haar zeer verzwakte, belette.
De Heer LEMERY befchryft de Zaccon- Olie als dienflig
t&r ontbinding van dikke en koude vogten. — QUAREStH5
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mus zegt, dat dezelve , op een oogenblik, de zwaarfte
Kolykeu hilt , en voegt 'er by , zelve dit vermogen
daarvan ondervonden te hebben. — Ik kan ook van de
heelende kragt getuigenis draagen; tegenwoordig geweest
zynde by eene geneezing daardoor toegebragt aan een
Venetiaansch Reiziger. Deeze Man , verzeerd door een
val van zyn paard, voelde zwaare pyn in de borst, die
hem groot ongemak veroorzaakte; doch den raad gekreegen hebbende, om de verzeerde plaats met Olie van Zaccon te beftryken, en inwendig iets daarvan in te neemen,
volgde by dien raad, en, in weinige dagen, waren zyne
wonden geheeld, en de pyn was weg.
'Er groeit in de tuinen van ?ericho een Meestergewas,
in 't Hebreeuwsch bekend, onder den naam van Gopher„
en door de Latynen Cyprus geheeten. 't Zelve is op
dat Eiland zeer algemeen, en Kenna genaamd (*).
Men vindt in de Velden van .7ericho ook Rooien; doch
van eene veel minder foort, dan die, waarvan, in den By.
bel met zo veel roeros gefprooken wordt , welker bloe.
aten eenige Liefhebbers voorwenden in hunne Kabinetten te hebben. De Roos van 7ericha is een kleine Plant
met een dikken wortel, omtrent één en eene halve duim
lang. Dezelve heeft eene menigte van uitfpruitzels, die
zich van den grond verwyderen ; ze hebben weinige bladeren ; maar ze zyn overlaaden met bloemen , die , op 't
uitbreeken ftaande, rood zyn; maar , by het verder opengaan, bleeker worden , en eindelyk geheel wit. Deeze
bloemen hebben veel gelykheids op den Vlierbloem , met
dit onderfcheid , dat ze geheel geen geur hebben. De
uitfpruitzels komen nooit meer dan vier of vyf duimen boven den grond.
Deeze Plant fchiet haare takken en bloemen , en ver
takken krommen dan in 't midden, en, by-drogt.De
elkander in den top vereenigd, vormen zy eene foort van
kloot. Dit gebeurt geduurende de grootíle hette , doch ,
by vogtig en regenagtig Weer, fpreiden zy zich weder
open.
In dit Land van Onkunde en Bygeloof, befcliouwt het
Volk liet beurtlings openen en fluiten van deeze Plant, met
geen Wysgeerig oog; zulks dunkt het zelve, een op zyn
tyd
(*) Onder dien naam hadt de Abbé MARITI , Cyprus bcCchryvende, over deeze Plant gehandeld.
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tyd wederkomend Wonderwerk, door den Hemel gewrogt
om de gebeurtenisfen deezer Wereld bekend te maaken.
De Inwoonders van de omliggende fireeken komen deeze
Rooien-planten raadpleegen, als zy eene reis zullen onderneemen, eene verbintenis aangaan, of eene zaak van
wanbelang fluiten, of by de geboortevan een Zoon. Indien deeze Plant openftaat , twyfelen zy niet aan het
welgelukken ; maar dezelve geflooten vindende , houden
zy het voor een kwaadfpellend teken , en f}aaken daarom
de volvoering, indien het niet te laat is.
Deeze Plant is niet onderworpen aan verrotting of verdorren. Dezelve kan het verplanten verdraagen, en tiert,
zonder verbastering, in alle gronden. Ik weet niet waarom dezelve , bepaald , de Roos vac Yericho genaamd is ,
dewyl ze niet oorfpronglyk in die vlakte groeit. Ik het
over, om te denken, dat de Reizigers, die 'er deezen
naam aan gegeeven hebben, onkundig waren, dat dezelve
uit Steenagtig Arabie herwaards gebragt wierd.
Ik nam in deeze Landitreeke verfcheide andere Planten
waar, die aanmerking verdienden, uit hoofde van derzelver nuttigheid, of den geur der bloemen. Ik verzamelde
een groot aantal van dezelve, welke ik, by myne te rug
reize , aan Do&ror MANETTJ gaf. Hy deelde zyne bedenkingen, daarover, mede op de openbaare Vergadering
van de Wysgeerige en Kruidkundige Societeit te Flo-

rence.

Met één woord, het ontbreekt deeze vlakte aan geene
Voortbrengzelen in het Plantenryk , om het zelve ryk en
gelukkig te maaken : behalven alle die gemeen zyn in
Europa, worden 'er veele gevonden, aan deeze Plek byzonder eigen.
JOSEPHUS fchryft deeze groote vrugtbaarheid toe aan
de bette des Dampkrings en den overvloed van Water;
deeze doet de Planten zich uitfpreiden, geene verfrist dezelve.
De vlakte van 3ericho is tegenwoordig ook bedekt met
ryke Velden van 'rarw en Gerst, die, omtrent het einde
van April, ryp wordt.

BE-
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EICSCHRYVING VAN DE WOONINGEN, GEWOONTEN EN
ZEDEN, DER INWOONDEREN VAN HET EILAND MAN.

(Overgenomen uit TOWNLEY'S Journal in the Isle of Man.)
p het Eiland Man komende , zagen wy verfcheide
Huizen in een fmaak boven dien van gewoone Land.
huizen gebouwd; en veelen, die blykbaar alleen tot Boe
moesten dienen : oenige deezer waren re--renwoig
clelyk goed aangelegd, en konden tot draaglyk gemaklyke
Wooningen dienen ; doch zeer deedt het ons aan , ten
zelfden tyde zulk een aantal van de elendigfle hutten te
ontdekken, byeen onder deeze betere Wooningen. Dit
gaf ons een allerongtinthgflen indruk van de armoede (leezes Eilands , en maakte ons medelyden gaande met de
Bewoonderen deezer jammerhartige Hutten. De rook
kwam uit een kleine, fpleet , of een vat daar op gezet,
doch veelal alleen ter deure uit; een klein venítertje diende om eenige ftraalen van het daglicht in te laates. —.-Vrolykheid, nogthans, woont 'er zomwylen , en wel te
vredenheid, geloof ik, meest altoos: want deeze is een der
zegeningen van de armoede, die de Godlyko Voorzienig
zeldzaam den gering(ten der Stervelingen onthoudt;-heid
en waardoor de Vader van allen hun eene vergoeding
fchenkt, voor de geluks- en gemaksgoederen, welke zy
anderzins derven.
De Wanden van deeze elendige Verblyfplaatzen, zelden
meer dan zeven voeten hoog, beftaan zomtyds uit ruwen.
on gehouwen (leen; doch doorgaans uit aardzooden. De
Daken zyn alle van, ftroo ; doch 'er zo dun opgelegd,
dat zy, om dit ligre dekzel op de plaats te houden, vee le van flroo gevlogten koorden daarover heen haalen, en
niet pennen in de zwakke Wanden vast fleeken.
Gelyk het vertoon van zulk eerre menigte flegte Wooningen voor Menfchen, als over alle deelen van dit Ei land verflrooid zyn , een algemeen denkbeeld van de grootte armoede opleveren, zo krygt men dat van onvrugtbaarheid , door het gebrek aan timmer- en hakhout, en
zelfs aan groeiende Magen. Meest alle hunne landfclheidingen zyn fmalle aarden ophoogzels, nu eens geheel onbeplant , dan weder niet eenige in 't wilde opfchietend
kreupelhout begroeid. De grond, van welken deeze ophoog
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hoogzels zyn zamengefteld , is van eene losfe zelfilandigheid , zo dat ze geduurig afvalt, en fleeds herstelling ,behoe r.
In den besten Plaat zyn ze nog ílegte befchermmiddelen van
eigendom: ingevolge hiervan zouden veelvuldige overloopingen tusfchen Bigt aan elkander liggende Nabuuren ,
moeten voorvallen, die aanleiding tot pleitgedingen gaven,
indien zy de voorzorg niet gebruikten om alle hunne
Schaapen te merken, en ook veelal hunne kleine Paarden.
Het Gemeene Volk op dit Eiland is, zeker, van een
bijen en werkloozen aart. Zy liggen tot zeer laat in den
morgen te bedde , en , door noodzaaklykheid daar uit opftaande , begeeven zy zich, met een blykbaaren wederzin ,
aan hunne onderfcheide bezigheden. Dit Charaéter wordt
eenpaarig gegeeven van het Werkvdlk op dit Eiland in 't
algemeen, door de zodanigen, die hun langen tyd gekend
hebben. Nogthans Itemmen zy alleu toe , dat 'er eene
foort van bezigheid is, welke zy met de grootste vaardigheid aanvangen; te weeten, de Haringvisfchery. Geduurende dat bezig tydperk ontdekt men geen het minfte teken
van traag- of luiheid onder allen die zich met die Vischvangst bemoeijen ; integendeel ziet men een onaflaatend
vlytbetoon, een werkzaamen en onderneemvollen geest het
Volk bezielen, 't welk bezig is in dat vermoeiend en zotntyds gevaarlyk werk.
Niet minder dan vierhonderd zeer welgemaakte Boots
(toebehoorende aan het Volk deezes Eilands) worden 's jaar
gebruikt. Deeze zyn met flou--lykstodeHaringvfchy
te Zeelieden bemand, vyf,, zes, zeven of acht in ieder.
De winst dier Visfcherye is zomtyds verbaazend groot;
doch , als dezelve flegt uitvalt, zeer gering, en naauwlyks
toereikende om de kosten der uitrustinge goed te maaken;
nogthans is de treelende hoop om een hoogen prys te
ken, gelyk in alle Loteryen, genoegzaam om hun Visch.
lust wakker te houden, goed en leeven te waagen in deeze
by hun alleen geliefde bezigheid.
Zo ras de. Vis chtyd geheel voorby is, keeren zy elk na
hunne Wooningen te rugge , om de vrugten van hunnen
arbeid te fmaaken. Zy geeven zich, op de onbepaaldlle
wyze, over aan de eenige vermaaken des leevens, welke zy
najaagenswaardig keuren, en om welke zy een korter tyd in
't zweet huns aangezigts arbeiden, Onmaatigheid, Slaap,
Ledigheid. In den bedwelmden flaat, uit deeze inwilligingen
van lust gebooren, blyven zy zo lang 'er iets van de ge
winsten overfchiet : eer deeze geheel verteerd zyn,-makte
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is het vollïrekt vergeeffche arbeid veelen tot den gemak.
lykiten en zelf noodwendigen arbeid te krygen: zy weigeren, volgens egte befcheiden, de hand te leertén om do
vrugten des Velds in te zar telen, zelfs in den voordeelig(ten Oogsttyd.
Om deeze redenen hebben veele verftandigen en doordenkenden , bovenal die Landeryen bezitten, wel ge
dat de Haring, in derzelver Zuidlyke uittoch--wenscht,
ten, eenen nieuwen weg nam, en den .jaarlykfchen loop
verre van de oevers van het Eiland fan verwyderde ,
dewyl zy gelooven , dat, indien de gemeene man dit mid del van werkzaamheid en bettaan miste , gemaklyk zou
gebragt worden tot een hebbelyker vlytbetoon , nutter
voor 't gemeen , en vn zekerder winst voor hun zelven.
Het gevolg hiervan zou weezen, eene betere bebouwing
van alle de Landeryen op het Eiland, een meerderen aan
Veeteelt, en uitbreiding van de tegenwoor--wasvnde
dige Linnenweevery, en mogelyk het invóeren van ande.
re voordeelige Handwerken, die het Eiland min afhaugelyk zouden maakén van andere Landen, ten opzigte var'
veele Leevensnoodwendi'gheden, en een geest van werk
onder het Volk in 't algemeen opwekken.
-zamheid
Waren deeze gevolgen zo zeker als hier opgegeeven en
gehoopt wordt, ik zou my, fchoon enkel een doortrek
Bezoeker deezes Eilands , vereenigen met deezen-kend
wensch; maar, wanneer men met bedaardheid overweegt,
hoe hoogstbezwaarlyk het valle lang thud gegreepen heb
gewoonten en vooroordeelen te onder te bren--bend
gen; gewoonten en vooroordeelen zelfs , die tastbaar ongerymd en fchadelyk zyn. -- Hoe moeilyk het is, om
gevestigde kwaad e hebbelykheden , bovenal die van Onmaatigheid en Luiheid , uit te rooijen , en eene geheele
verandering te veroorzaaken, in de geneigdheden van een
geheel Volk -- zal de vervulling van dusdanig een wensch
waarfchynlyk met zeer fl,egte, en misfchien zeer fchadelyke,
gevolgen gepaard gaan. Want, beroofd van-die gewoone
bron des bellaans, zou het arm en arbeidend gedeelte der
Eilanderen zich opgewekt vinden om den loop der Haringen te volgen , en zich in eenigen meer ' vrugtbaarett
oord neder te ffaan. Gehegtheid aan den geboorte - grond,
dat be!chutzel der Voorzienigheid tegen ge(ladige ver
zou op hun, in de omstandigheden waarin zy-platzing,
zich geplaatst vinden, van weinig of geen indruk weezen;
hunne elendige \Voonin en kunnen niets aantrekkelyks
heb-
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hebben; want zy kunnen naauwlyks elders flegter gehuis•
vest zyn . zelfs al werden zy, voor eetre wyl , genood
Dieren te worden in Bosfchen 3-zaktMedbwonrs
in Holen en Rotsfpelonken. En wat de weezenlyke
middelen van Leevensonderhoud aanbelangt, zy vinden zich
van alles, wat Tafelweelde mag heeten , zo verre verwyderd als Benig volk op den Aardbodem. Hun Brood, die
Ilaf des leevens, wordt, van ruw Gerftenmcel of flegte Tarwekoeken gekneed, gebakken. Voorts bellaat hun voed zei uit Aardappelen en Karnemelk; en wanneer de Huismoe
eens lekker zal opdisfchen , doet zy 'er twee of drie-der
roode Haringen by. Dit laatfte is ook, mag ik afgaan op
het getuigenis van geloofwaardige Lieden, het eenig onthaal, dat de Landbouwers in het bergagtige gedeelte genieten, negentien van de twintig dagen. Vleesch komt nooit
in hunne Huizen, dan op twee vast bepaalde tyden, Kers
-tydenPafch.
Indien de Landëigenaars ernftig wenschten de arme Boeren
van, gelyk zy thans zyn, luie, tot werkzaame en nutte Leden der Maatfcitappye te bekeeren ,moeten zy dit loflyk werk
beginnen, met den toeffand dier elendigen te verbeteren;
met voor hun gefchikte Wooningen te bouwen , hun tot
werkzaamheid uit te lokken, door de aanbieding van geflaagen arbeid, die, in den aanvang, niet te zwaar is, en welker belooning geëvenredigd is aan de behoeften hunner
huisgezinnen.
Veele footten van bezigheid doen zich zeer duidlyk op
aan het.befpiegelend oog, in de onderfcheidene eu noodige
verbeteringen van Droogmaakeryen , Afdammingen , het
zuiveren van den grond. Deeze nutte verbeteringen zou
arbeid verfchaffen aan een-dengozamlykfchen
dubbel getal van arbeideren, die zich thans op dit Eiland
bevindt.
Droogmaakeryen, waar een overvloed van water is, die
den grond verkoudt en den groei belet, flrekken tot grond
alle weezenlyke verbetering in landen van dien-flagenv
aart. Hoe veele honderd Acres van wel bearbeidbaar land
doen zich op in de Valei, boven het Klooster, geheel met
Riet en andere nutlooze Waterplanten begroeid, die noch
tot Weiden kunnen dienen, noch hooi opleveren. Dit is
de deerlyke toefland van meest alle de vlakke gronden, aan
de oevers van beide de firoomen, zich op een grooten af1land tot het gebergte uitílrekkende. Nogthans zouden
deeze gronden, naa eene behoorlyke Droogmaakery, bykans
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kans onfchatbaar worden door liet fynt}e hooi op te leve
Duizend en duizend Acres van moerasfige gronden,-ren.
die zich nu allerwegen op het Eiland vertoonen, vorderen
dezelfde behulpzaame hand. Hoe veele Landeryen worden
geheel nutloos, door in poelen te veranderen, by gebrek
van behoorelyke omdyking, en ze te befchutten voor de
overftroomingen der Riviere in regenagtige tyden.
Eene betere wyze van de Eigendommen af te perken, zou
grootendeels Eirekken om de veelvuldige thans heerfchende
gefchillen tusfchen Vrienden en Nabuuren te doen ophouden, die thans niet zelden het leven verbitteren, en
kostbaare pleitgedingen veroorzaaken.
Het zeer groot voordeel, van zo veel thans onbruikbaar
land bruikbaar te maaken , is al te in 't oog loopend
om eenige verdere verklaaring e behoeven. Egter moet ik
hier byvoegen , dat het geld, aangelegd tot eene verbetering van dien aart, of eenige andere hier boven aangeweezen, zou, met oordeel gebruikt, het capitaal opbrengen in
een land, waar het dagloon zo laag is en de voordeelen
van verbeterde landen zou fpoedig volgen: dan het beltendigea
arbeid bezorgen aan den armen Eilander moet het eerst en
heerfchend oogmerk weezen. Zo lang zy in hun tegenwoordigen jammerlynen toeftand blyven , niet .beter gedekt te.
gen de ongenade der Jaargetyden dan de Beesten des velds , die
rondsom hunne Hutten zwerven, en naauwlyks beter gevoed
dan Huisdieren, zo lang zal moedloosheid onder hun heer
zo lang zullen zy allen prikkel tot werkzaamheid-fchen,
derven. Doch laaten zy eens betere Wooningen betrekken,
Wooningen voor Menfchen geíchikt; laaten zy eens eenige
der verkwikkingen des leevens fmaaken, zy zullen welhaast
ten arbeid zich aangefpoord voelen om deeze aangenaamheden te behouden, en , in 't kort , door een eerlyken hoog
aangeprikkeld, zich benaaríligen om ze te doen toenee--nloed
men; en deeze zegeningen welke zy zo zeer behoeven, en
helaas! nog niet kennen, over te planten op hunne Nakomelingfchap.
Wat lieden van hooger rang betreft , de Mannen zyn
over 't algemeen zeer beleefd, en betoonen veel oplettenheids voor Vreemdelingen. Deeze waarneeming (trekt zich
uit tot de voornaamfle Inwoonders van alle deelen des Eilands, behalven tot een of twee, die, op éénmaal groot
geworden , het eene vermindering van hunne grootheid
zouden oordeelen, eenige beleefdheid aan eenen Vreemdeling te bewyzen. Indien de grillige Fortuin, die verdienen
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sten aantreft, waar geen fterveling ze kan vinden, aan
haare Gunífelingen, onder haare ryke gaaven een weinig
beleefdheids fchonk, zou dit genoeglyker voor hun zelven
weezen, en voor anderen , die op eenigerlei wyze met
hun moeten verkeeren. Een Nabal is overal gehaat, bovenal een onkundige, die zich in alle opzigten een Egoïst
betoont.
De Dames zyn by uitlek beleefd en gefpraakzaam, zeer
geestig in haar onderhoud , en ongemeen net in haare
kleeding. Men vindt veele fchoone Vrouwen op dit Eiland. De Vrouwen van den middelbaaren leevetls•
fland vindt men, als zy bedaard en nugteren zyn, befcheiden zelfs omtrent Vreemdeljngen maar die van
den laagflen rang zyn ruw, lomp, onbefchaafd, en flegter
dan eenige die ik ooit elders- aantrof. Dan deeze ongun.
flige aanmerking, myne pen onttchooten, past alleen op
de Stad Douglas; want ik heb dikwyls met genoegen opgemerkt, dat het gemeene Volk , binnen in het Eiland,
als mede in andere Steden, zo beleefd en verpligtend was
als ik kon wenfchen.
Wanneer de Wetten des Eilands verbeterd waren door
den zagten geest der Britfché Wetten , zou 'er welhaast
eene hervorming in Zeden en Gewoonten plaats grypen.
Vreemdelingen zouden dan uitgelokt worden om een Eiland te bezigtigen, zo fchoon romanesk, zo vol van fchilderagtige gezigten; en•waar zy zich, indien de Lugthreek
net hunne Geiteltenisfe overeenkomt, niet alleen des Zo.
iners , maar ook des Winters, kunnen onthouden.

DE OORLOG

(Fragment.)

—
-- Hoe ? is dan dit verruklyk dal, —
deeze flille oord, dezelfde plaats niet meer — hier, waar
Ik menigmaalen de liefelyke Morgenzon zag opgaan !
snaar wat hoor ik nu van verre!
wat zie ik! een aantal
van Wagenen.
Ruiteren op hunne fnuivende Rosfen: —
eene ontzaggelyke hoeveelheid van Krygsknegten, alle gewapend ten ftryde, vertoonen zich aan myn oog! alles fchynt
hier eenen Oorlog aan te kondigen, een groote firyd fchynt op
handen. Hoe bereidt zich de Krygsknegt tot eenen naderenden flag! Hoe vrolyk dartelt het Paard onder zynen Rui aa$iIG. 179n. ivo. 3,
l
ter,
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ter, onbewust van het lot, dat hein mogelyk aanftaande is. Tiet
trekt nit, den ge,zarnasten te gemoet: by keert niet weder van
wegen het Zwaart : tegen hein ratlt de Pylkooker, het vlammig
yzer desa Spiesfe , en der Lanfe; by riekt van verre den Donder
der Vorflen , en het gejuich , en by en gelooft niet dat het is
het geluit der bazuinen. -- Dan -- laat ik nader trecden,
om te zien, welk de rede zy van deezen veelbeduidenden toe_
stel! — Ach! remel! liet zyn twee Vorften, die hun weder

Zwaard hunner Krygslieden zullen he--aydschgeilmt
ílegten. -- Ongelukkige Stervelingen , niedelydenswaardige
Krygs'.znegten , die gebruikt zullen worden , om , fours ten
koste van uw leven , aan de grilzieke oogmerken uwer Vorken
te voldoen. Hoe nadert thans, elk van beide de partyen,
for z,ne verzamelplaats; voorzien van blinkend Krygstuig. -Hoe ziddert de een voor het naderende tydflip , daar de ander
reeds gaart op het oogenblik om zynen vyand het hoofd te
bieden, als reeds grys gewordon zynde, in het Oorlogsvuur.
Nu begint men alles in flagordeu te flellen ; — in Gelede
in Pelottois verdeed, wordt thans het-ren
gefchikt ,
Kryg muzyk gehoord, -- cie veege Trom geroerd: nu wagt
de Krygsknegt naar de bevelen van zyn Opperhogfd : en —
het lang gewagte woord , geeft acht, rolt als een Donder in de
oorgin der menigte. Daar legt men wederzydsch aan,
dien geeft vuur, en
nu wordt men als verwoed op eikan.
deren. Een onophoudelyk vuur ontbrandt aan alle kanten; —
de lucht wordt vervuld met rook; liet geklikklak der Wapenen
hoort men aan alle zyden; het gebalder der donderende Kanon de Kogels fpeelen door
nen verheft zich tusfchen beiden;
elkanderen; de vuurfpouwende Granaaten vliegen door de lucht.
----- Intusfehen nadert men
het Zwaard komt uit de
t'chcede ; — het bloed flrooint over dei. vlakte;
hier
valt de Ruiter niet zyn Paard ; daar fneuvelt de Soldaat, met
het Zwaard in zynen vuist; by wordt vertrapt, ------ verplet
als niets geacht: een ander vervult zyne plaatfe, en-terd,
•— men denkt niet meer aan hem. Edoch dit wordt als niets
gerekend ; de woede verdubbelt , en --• een ontzaggelyk aantal
vair i\ianfchappen vinden bier hunnen dood.
Nu begint de zwakste party langzaam af te deinzen. . —• Men
;aagt hen agter na, en — maakt alles af:" de Ovetw}nnaar komt
te rogge, met overwonnen Vaandelen vau zynen vyand:
een aantal van Krygsgevangenen,
eene groote hoeveelheid veroverde buit: — het onophoudelyk viva rolt door
de lucht ,
men fier: de hoofden der Overwinnaaren met
.s.auwren; en
men houdt Halte.
Hoe flroomt thans het bloed, waar mede de grond geverwd
is. Sta flit, gy Wandelaar , die ook weleer dit verruklylt
dal bezocht. Hoe licht thans d.: grond, als bezaaid, met l yken:
-- Zieltoogenden liggen , door, en op, melkanderen. Verminkceu
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gezvortdenen , frneeken om hunnen dood : en
ten
2io
daar het einde van eersen Oorlog; veeltyds het onllerroepelylI
bevel eener ingebeelde Eerzucht!
0! gy Vonten, gy Grooton der Aatde, is het enkel 'griiligó
beid:, — vuil eigenbelang, grootkeid naar de Waereld, of
andere onrechtvaardige redenen die u Toms zulke ï'rappen doen
begaan: hoe onverantwoordelyk is dan uw gedrag by den Kot
hing aller Koningen ! — Doch, ftrydt gy voor 1laardíteden età
Altgaren; voor Godsdienst ien Vryheid; voor he: welzyn van uwe
Onderdaanen, ter handhaavinge hunner Voorrechten ; dan rusre
alleszins de zegen op uwe Wapenen, dar, firyde God, imast rr,
als in de dagen van ands! Dan zal geen wrang naberouw
u vergezellen, als gy, in de uure des doods, op uw Vor:t2'.yk
rustbed .gelegen , den Koning der verfchrikkingeu te gemot
ziet. Geene vervloekingen zullen over u gehoord worden ; uit
den mond uwer Onderdaanen; neen! zy zullen eenpaariglyk
hunne gebeden voor .0 ten Hemel opzenden; en — %erven
Ja zy zullen, na uwen dood, Gee-de,uhartlykbwn.
denktekenen en Eerezuilen oprichten, die de Eeuwen zu leit
tarten; tot een dankbaar aandenken uwer heerlyke groot
en — belangelooze deaden, voor de Nekomelingfchap,
-

,
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B SP'EGELIIG VAN DEN MENSCH, ALS HET BEr1OEFTIGSTE,
EN TE GLtLYK HET VOOItTREFLYKSTE, SC$EPSEL IN DIT

Or\DERMAANBCHE.

de mensch zich zelven gadenoeg, met alle die naauW1
W
keurigheid, welke 'er ve#eischt word, welk eene nange.naame bezigheid zou by Zich ztelven verfchaffen? hoe veel tvda

zou by op Bene nuttige wyze daar aan te kost legged? 'Er zog
zekerlyk een geruime tyd met een aangenaam nut verloGpet:_
eer hy die bron , om zich zelven te befpiegelen, ten éénelna l
had uitgeput. Befchouwt by zich zelven , by zyne eerfte intrede
in de Waereld , — fleet hy zyne magteloosheid in dien weerlor=
ten flaat gade; dans ziet en leert by, dat zyn bettaan, zonder do
medehulp zyner Natuurgenooten , op dit benedenrond van eene
korte duurzaamheid zyn zou; en dat men hem zo dra de;
Waereld zou zien verlaaren als hy 'er in verli°heer;en was , dat
hy flegrs zou doortrekken , als een reiziger, die geen oog.
blik vertoeft , op de plaatzen , waar by aankomt — Uit
deze zyne magteloosheid, zo als by de hulp zyner Natuurget!ooten noodig heeft, begtypt hy terstond de volltrek.e noodzaaklykheid eener MaatCchappy. Buiten de Maatfehapp,^
zou de mensch, by zynè geboorte, weldra vergaar; C_nrerVC

in
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de_ menigvuldige behoeften, welke by niet misfen kan; en zonderwelker vervulling by dit tooneel weder zo dra zou moeten veriaaten, als by 'er opgetreeden was. —De mensch is, by
zyne geboorte , gewis, één der magtelooslle dieren ; volltrekt
buiten Raat, om zich zelven in hee allerminfle te kunnen hel
daar benevens ook één der dieren, welke het-pen,byis
langst de hulp van anderen noodig heeft. Hoe veel tyds verloopt 'er eer de mensch in flaat is , om voor zich zelven te
zorg n , en de hulp van anderen niet meer behoeft. Geen dier
op arde heeft zo lang een tyd noodig, eer het aan zich zei.
ven kan overgelaaten worden. -- Neen; het is de mensch alleen , die zo lang volfirekt behoeftig is. En hoe veele zorg
en oplettenheid word 'er al dien tyd niet vereischt, om hem in
het leven te bewaaren? welk eene alles gade flaande goedwil
'er niet gevorderd voor de allereerfle en tederfie-Ierdhiwo
jeugd ?
Dan no al verder heeft by de hulp van zynen
evenmensch beftendig noodig.
Onze kleederen, die wy
aantrekken , het voedfel , dat wy dagelyks uuttigen , onze ver
huizen, welke wy bewoonen, alle onze ver-blyfp!atzen,d
alle onze verlustigingen. alles wat ons het leven-kwinge,
aangenaam maakt, dat alles, en nog meer, komt hier zekerlyk
in opmerking. Wy zyn dat alles aan den byfland, de hulp en
befcherming,van anderen verfchuldigd; ten minflen de een heeft
des anders hulp noodig; of het leven geraakt , by 't gemis hier
van, aan 't kwynen; weldra zouden wy vergaan , en ophouden
Zo veel is de mensch verfchuldigd aan zyne
te leeven.
1''atuurgenooten.
Zo helpt de een den anderen; door
hunne gezamenlyke medewerking blyft het menscklyk geflagt
in (land , en daardoor alleen kan het algemeene welzyn bevorderd worden. Zo vertoont zich de meusch" van zyne be.
boeftige zyde. Dan flaat by, na deze befpiegeling , zich vervolgens eens van een anderen kant gade; befchouwc by zyn eigen maakzel, zo als by op eene zeer vreesfelyke en wonderbaare
wyze gevormd is;
Hoe veel voortreffelyks valt 'er dan
Wat is zyn maakzel heerlyk1
in hem niet te befpiegelen!
hoe uittleekend is zyn lichaamsgeflel!
Het is een verrukkend Iiunstfluk , welks Maaker men nooit genoeg bewonderen
kan. Vestigt by flegts het oog op een enkel deel van zyn
lichaam, by zal terílond eene onuitputtelyke bron van zeldzaam
wonderen ontdekken, die hem in de uiterfle verbaazing-hedn
neoeten wegvoeren. --- Hoe ontzettend is de toeftel van 'smenfchen Gezigt! — Onze oogen zyn op elkander liggende vliezen , met onderfcheiden vogten voorzien , in driehoeks holten
;geplaatst; ze worden door veelerlei Spieren bewogen; en tweeër.
ley oogleden dienen tot dekzels. De vyf onderfcheide vliezen,
cie den oogappel bekleeden , zyn het bind-, harde-, hoorn-,
;^der,tgti; e en druifvlies. De oogappel dient om de Lichtflraalen
tinnen in 't oog doorgang te verieenen. Op den Regenboog
wor.
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worden de koleuren gevormt; dezelve verwydt of vernaauwt zich
naar de Lichtflraalen veel of weinig zyn. De drie onderfcheiden
vogten, het wateragtige, het cristalline en het glasagtige , zyn als zo
veele verfehillende glazen, om de voorwerpen daardoor te befchouwen; en dan gefchied het zien, wanneer de Lichtilraalen, van het
verlichte voorwerp te rug gekaatst, door den oogappel heen Ichieten , en, door de vogten gebogen , tot het netvlies doorgaan ; alwaar
zy eene kleine, dog juiste, beeltenis vormen; die, door de aan
Draaien, op het zeer gevoelig netvlies, aan de her--doenigr
fenen, en vervolgens aan de Ziel, vertegenwoordigd word. —
Zie met zulke. wonderen, en nog oneindig veel meer, is 's menfchen gezigt voorzien! ---- Hier heeft men eerre ryke bron van
befpiegelingen , welke waarlyk onuitputtelyk word, wanneer men
alle de leden en deden, uit welke dat wonder kunstiluk des
menfchen lichaams gevormd is , in overweeging neemt. Maar, dit is nog het minfles de mensch munt , op eerre nog
fierker wyze, ver boven alle dieren uit, in voortref elykheid
en heerlykheid, door zyne zonderlinge Voorregten. — Hy is een
redelyk Wezen, dat denkt en redeneert; dat denkbeelden zamen voegt en van een fcheid; dat daar uit gevolgen trekt, en kennis
verkrygt van allerleie verfchillende foorten van Voorwerpen.
De unensch is met kennis , oordeel , verfland en weetenfchap begaafd. Hoe vLel hebben de menfchen hier door te weeg ge.
bragt in de dingen dezer Waereld; ter welker uitvoeringe hee
redeloos vee nimmer vatbaar kan worden. Stof kan niet denken. Stof kan nimiaer een vermogen van redeneeren verkrygen. Het Lam zal nooit bezelfen, dat het word heen gedreven
om geflagt te worden , en de Koe, welke ons haar finaakelyk zuivel fchenkt, zal nooit berekenen kunnen , dat zy ons
nog met haar vleesch moet voeden — Waarom bezit de mensch_
alleen die kennis, welke hem boven alles doet uitmunten?
Het is, om dat God hem gevormd heeft tot eene hoogere be(lemming, tot een edeler doel. Hoe veel (lof van over.
peinzing zal men hier vinden , wanneer men zyne aandagt met
dit alles gaande houd! welk eene Doffe van bewondering! De
mensch bezit iets verhevens, boven alle de Schepzelen die hein
omringen; en vandaar is by ook iii (laat, om over die Schepzelen , zelfs dezulken, wier lichaamlyke vermogens de zynen in
flerkte verre te boven gaan, eerre fount van heerfchappy te voeren. Het moedig paard, dat niet bezeft, waar toe het gevormd
is, laat zich breidelen; liet onderwerpt zich, niettegenttaande
zyne grootere kragten , onder de veel mindere vermogens van den
mensch! Ja, de allerwoestíle dieren lanten zich allengskens door
ons temmen! Dit werkt de verflandlyke befliering onzer mindere vermogens uit; en hierdoor blyven de redenlooze Schepzelen aan ons onderworpen. — Overweeg dit, 8 mensch! Ken
uwe voortreffelykheid boven al liet vee! Dan, bereken bovenal , tot wat einde, met welk eerre beftemming, u alle deze
voorregten gefchonken zyn!
C. v. D. G.
IETS.
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Ghamcleot.te rn^ttabilior.
aar is geen verdrietiger, noch lastiger leven , dan veel te
moeten omgaan met menfchen van eene onftandvastige en
D
wispeltunrige geaartheid. Dagelyks flaat men bloot voor hunne

grillige neigingen , en ieder oogenblik loopt Iaen gevaar van
(ene onhenfche behandeling ; want een wispeiwurig Inensèh
verandert fbhier ieder oogenblik buiten eenige rede , en hervormt zich genadig in een geheel ander íchepzel. Nu gelykt
by een zagtmoedig Lam, weinige oogeublikken daar na, verandert by in een verfcheurenden Tyger. Nu is by uw Vriend en
76.etc'.e.mer,, maat ongevoelig word by uw doodlykfle Vyand.
Pc ouden plaatllen by hun beeld van Wispeltuurigheid eene
$lyëna; een Dier, waarvan men getuigt, dat liet nooit een bellendig wezen biyft Lehouden , maar zich in verfcheiden gedaanten
wet te hervormen; een zeer gepast zinnebeeld, om een menscle
a; te fehilde en, Jat nu eens fterk, dan eens zwak , nu eens bloode , Gan eens !tout ; een mensch, wiens gedrag aan de golven.
{erg Zee ge'yk is , welke aan geduurige veranderingen onderhevig zy:I..
Op dit d.ogenhlik , is Polidoor uw allerbeste Vriend , alles
wat gy doet behaagt hem wonder wel ; gy zyt regt een man
an zyn (maak; bezittende oordeel en verfland. 0! wat is ur^r
gezelfchap hein aangenaam , en hoe nuttig is het met een mais
gis gy zyt te verkeeren. kn zulke gezeIlchappen kan men niet
gerekend worden zynen tyd fchandelyk te misbruiken , zo als
Mien In de meeste byëcnkomften gewoon is. Polidoor is
in den aart zeer' gezet op fpeelen ; doch , als by met zulke
Vrienden, als gy zyt, kan omgaan, laat by voortaan alle afpelen
naaren. Hy redeneert met u over het misbruiken vats zynen tyd ,
u verfcheiden origineelen aantoonende, en hier mêe bezig,zynd.e,
laat by niet na u zagtjes te vleien. Gy gelooft Polidoor in
!:es; doch gy kent den man niet regt want anders zond gy u
et verwonderen, hem den volgenden morgen, na dat by u in
grezel.Acilap is ontmoet , en gy in hem even zo veel fmaak ge-vonden hebt g als by in u, als een geheel ander mensch té ontsitoeten. dan den avond te vooren. Indien gy Polidoor had
gekend, gelyk alle menfchen hein kennen, die genoodzaakt zyn
met heul om te gaan , uwe verwondering zou zo groot niet
ezen , om dat de WisPeltuur`igheid 's mans natuurlyk karal;-

er is.

Varianïtis is een man , dien men zou wannen met Polidoor
;c kunnen omgaan, om dat zy beiden even verander.
iyk, even wispeltucrij,zyn; doch, ik kan íny van geenlagehetr

vul.
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onthouden, als ik die menfehen by málkanderen in gezelfchap
aantref: Variabilis kan uitgelaaten vroly,c zyn , en dan is
by de regte man, om een gezelfchap te vermaaken. Maar laat
Polidoor eens onverwacht inkomen , wanneer Variabilis op zyn
ailervrolykst is. Nauwlyks krygt hy hem in 't oog, of hy
avordt eensklaps flom , men hoort hem den ganfehen avond
geen enkel woord meer fpreeken, en 't gaat met hem , even als
met die hevige fiormwinden, welke door eene fchielyke kalmte
gevolgd worden. Kan hy het den ganfchen avond in 't ge.
zelfchap uitharden , zo gebeurt 'er iets, dat mogelyk in al zyn
leven geen driemaal is voorgevallen: want, kort na dat Polidoor
is ingekomen , fehiet Variabilis gemeenlyk eene noodzaaklyke
boodschap in de gedagten ; hy ftaat fchielyk op , daar helpen
geene follicitaties oni langer te blyven, by verdwynt als een Geest
uit het gezigt. Hiervan maakt hy net zo dikwils gebruik, als by
iemand in een gezelfchap aantreft , die hem mishaagt , en het
zou geen mirakel zyn hein, op éénen avond, in zes onderfcheideu
byëenkomften aan te treffen. Op dien voet gaat by te werk, zo
dikwils als 'er Aegis maar 't mintle gebeurt dat hem tegen de
borst (raat.
Onlangs ontmoette ik hem , alwaar men een Omberde zou
fpeelen ; by was ongemeen vrolyk , en fcheen een oogmerk te
hebben, om ons allen te vermaaken ; juist komt 'er onverwagt
een van de gemantelde orde binnen. Uit eerbied voor 's mans
karakter bergde men die meubels, welke gewis aanfloot zouden
gegeeven hebben. Intusfchen ontdekte men, in niemand van ons
allen , de geringfle verandering ; uitgezonderd Variabilis , toonde elk , dat dit onverwagt bezoek even zo aangenaam , als
onverwagt, was. Schoon de Predikant te vooren onder
Variabilis beste Vrienden had behoord, heeft hy hem nochtans
van dies tyd af beginnen te haaten. Geduurende onze byeenkomst , fprak hy, buiten hooge noodzaaklykheid , geen enkel
woord ; en , wanneer by genoodzaakt was den Predikant , die
opzettelyk feheen zyn werk te maaken, om met hem te praaten,
kennende zyn karae^ter volmaakt , op eenige zaaken te moeten
antwoord geeven , gefchiedde zulks in zeer korte en knorrige
termen , :.iet dusdanige houdingen en manieren van uitdrukkin.
gen , welke volmaakt zyn ongenoegen te kennen gaven. Kortom ,
Variabilis wierd knorrig , begon als de Kinders te pruilen , en
een kop te wonen; het welk zo lang duurde, tot by eindelyk,
als naar ouder gewoonte , een uur met finart hebbende doorgebragt , zagtjes tot genoegen van 't gezelfchap opbrak , en ging
aftrekken.
Wie zou nu kunnen gelooven, dat een man, die om éénets
avond het kaartfpelen te moeten haten, de vriendfchap brak van
iemand, dien by kort te vooren onder zyne boezemvrienden telde;
;emend, Kien by eerie zonderlinge achting toedroeg; wie zou
14okt
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nu kunnen gelooven, dat die zelfde Variabilis tegenswoordig alle,
ƒpellen zonder onderfcheid verfoeit? Hy heeft nochtans befloten
nooit kaarten meer in handen te neemen, Zondags gezet driemaal
ter Kerk te gaan, en, in plaats van in de Week gezelfchap by
te woonen, en fpeelpartyen waar te neemen, voortaan zynen kostelyken tyd in den Godsdienst te flyten. Dat is een beter leven
dan by gewoon was te leiden; dus behoorden,volgens zyn oor
deel, alle menfchen te leeven: het betaamt geen Kristenen, zich
aan zulke iedelheden te vergaapen. Ze mneent hy altoos te volharden : doch de man misleid zich zelven ; hy zal het geen jaar
uithouden ; want hy bedriegt zich net zo dikwyls, als by iets
flandvastig voorneetnt; dewyl by te grillig van aart is, om befcendig te zyn.
Zelindus verandert ten minflen twaalf maal op eenen dag: by
flaat wel op; doch heeft geen half uur voor den dag geweest,
of is dezelfde man niet meer ; by word knorrig , maar moest
by de reden zeggen waarom , die weet by niet. — Ondertusfchen is Zelindus ruim zo lastig, indien niet veel lastiger voor
zich zelven , dan by aan het ganfche Huisgezin is ; naardien
elk , die aan zyne malle nukken gewoon is, met hein den gek
fcheert, daar by zich zelven altyd in den weg flaat, en duizend
kwellingen aandoet. Zyn aart is zo wispeltuurig , dat ze hein
niet de neiging van zynen wil, maar alleen zyne grillige driften
doet volgen. — Zyn leven beflaat in eene aaneenfchakeling van
veranderingen. Nu is by goed, en fehenkt u op dat oogenblik
met zyn hart .tevens alles; guller mensch dan Zelindus kan men
niet begrypen. Maar , flegts weinige oogenblikken daar
na, zie daar , het begint hem te verveelen; hy word eensklaps
knorrig-, niets behaagt hem , alles flaat hem tegen , alles verveelt hein , en zonder reder. trekt by al zyne gulhartigheid in ;
by begint u, dat meer is, te haaten, en daar by u kort te vooren
alles zou gefchonken hebben , agt by u nu zyne reden niet
waardig. Gy verveelt hem geweldig , ei nochtans kunt gy ,
met al uw verfland , de reden dezer koelheid niet doorgronden. Gy gaat u zelven nauwkeurig onderzoeken , of gy hein
ook reden van ongenoegen kunt gegeeven hebben; doch ik bid
u, fpaar zo veel moeite: want Zelindus zelve weet niet waarom
hy u haat , al zo min als by wist , waarom by weinige oogen
vooren u zo hoogachtte. Zo dra men nu dezen man-blikent
legt kent , is men zelden dwaas genoeg , oiii hem in zyne
vriendfchap aan te neemen; alzo niemand genegen is „zich altyd
aan zyne wispeltuurige geaartheid te onderwerpen. Al wie
voortaan met hem omgaat, doet dat alleen uit zekere inzigten ,
of om dat by hem volftrekt noodig heeft, of om dat by zynen
ommegang. niet wel ontgaan kan; dus kan Zelindus Raat maakere,
dat by niemands opregte Vriend is, even gelyk by niemand kan
rekenen, voor eenen waaren Vriend te bezitten >
Iii-
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flienus is van eenen woelagtigen, rusteloozen, en verander

aart. Hemel en Aarde zal by beweegen, om iemands-lyken
vriendfchap te, verwerven: doch zo dra is hy 'er geen bezitter
van, of hy begint 'er van te walgen. Op die zelfde wyze handelt by in alle gevallen. Niets is zo dierbaar, niets acht hy
voor deszelfs bezitting zo waardig, of, zo dra het onder zyne
raagt is, heeft hy 'er niet de minfte achting meer voor. Geluk
bezitting; doch zo dra heeft by 't niet in-kigshyvórde
zyne magt, of by word ongelukkig. Hy veragt zyn geluk, en
ziet uit naar een ander. Deze handelwyze houd hem in eene
ge(ladige rusteloosheid, zy baart hem oneindig veel kwelling ,
en maakt hem lastig voor al de Waereld. I-Iy heeft een
talloos aantal van vrienden gehad , en dagelyks maakt hy zyn
werk dit getal nog merkelyk te vergrooten; middelerwyl heeft
by onder dien grooten hoop geen éénen opregten Vriend; ook
is 'er, buiten den laatílen, geeiu één, wien by zyne vriendfchap
meer waardig kent.
Dus maakt de Wispeltuurigheid iemand het lastigfte fchepzel,
dat op aarde leeft. Van een wispeltuurig man is nooit iets goeds
re wagten; alle zyne beloften 2yn gelyk aan die ligte dampen,
welke door het uminfte windje verdreven worden. Het is gevaar
gevleid te worden; doet by groote beloften op dat-lykvanhem
oogenblik, morgen, en veeltyds nog fchielyker, heeft hy geheel
andere gedagten. Al het deugdzaame, het flandvastige, al waar
Benige flaat op te maaken is, word in zulke menfchen, door de
veragtelyke neiging naar gedunrige' verandering, overweldigd, en
dra ziet men zulk een mensch geheel onder de heerfchappy van
deze verkeerde hartstogt gebragt. Duizend kleinigheden raaken
de fynfle zenuwen ,en hier door ontflaat zulk eene geweldige beweeging in het ganfche gefiel van den mensci, dat hy fchielyk van
het een in het ander verandert; want een wispeltuurige is nooit
zich zelven gelyk; by giet zich in duizend vormen, en in éénen
dag vertoont by zich zomtyds in zo veele gedaanten ,als 'er uuren
in dezelve zyn. De lastigheid van zyne grillen komt meer op
zich zelven neer, dan op anderen; want by kan onmogelyk zyne
eigen grillen ontvlugten, daar men integendeel veelal meester is,
zich van een wispeltuurig mensch te ontdoen, zo dra hy ons
begint te verveelen.
Zulke wispeltuurige menfchen zyn in 't gemeen zeer onge•
fchikt, tot eenige zaaken van wanbelang; hunne geltadige verandering, hunne Wispeltuurigheid, doet zelden eenen gewenschten
uitfag op hunne onderneemingen volgen; alle hunne prysfelyke
voorneemens worden telkens gedwar.boomd; want neemt men nu
een heiluit, één oogenblik is 'er flegts noodig , om het omver
te werpen; eene geringe, eene beuzelagtige, omfiandigheid veriedeld de allerheilzaainhe voorneemens. Men zal gewoonelyk in
geringe zaaken denzelfden arbeid aanwenden , dezelfde moeite
gelyk men omtrent de allergewigtigfle doet; doch beiden fiaan
zy
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zv aan het zelfde noodlot bloot , even fchielyk verandert men

omtrent de eene , als men zulks doet omtrent de andere; en
de bezitting van heiden heeft ook dezelfde uitwerking ; want
hoe zeer een veranderlyk mensch zich moge vleien , met een
aangenaam vooruitzigt van liet wenschbaarst voorwerp; welk
eene gevoelige aandoening by in zyn gemoed te voren ontdeklte,
het genot zal hem , even als omtrent de al!erge;ing;le zaakgin
gebeurt, volkomen onverfcliillig naaken, zo het geene walging
itn hein verwekt.
Dusdanige menfchen zyn even zo bezwaarlyk te verbeteren,
als zulke luiden te geneezen zyn, welke aan verouderde kwaalen
kwynen, of aan zekere fami?ieziekten , die hun met de geboorte
zyn aangekomen. Men dient ze, even gelyk zulke, of aan de
natuur over te geeven, dewy! veeltyds het onge:nak, te fterk
zynde , de aangewende middelen befpoc ; of alen dient te handelen , gelyk de Geneesheeren in kwaadaartige ziekten gewoon
zyn te werk te gaan; neerpende in zulke gevallen de toevlugt tot
de hevigfle geneesmiddels, en zomtyds zelfs tot vergiften. Doch mogelyk kan zulk een wispeltuurig en veranderlyk mengeb
best door zich zelven geneezen worden. Ily is en zyne
eigen plaag, en de befpotting van anderen; zodra men hem nu
zyn ongemak regt leert kenren, begint by den last dezer bei=
den gewaar te worden, en om de befpotting te ontwyken, zich
zelven niet te verveelen, zal by langzaamerhlaud zyne heerfchende driften gaan beteugelen; zich gewennende eindelyk over zich
zelven te heerfchen ; dan zal hy niet langer meer een tlaaf onder
dc dienstbaarheid, en zwaare heerfchappy zyner hartstogten, blyven , maar beginnen gehoor te geeven aan de infpraak der reden ,
die , in plaats van zyne driften, nu de bestiering over hein, an
over a?le zyne bedryven ,begint op zich te neemen. De gemaatigd
hem gemakkelyk voor zich zelven en anderen te maa--beidgnt
ken, zeer gefchikt voor de verkeering. Hier door word hy meer
en meer aangezet, om op dat zelfde voetfpoor de gelukkiglle
voortgangen te maaleen; merkende zyne daaden aan, als veel gefchik.
ter om te kunnen behaagen, terwyl niets den rnensch meer aan
dan dat by zich of behaagelyk of befpottelylt maakt, naar--doet,
dien aller menfchen toeleg daar op uit is, or aan anderen te
behaagen; dus begint by alsdan de aangenaamheden ,de zoetheid ,
van een gezellig leven, al meer en meer te fmaaken, en zal niet
eer rusten, voor hy van zyne volkomen geneezing verzekerd i,-.

C , V. V. G.
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Een waare Gejehiedenis.
Edelen , door de

herroeping van het Edi^2 van
de
Nantes uit Frankryk verdreeven, bevondt zich de Graaf
O ader
uit de Familie van
die met zyne
ROCHEFQUCAIiLD ,

DE ROYE ,

Vrouw, een Zoon en twee Dogteren, na Deenemarktn vlugtte.
ATaardemaal by den rang van Luitenant-Generaal in Frankryk
bekleed hult, werd by tot Groot-M-arfehalk benoemd, door
den Koning. van Deenemarken, en met de Ridderorde van den
Olyphant bekleed. Hier-door vondt by zich, op eenmaal, op
een .met zyn Rang overeenkomtligen voet aan het Deen/the
Hof geplaatst; doch de Gravin maakte zich welhaast aan eene
onbeleefdheid fchu1dig., die zyn goed geluk om verre filet.
't Is by de .Koningen in het Noorden gebruiklyk, dat zy
met hunne Hovelingen eetent en hadden de Graaf en de Gra.
♦inne- DE RYE, , met hun Gezin, meermaalea de eere van aan
's Konings Tafel genoodigd en ontvangen te worden. Op ze.
keren tyd voelde de Gravin zich zo getroffen door den zeldzaa;
men opfchik der Koninginne, dat zy zich tot een haares Dogteren keerende, haar in 't oor fluisterde; Dunkt u niet dat de
Koningin zeer veel gelykt naar Madame PANNACHE? Schoon
de vraag in 't Francis, en zeer ftill^tjes i gefchiedde, hoorde de
Koningin dezelve, en vroeg terílond, wie Madame PeNNAexs
was? De Gravin was ontzet, en antwoordde, met veel bedrem
dat Madame PANNACHE eene beminnelyke Franfche-meldhis,
;

,

Hofdame was. De Koningin, de verlegenheid van Mevrouw De

duidelyk bemerkt hebbende, was ongerust over die vergelyking, en fchreef aan den Deenf4ken Afgezant te Parys, dat
by haar zou hebben op te geeven, welk foort van Mensch
Madame PANNACHE was, haar ouderdom, toefland, en op welk
een voet zy aan het Hof te Parys leefde; 'er by voegende, dat
by wel op zyne woorden moest letten: dewyl zy belang halt,
on in dit fluk wel onderrigt te worden.
De Afgezant Rondt verfteld over dit verzoek, en fchreef de
Koningin ten antwoord : „ Dat by zich met geene mogelykbeid kon verbeelden, hoe de naam van Madame PANNACHE haar
ter oore gekomen was; en nog minder, hoe zy zich zodanig
kon maten gelegen leggen, om het character te weeten van een
zo niets beduidend Schepsel. Zy is een klein fchrompelig
weezen, een oud vel, met gedrogtlyk dikke lippen, en vuur
ogen ; eene foort van bedelaariler,, die ten fpot en-rodev
fpeelbal flrekt van 't geheele Hof. Zomtyds wordt ze ten Hove
verzogt, om het avondeten by te woonen van den Koning,
deft
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den Dauphin en de Dauphine, te Ver/alles of te Parys. Het
Gezelfchap maakt zich met haar vrolyk, door haar te tergen:
zy wordt dan woedende, en scheldt uit al haar magt; te welker
gelegenheid zy zomtyds zeer hoonende uitdrukkingen gebruikt
en ongezoete waarheden zegt tegen die haar hebben aangevallen , tot groot vermaak van het Vorstlyk Gezin. Zy fteeken
haare zakken vol fpyzen en zuikergebak; deeze geeft haar een
stuk gelds; Beene een flag op den fchouder; en zo nabyziende
zynde, dat zy niet zien kan wie dit gedaan heeft, laat zy haare
woede los omtrent die het naast aan haar flaat , of haar eerst
voorkomt. Met één woord, Madame PANNACHE is een tydverdryf in elk gezelfchap, waar zy komt."
Op dit fchryven was de Koningin zo verítoord, dat zy de
Gravin DE ROYE nooit weder onder haare oogen wilde zien. Zy
verzogt den Koning, dat by deel zou neemen in haare gevoeligheid. De Koning was zeer misnoegd, dat twee Vreemdelingen, die by ten Hove ontvangen, en met zo veel gunstbetoons
opgehoopt hadt, de Koningin op eene zo verregaande wyze
be(potten. Veele Deen/the Edelen en Staatsdienaars , jalours
over den invloed der Vreemdelingen ten Hove, voegden zich by
de verstoorde Vorilinne; zo dat de Graaf nz ROVE niet langer
tegen deezen stroom van ongenade kon opzeilen, en zich genoodzaakt vondt Deenemarken te verlaaten. Hy zwierf eenigen
tyd met zyue Familie, geheel onzeker ten aanzien van hun lot,
tot eindelyk Koning JACOBUS hem in Engeland ontving, en den
Graaf de Ier/the Adelfchap van Liffort fchonk, welken tytel zyn
Zoon naderhand aannam.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN 3
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OPHELDERING VAN HFT OPSCHRIFT DES ALTAARS TE
ATHENE, DEN ONBEKENDEN COD TOEGE^VYD,

Handel. XVII: w g.
(Uit het Engeisch.)

het
der Verzamelinge van Yoodfche en HeiGetuigeni.fén
In denfche
derde Deel

van den Ecrwaardigen en Ge
vind ik de volgende aanmerkens--lerdnLARDNE(*)
waardige plaats, betreffende EPIMENIDES , uit DIOGENES
LAERTIUS hygebragt. „ Ten deezen dage was de roem
„ van EPIMENIDES zeer groot onder alle de Grieken, en
„ men oordeelde dat hy in blaakende gunde itondt by
„ de Goden. De Athenienfers, door de Pest aangetast
„ zynde, kreegen, van de Pythifche Godfpraake , den
„ raad om hunne Stad daarvan te zuiveren door Olferan„ de. Zy zonden, diensvolgens NICIAS , Zoon Vail NICE`
RATUS, met een fchip na Creta, niet verzoek dat EP1„ MENIDES tot hun zou overkomen. Hy kwam daar, in de
„ Zes - en - veertigfle Olympiade, zuiverde de Stad en ver„ loste de Inwoonders , op deeze wyze, van de Pest.
„ Verfcheide Schaapen, zwarte en witte neemende, bragt
„ hy ze na den Areopagus; en liet ze van daar gaan,
„ gelyk ze wilden; by hadt aan hun, die deeze beesten
volgden, bevel gegeeven, dat zy, wanneer een derzelven
ging liggen, Hetzelve zouden opofferen aan dien God,
„ wien het behoorde: en dus hieldt de Pest op. Dit is
„ de rede dat men in Athene tot op deezen dag Naaln„ boze Altaaren vindt , ter gedagtenisfe van de toen ge„ (lachte Zoenoffers."
Men moet in aanmerking neemen, dat EPIMENIDES omtrent zeshonderd Jaaren vóór CHRISTUS gebloeid heeft, esp
(dat DIOGENES LAERTIUS, die getuigt dat de Naamlooze AAtaaren, ter gedagtenisfe van de verzoeninge door FPIME•
HIDES te wege gebragt, opgerigt, in het gebied van 4tht„

ne
(*)P. 20.
MENG. 1702. NCI. 4

142

OPHELDERING VAN IR ET OPSCHRiPr

ne waren, omtrent het begin der Derde Eeuwe naa cEIRIs-

TUs fchreef; gevolglyk moeten die Altaaren daar geweest
zyn, wanneer Apostel PAULUS zich te Athene bevondt, en
het fchynt hoogwaarfchynlyk , dat het een derzelven geweest is die den Apostel in 't oog geloopen was, en waar
van by gewaagt in 't begin zyner Redenvoeringe.
De geleerde LARDNER brengt het Getuigenis van CHRYSOSTOMUS en ISIDORUs van Pelufium by, om 's Apostels Opgave van het Opfchrift, DEN ONBEKENDEN GOD, te bevestigen. T HEOPHYLACTUS en OECUMENIUS leezen dit ook in 't
enkelvoudig getal; UIERONFMOs alleen leest het in 't meer
doet daarop eene bedenking van dien aart fteu--voudige,
nen , als by en anderen van de eerwaarde Vaderen
maar al te zeer gefield waren. Eater zeggen de drie laatstgemelde Schryvers, dat het geheele Opl hrift op de Altaaren dus luidde : AAN'DE GODEN VAN ASIA, EN EUROPA FN
LYBIA, DEN ONBEKENDEN EN VREEMDEN GOD. Of , gelyk
HIERONYMUS leest, DEN Ot BEKENDE EN VREEMDE GODFN.

Doch my dunkt dat dit , met geene tnogelykheid , he
Opfchrift kon weezen op de Altaaren, ingevolge van den
raad van EPIMENIDES opgerigt, wegens het afwenden van.
de Pest: want het blykt duidelyk , uit het geheele berigt
val] LAERTIUS, dat deeze Theofophist zelve gansch onzeker
was, welk een God hun met de Pest bezogt hadt, en dus
verzoend moest worden; of het een hemelfche, een aardfche,
of onderaardfcTie, ware. Maar , vermids men (lelde , dat
zommige Goden het meeste behaagen fchepten in witte offeranden, en andere in zwarte, beval by, dat men eenige.
Schaapen, zwarte en witte, van den Areopagus zou loslaaten , en , ter plaatze waar zy gingen liggen, flagten aan dien
God Wien ze behoorden; zulk een algemeen Opfchrift, derhalven, als hier boven is opgegeeven , voegde geenzins
aan Altaaren by Bene gelegenheid als deeze opgerigt , noch
in de daad, eenig ander Opfchrift dan 't geen de Apostel
vermeldt, DEN ONBEKENDEN GOD . Wanneer, in vervolg
van tyd, of de Staat, of eenig byzonder Perfoon, het goed
vondt een Altaar op te rigten voor alle de Goden, die volgens dc Netten mogten geëerd worden , mogt het Opfchrift
op zulke Altaaren zeer eigenaartig weezen : AAN DE GOD^'N
VAN EUROPA, ASIA EN AFRICA, EN AAN DEN ONBEKENDEN

EN VREIïMDEN con, dat is, den God, wie by ook zyn
moge, voor welken, op den raad van EPIMENIDES, Altaa,

ren werden opgerigt wegens liet zuiveren van de Stad, en
naderhand een der Goden was , door de wet toegdaaten.
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Naa zulk een voorval als 'er van EPIMENIDES verhaald
wordt, is het geenzins te verwonderen, dat de Onbekende
God zeer beroemd en geëerbied werd te Athene, en dat de
Inwoonders langen tyd dien God door Godsdienstplegtig,
heden eere beweezen; 't is niet onwaarfchynlyk dat THEO'
PHYLACTUS en anderen een dier laatere Altaaren genomen
heeft voer dat ouder Altaar , waarop P A;ULUs oogt. Dr.
PRESCOT merkt iii eene onlangs uitgegeeve ie Verhandeling
over PAULUS te Athene aan, dat PAUSANIAS en PHILOSTRA.i us van verfcheide Altaaren te Athene fpreeken , die het
Opfchríft in 't meervoudige hadden Oeoas & yvwrais; maar hy
geeft ons de plaatzen nietop;LARDL^ER verschaft ze ons (*).
Gewag gemaakt hebbende van een Altaar van Jupiter
„ Olympias, voegt er PAUSANIAs by , „ en - niet verre
„ van dezelve is den Altaar der onbekende Goden.` Hy zegt
„ niet het Altaar, maar een Altaar. Overzulks kunnen 'er
verfcheide zodanige Altaaren geweest zyn, gelyk LAER.
„ Ttus berigt. En wanneer hy zegt, een Altaar der onbekende
Goden, behoeft men dit niet op te vatten dat het Op.
fchrlft in 't meervoudig getal was; het kan in 't enkel„ voudige geweest zyn, erg dit zelf is waarfchynlyk.
„ Op eene andere plaats fpreekt PAUSANIAS van Altaaren
„ der Goden die mcrt onbekende noemde. en der Helden en der
„ Zoonen van Thefeur, by de Haven, Pkalerzk geheeten. Het
„ Opfchrift deezer Altaren kan desgelyks in 't enkelvoudig
„ getal geweest zyn. Doch dewyl'erite Athene, en daar om„ fireeks , verfcheide Altaaren gevonden werden , Aan den
„ Onbekenden God toegewyd, was het zeer eigenaartig dat
„ zommige Schryvers ze noemden Altaaren der Onbekende
„ Goden. Dus zegt CROTIUS , wanneer PAUSANIAS vermeldt, dat 'er te Athene Altaaren der Onbekende Goden
„ waren , meent hy daar mede dat men verfcheide Altaaren
„ vondt met dit Opfchrift, DEN ONJIEKENDEN con; fchoon
„ 'er Inisfehien zommigen een Opfchrift in 't meervoudige,
„ en anderen in 't enkelvoudige , hadden."
Ik neem de vryheid van 'er by te voegen, at misfchien
I I UsANIAs , (die omtrent het einde der tweede Eeuw
fchreef, en, gevoiglyk, omtrent acht honderd Jaaren naa
de oprigting der Altaaren van EPIMENIDES, ) ziende hoe
'er in Athene en daaromftreeks verfcheide Altaaren waren,
aan DAN ONBEKENDEN GOD gewyd , ca niet genoegzaam
,

}

eIZ-

(*) P. z'.
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onderr gt wegens derzelver oorfprong en het voorval "t
welk, daartoe gelegenheid gegeeven hadt , zich verbeeld
hebbe, dat ze geheiligd waren aan zo veele onderfcheidene
Onbekende Goden, en daardoor van dezelve in 't meervou.
dige getal fpreekt. Dezelfde onkunde' of mistlag kon , mis
laatere Eeuwen te Athene Opfchriften in 't meer-fchien,
getal veroorzaaken. Nogthans denkt de Heer LARD--voudig
EER, dat men geen blyk of bewys kan bybrengen van Altaaren te Athene aan de• Onbekende Goden, in 't meervoudige getal, toegefchreeven.
PrnLOSTRATUS haalt het aan als eerie waarneeming van
APOLLONIUS TYANAWS , dat men .nooit oneerbiedig van een
„ der Goden moest fpreeken; tevens te verflaan geeven„ de , hoe 'er in 't byzonder rede was om des op zyne
„ hoede te weezen te Athene. , . waar men Altaaren voor
„ Onbekende Geesten vondt." Dezelfde aanmerkingen , als
wy omtrent de plaats Uit PAUSArflAS hebben bygebragt,
klemmen ten opzigte van deeze. }.Daarenboven leidt dezelve ons op tot het denkbeeld, dat de Opfchriften AAN DEN
ONPEKENDEN co byzonder eigen waren aan .Athene.
Men kan hier op roet geene rede abuos in 't midden
brengen , dat LAERTIUS in de boven aangehaalde plaats
ze alleen Naamlooze Altaaren noemt, maar niet zegt, dat
ze toeëigend waren aan den Onbekenden God. Door Naam
hebben wy alleen te verflaan, dat ze den naam niet-loze
voerden van eenigen byzonderen God ; niet dat ze geen
Opfchrift in 't geheel hadden. Elk Altaar moest den naam
draagen van de Godheid aan welke dezelve was toegeheiligd, indien die naam bekend was; maar was de naam onbekend, (gelyk blykt uit de geheele Gefchiedenis dat liet
geval zich toedroeg by de plegtige gelegenheid, de zuivering
der Stad,) dan kon het eigenaartig Opfchrift van zulk een
Altaar alleen weezen DEN ONBEKENDEN GOD , en dit is,
in den eigenlyken zin van het woord, een Naamloos AL„

laar.

Over 't geheel fchynt het hoogstwaatfchynlyk, dat het
Altaar , van 't welk r ULrJS fpreekt , een dier Altaaren
was , omtrent zes honderd Jaaren te vooren opgerigt in
gevolge der raadgeevinge van EPIMENIDFS ter verzoeninge
of zuiveringe van de Stad, in een tyd dat de Pest woedde,
welke, gelyk de Gefchiedfchryver. 'er byvoegt , daar naa
aphieldt.
Deeze plaats van DIOGENES LIERTIUS denkt Dr. LARD NER,
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wrat,

dat zeer dient tot het ophelderen der Inle dirge van
's Apostels Redenvoering te Athene: ik meen 'er by te mogen voegen van de geheele Redenvoeringe zelve.
Wanneer de Apostel het oog floeg op een Altaar, met
een zo zeldzaam Opfchrift, was het zeer itituurlyk voor
hem (om niet te fpreeken van de mogelykheid dat hy
door liet leezen der Griekfche Gefchiedenisfe des kundig
ware) onderzoek te doen na den oorfprong deezes Altaars
en de rede der Oprigtinge; en deeze ontdekt hebbende,
moest dezelve hem zeer treffen, en opleiden om 'er zich
van te bedienen. AIs hy, derhalven, op den Areopagus
gebragt was , en ondervraagd werd , over de nieuwe
Leere door hem gepredikt: daar hy hun vreemde dingen voor
de goren bragt , en zy wilden weeten wat deeze tog zyn
wilden, ontleent de Apostel zeer voorzigtig en eigenaartig de inleiding zyner Aanfpraake uit een welbekend voorval in den Atheenfchen Burgerhaat , en flaande op hunne
oude Wetten. Als ik de Stad doorging, en uwe Heiligdommen
aanfchouwde, heb ik een Altaar gevonden, op welke een
Opfchrift Rondt , DEN ONBEKENDEN GOD. Op het vernielden van dit Opfchrift, moesten alle zyne Toehoorders
zich terftond herinneren de Alfaaren oudtyds volgens den
raad van EPIDIENIDES geftigt , wegens de bevryding der
Stad van de Pest; en zy konden niet twyf len of by
meende een derzelven. Hoe zeer moet dan hunne aan
hunne nieuwsgierigheid gaande geraakt zyn ,-dagten
wanneer PAULUS 'er byvoegde: Deezen dan, dien gy niet
kennende dient ,- verkondig ik vlieden. Met welk eene
graagte hebben zy geluisterd na eenen Leeraar, die voor
hun te onderwyzen, wie en hoedanig die Godheid-gaf
was, door wier Magt en Goedheid hun Staat in ouden
-tyde zo groot een zegen halt ontvangen , (van welk
gunstbewys deeze Altaaren tot gedenktekens frdcten ,)
doch welke EPIMENIDES, hun Raadsman, niet kende, en
alle volgende Geflachten onkundig gebleeven waren.
PAULUS gaat daarop voort om hun de Leer, wegens
Glen eenen waaren GOD (*), den Maalier en Heer van Hemel
(*) Ik kan, in geenen deele, het gevoelen van Dr. PRESCoo
toeltemmen , dat , na imlyk , de Atheiiien/ers de Opperlid
Godheid zouden gediend hebben , onder den tytel van den
JLlai ier des Hemels en der darde en dat de Alfaaren , die be
Opfchrift droegen, DEN ONBEKENDEN coo, hem waren toege,K.
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mei en Aarde, en alles wat 'er in is, te verklaaren; hem
te befchryven als Oneindig , Alomtegenwoordig , Algenoegzaatn, den Geever van alle goede gaven aan zyne
fchepzelen, den Vader en Weldoener. Van alle Geelachten
en Volken , die , door zyne magtige en albeftuurende Voorzienigheid, over hun befchiklting maakt, en de uitkomftet
regelt: met oogmerk, dat deMenfchen, door het letten op
zyne tusfchenkorniie in hunne handelingen , ntogten opgewyd. Hy denkt dat 's Apostels woorden, in den aanvang zyner Redevoeringe , sot, die de Wereld gemaakt heeft, enz.
aanleiding tot dit denkbeeld geeven , als beginnende met een
tytel van GOD , door de Atheriienfers toegeliaan. Doch ze
fchynen my toe het tegendeel veelëer te bewyzen: want zy
zouden, naa dat by voluit verklaard hadt, hun een Onbekenden
God, dien zy dus lang niet ktiinetide gediend hadden, te ver.
kondigen , hein ongetwyfeld uitgelachen, en als een ongerymden Beuzelaar verfmaad hebben, indien by daarop die ver
begonnen hadt met hem eene benaaming te geeven,-klaring
en hoedanigheden toe te íchryven,hun bekend, en onder welke
zy de Opperfle Godheid des Heelizls eerden.
Desgelyks kan ik niet treeden in zyne gisting, dat zodanige
Altaaren zouden geftigt weezen ter eere van den GOD der foo.
den: want, fchoon de lthenicosfers eenige ftukken van der Hebreeuwen Burgerlyke wet in hun Wetboek overnamen, volgt
daar uit in geenen deele, dat zy, in eenig opzigt, hunnen Godsdienst toelieten, welke, indien zy 'er eenige regtmaatige begrippen van vormden, voor elk bleek vollirelct onbetblttubaar te
weezen niet net ganfche Steizel hunner Godgeleerdheid en
Godsdienstplegtigheden, en dat het firydig gehandeld ware met
de regelen der Staatkunde het Volk aan te zetten, om onderzoek te doen na dien God en den Godsdienst hein verfchuldigd,
door in den Staat, of den naam diens GODS, of Benige Godsdienstplegtigheden, te zyner eerti in te voeren.
Wil iemand hier in 't midden brengen, dat eenig ver(landig
Man of Wysgeer , een Altaar met dit duister Opfchrift , ter
eere van den ALLERHOOGSTE hebbe opgerigt, laat de zodanigen
bedenken, dat de Wetten van 4táene aan byzondere Perfoonen
geene vryheid vergunden , om Nieuwe Godheden, of Gods.
dienstplegtigheden, door den Staat niet goedgekeurd, in te voeren ; alsmede dat het een algemeen aangenomen grondregel
was onder de Wysgeeren , thans ook van eenigen omhelsd,

dat wen niet de Ver/iandigen moet denken; maar, in den openbaaren Eerdienst , de floten volgen.
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geleid worden, tot het zoeken , liet ontdekken , en erkennen van den Alomtegenwoordigen GOD, in wien zy
leeven, beweegen, en zyn. Baarblyklykheden, die, in
de daad, de bedagtzaamilen onder hun geleid hadden tot
het omhelzen en belyden van zodanige beginzelen , als
ten grondflage konden dienen , om edeler en zuiverder
begrippen van dat Weezen te vormen , dan zy tot nol;
omhelsd hadden, en de ongerymdheid te bemerken van de
Afgodery die dus lang onder hun zo zeer heerschte.
Doch ik zal my niet verder tot byzonderheden inlaaten. Een aandagtig Leezer,, die 's Apostels Rcdenvoering in het bovengemelde licht befchouwt, zal, myns bedunkens, in elk deel van dezelve nieuwe fchoonheid en kraat
befpeuren : en welk eene RRerke overtuiging moest het te
wege brengen , in de gemoederen zyner Toehoorderen,
dat het groot Weezen, van 't welk dit alles met waarheid
mogt gezegd worden, ongetwyfeld, gelyk in alle andere
gevallen, ook tusfchen beide gekomen ware, in die gewigtige gebeurtenis, ter gedagtenisfe van welke de Altaa.
ren waren opgerigt.
Ik zal deeze aanmerkingen befluiten met de twee vol
-gendawyi:
Vooreerst, dat PAULUS, naar ffrikte waarheid gefprooken, den Ithenienferen DIEN ONBEKENDEN GOD, welken
zy duslang niet kennende gediend hadden , predikte :
dien God, naamlyk, door wiens voorzienigheid de Pest
geweerd was.
Ten tweeden. Hebben wy hier een aanmerkelyk voorbeeld
van de Albeituurende Wysheid van hem , die de tyden
te vooren befchikt of bepaalt door zo lang van te vooren
befchikking te maaken, tot eene allerheerlykfle verkondiging van de waare Leere , wegens hem en het Euangelie
van zynen Zoon, ten gepasten tyde.
,
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AANMERKIN'CEN

i'ROEVE VAN EENIGE AANMERKINGEN OVER DE VER
-TAFEL VAN DEN HEER LAVOISYER, -WANTSCHP
OMTRENT HLT ZOGENAAMDE Oxygéné
VOLGENS HET UITTREKZEL iN DE ANNALEN VAN
DEN HEER CRELL , DOOR DEN HEER
J. M. SCHYLLER,
,

(Vermischte auffatze Chem. - P'rarmac. uni P,'yfic. In,§alts f. 97•)
k zie noch geene onzer Vaderlandfche Scheikundigen te
voorfchyn komen , ter wederlegging van het 4ntiphlogistik Syjteina van den Heer LAVOISIER. Ik zie ook dat
veele aan de identiteit van het Phlogiston twyfelen.
Lommigen zelfs verklaaren openlyk dat men het gemelde
Syjtema moet aanneemen. Verre vandaar, dat ik my zou
vermeeten Regter te willen zyn in dit gefcllil, zal ik alleen den Scheikundigen Benige Aanmerkingen voordellen,
of deeze misschien den eenen of den anderen onzer Schei
konden aanfpooren tot een verder onderzoek.---kundige
Het overige tot een wydloopiger onderzoek fpaarende.
i. Zonder de minfle bedenking, erkenne ik de aanwee.
zenheid eener brandbaare Stolle, of Phlogiston, en houde
dit voor een fcheikundig geloofsartikel: echter geloove ik
niet met den beroemden STAHL, dat het eens aan Hoofd
aarde gebonden huur zy, noch met KIKWAN,-fíotèlyke
dat het eene ontvlambaare Lucht zy; maar ik befcbouwe
het als eerie vereeniging der twee Elementaire Stoffen,
WARMTE naamlyk en LICI-1TSTOFFE. - Daar nu .deeze
beide lichaamen, waar uit het Phlogiston beflaat, vollirekt
ligt zyr1, is ook het Phlogiston ligt. — Lichaamen, daar
mede vereenigd, verminderen in gewigt; en omgekeerd.
— Door een daar bygebragt Vry Vuur of ontvlambaar Phlogiston, en onder toetreeding der veye, niet bedorvene,
Lucht, wordt het in zyne famen(Iellende deden, in licht
en merkbaars warmte , gedecompeneerd. Het is het
verbindmiddel van alle ontvlambaare lichaamen en der Metaalen. De eerfie worden, dit verbindtniddel wegge
voor het grootfte gedeelte , vernietigd-nomezyd,
zerJtbrt) , en de famenhang der andere wordt weggenonlen, of zy worden verkalkt. --- De mengilig der fattienilellcnde deelgin van het Phlogiston íchynt niet altoos in
een

I
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een zelfde evenredigheid te (laan, offchoon ook Phlogiston
altoos Phlogiston blyft (*).
2. Ik boude de Dephlogistike Lucht voor de floffe der
vogtigheid , uitgezet door de floíl'e der warmte. --- D.
wyze, op welke men deeze Lucht verkrygt, verilerkt my
in dit gevoelen.
3, Wanneer men deeze Lucht met ontvlambaare , Zuur
Lucht verbrant, dan vereenigt zich een gedeelte van-vey,
het Phlogiston deezer Lucht met de fioffe der vogtigheid
van de andere , en maakt , met de terug houding éer benodigde hoeveelheid ovarmteftoffe, water.
4. Ontvlambaare Lucht ontftaat, als het Phlogiston, met
een zeker aandeel water , (waaruit deszelfs gewigt ontflaat) door warmteftoffe wordt verdund (Rarefazirt).
5. Phlogistike Lucht ontftaat , wanneer Leevenslucht
met vry Phlogiston in aanraaking komt , en zich daar
mede verzadigt.
6. Luchtzuur heeft zyne eigendonrmelyke bafss ; —
Vry Vuur of Zuuren , welke haar uitdryven , en hunne
warmtettoffe daar aan overgeeven , zetten haar in that
van Lucht.
7. De grondf[ofien (bafes) der Zuuren zyn nog niet
ontdekt : de Zuure flofe is , naar myu gevoelen , een
Veezen der inbeelding. Elk Zuur is dat wat zyne benaaming betekent , naamlyk Zuur , onder alle gedaan.
ten , alleen door dit of geene lighaam omwonden , ver
gemaakt ; byaldien men het-ftomp,idelzuarg
verbindmiddel daarvan affcheidt , dan toonen zy hunne
eigeníchap.
8. Metaal- kalken ontP aan , wanneer men de Metalen
berooft van Phlogiston. — Alle verfchynzelen pleiten
voor deeze ftelling ; want de Lucht en de Zuuren worden
daar door gephlogisti/eerd. Zy neemen in gewigt toe
naar maate zy hun Phlogiston verliezen.
9. Alle Metaal-kalken, welke Leevenslucht geeven, hebben water in zich , of ten minalen deszelfs grondflofl'en.
Zy waren of niet genoeg gedroogd , of zy trokken het
vogt tot zich, hier door wierden zy ook zwaarder. —•
Misfehien zyn de Metaal - kalken ook in that, om de
PhIo(*) Men vindt eene leezenswaardige Verhandeling over het
Hloofditoffelyk Vunr-beginzel , en deszelfs Modificaties. , in het
Wilg. Maa#z. van Ter. Konst en Smaak, 4 Deel, N. 6. I'ert.
K5
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Phlogistike Lucht te decomponeeren , het Phlogiston aan te
trekken, en de Leevenslucht te ontbinden.
Nu zal ik de Afjiniteit's of Verwantfchaps -tafel van den
)Fleer LAVOISIER eens nagaan.
De verst afgelegene , tot het zogenaamd Oxygéné, op.
gegeevene zal zyn de onbekende gronditqffe van het Zeezoutzuur, — dan de Kooitoffe (Carbone) — Zink — Tzer —
de ltrandbaare GrondJtof des waters — Bruinfteen- Koning —
Kobalt- Koning -- Nickel-Koning — Lood — Tin — Pis
Phosphorus — Koper — bismut — Spiesglas- Koning —
Kwik — Zilver — Arfenik-Koning Zuiker — Zwavel
Salpeterlucht -- Warmteftoffe — Goud — rookend
Zeezout-zuur — Salpeter-zuur — Bruinfteen -Kalk.
De Heer LAVO [SIER laat zich omtrent de aantrekkingskragt der Bruin heen - kalk, tot het Oxygéné (Saure /toi)
niet verder uit , dan dat by haar plaatst als het de daar
mede naast aanverwantte lighaam , en zegt daarop van
het Salpeterzuur : „ Het konde eerie noch overwigtige
„ hoeveelheid van Zuurftofe tot zich neemen , wanneer
„ men het over Bruinfteen overhaalde ; alsdan lost het
een klein deel Gouds op. Deeze overmaat van Zuur.
holle hangt 'er echter zo los aan, dat zy 'er, door de
„ bloote warmte , kan worden afgefcheider,."
Aanm. Het gewoon koophaar, en het rookend Salpeterzuur, is altoos met een merkelyke hoeveelheid Phlogiston,
en de Bruinfteen met veel Leevenslucht, voorzien. Zo
ras men nu de beide lighaamen byeen brengt , dan wordt
de balls der Leevenslucht door het zuur los, en door de
warmte vicerkragtig gemaakt; intusfchen dat dit echter gefchiedt , onttiaat 'er tusfehen het Phlogiston van het Salpeterzuur, en de Leevenslucht, eene nieuwe vereeniging,
raamlyk Phlogistike Lucht , en welke door de Bruin(ieenkalk wederom ten deele wordt gedecomponeerd , en dus
wordt het Salpeterzuur gedephlogistifeerd (Brenfto leer).
Daar echter , naar maate van de veelheid der Brumíleen
of deszelfs hoedanigheid, meer Leevenslucht kan ontbonden worden , dan tot opflorping van het Phlogiston van
't Salpeterzuur noodig is , is het ook mogelyk , dat 'er
zich ook. eenige vrye LeevensIucht met het zuur vereenigt, (want het is beweezen , dat zy zich ook met water
kan vereenigen,) welke echter zo los daar mede vermengd
is , dat een zagte warmte haar daar van weder affcheiden
kan...-- Veele proefneemingen hebben my dit geleerd. —
Dat
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Dat nu dit gedephlogistifterd Salpeterzuur een weinig
Goud kan oplosfen, is, dunkt my, geniakkelyk te verklaa
door de reeds gemelde berooving van Pldogis--ren;
ton, verkrygt dit Zuur eenigermaate de eigenfchappen van
Koningswater , (Aqua Regia) of gedephlogistifeerd Zout.
zuur, en neemt dus het Phlogiston gereed tot zich ; wordende dan in ftaat gefield , om de vaste vereeniging van
't Phlogiston met de Metallike grondaarde des Gouds van
een te fcheiden , en zelfs een gedeelte Gouds te ontbinden , waar by de , met het gedephlogistifeerd Salpeterzuur
waarfchynlyk nog vereenigde Leevenslucht, volgens deszelfs eigenfchappen, ook nog eenigermaate kan werkzaam
zyn. De Heer Profesfor PICKEL ondervond reeds , dat
men ook by de bereiding van geconcentreerd Salpeterzuur
Leevenslucht verkreeg , en ook kan ik dit , door eigene
ondervinding , bewaarheden ; ik geloove nochtans niet ,
dat dit gefchiedt op kosten van het Oxygéné , en der
warmteíloWe welke het uit 't Salpeterzuur zoude trekken,
en daar mede tot Leevenslucht overgaan , volgens het
gevoelen van den Heer LAVOISIER , om dat men , alleen
dan , in deeze proefneeming Leevenslucht verkrygt , wanneer 'er noch Salpeter by het overblyfzel aanwcezig is ,
en het vuur, op 't laatst, zeer íterk wordt aangezet, en
men deeze Lucht ook op 't laatst der bewerking ver
-krygt.
„ By aldien men met Salpeterzuur, dus met Oxygéné
„ overlaaden, Zeezout-zuur mengt, dan trekt dit Zuur het
„ overwigt tot zich , en is dan in Raat het Goud op te
„ losfen , of het is, volgens SCHEEL t en BERGMAN , ge,, dephlog;stifeerd. Het Salpeterzuur wordt diensvolgens
„ rookend, dat is, met,Salpeterlucht overlaaden."
Aanris. Alle Scheikundigen , welke de aanweezenheid
des Phlogistons erkennen, zyn eenpaarig van gevoelen dat
het Zeezout • zuur zeer vast met Phlogiston verzadigd is.
Van daar , dat het zich zeer zwak vereenigt met lichazmen , welke een groote menigte Phlogiston bezitten (*) ,
of daar mede vast vereenigd zyn. Vermengt men ze nu
roet gedephlogistifeerd Salpeterzuur, (gewoon Salpeterzuur
doet
--

(•) Van daar ook de moeite, welke de Scheikundigen gehad
hebben , in de bereiding van een verzoete Zoutzuur-geeft
(Spir. Sal. Dolcis , en welke nu zo gemakketyk , door middel
dier Bruinpeen, gefchiedt. Aanm. van den Vert.
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doet genoegzaam het zelfde) dan beneemt hun deeze het
Phlogiston, gaat dan wederom tot gewoonen, en by aldien
zy beide geconcentreerd zyn , tot rookenden Salpetergeest
over, en het Zoutzuur, begeerig naar Phlogiston , kan dit
in het Goud vinden, en dit Metaal oplosfen.
„ Onder het Zeezout-zuur flaat het Goud. Wanneer
„ dit Metaal wordt opgelost , dan verkalkt het , het be„ neemt derhalven dit Zuur een gedeelte van 't Oxygéné
„ (Zuurf$of). De Kalk kan naderhand alleen door warmte
„ gereduceerd worden, om die reden Raat de warmteftolfe
,, onder het Goud; hier maakt het Oxgéné met de warmte de. Leevenslucht, welke zich niet meer door het Goud
„ laat decomponeeren."
Aanm. Niet alleen wordt Goud , vóór de oplosfing verkalkt, maar alle Metaalen worden vóór de oplosfing in
Zuuren, meer of min, verkalkt. De Theorie hiervan
is, dunkt my, deeze. Elk Zuur heeft eene affiniteit tot
Phlogiston, en elk Metaal bezit , tot vereenigings- band,
Phlogiston. Voor dat zich flu het Metaal laat oplosfen ,
moet eerst deeze famenhang uit den weg geruimd worden.
Dit nu gefchiedt door de eeríle werking van het Zuur,
waar by zich dit of met Phlogiston vereenigt, en, zo als by
het Salpeterzuur gefchiedt, tot Salpeterlucht overgaat, of zy
geeft alleen aan het Phlogiston haare warmte(loffe of Spe
vuur en een weinig waters over, en gaat daar mede-cifek
over tot brandbaare Lucht; of vindt 'er geene deezer ge
plaats , dan verzadigt zich blootelyk een gedeelte-volgen
van het Zuur met Phlogiston van 't Metaal , en een ander
gedeelte lost de Kalk op, zo als waarfchynlyk hier plaats
heeft by de oplosfing van Goud in gedephlogistifeerd
Zoutzuur.
De Goud-kalk, ko als ook in 't algemeen de Kalk der
andere Edele Metaalen, en van de Kwik, konnen alleen
door warmte gereduceerd worden ; zy hebben hier toe
weinig Phlogiston noodig, door dien haar eigen niet geheel vernietigd is, en dat zy gedeeltelyk uit de lucht, ge
uit het nog aanhangend water, aantrekken, waar-deltyk
door de grondlioffe des waters gedephlogistijeerd (entbrenbart) , en door warmteltoffe veerkragtig wordt gemaakt,
en tot Leevenslucht overgaat , welke dan door Goud niet
meer kan gedecomponeerd worden , wyl dit Metaal het
Phlogiston vaster by zich houdt, dan dat de Leevenslucht
haar dat zou kunnen ontneemen.

„ De
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„ De Salpeterlucht, welke onder de warmtetaoffe ftaat ,
kan aan deeze het Oxygéné ontneemen; 'er ontflaat Sal„ peterzuur,, een klein gedeelte der warmtetloffe wordt
„ vey, maar een veel grooter deel zet zich in de veree„ niging vast."
Aanm. Salpeterlucht, welke, volgens het gevoelen der
Franíche Scheikundigen , de bafis van het Salpeterzuur zal
uitmaaken; doch, die ik veel eerder geloove te beftaan uic
Phiogistike Leevens- en Vastelucht , welker onderlinge betrekking ik echter noch niet naauwkeurig kan bepaalen ,
en waar toe de geboorte des Salpeters my aanleiding
geeft; Salpeterlucht befchouwe ik derhalven voor volkomen geformeerde , doch met Phlogiston tot een zoort van
vloeibaare Zwavel verzadigd, en verbonden Salpeterzuur.
Wordt nu dit gemengd met de naar Phlogiston zo begeerige Leevenslucht , dan beneemt deeze aan de Salpeterlucht het: Phlogiston , onder eene knarfing en losmaaking
der vrye warmtefloffe , vereenigt zich met Phlogiston tot
Phlogistike Lucht (Stikhtft), en het Salpeterzuur wordt
van haare. banden bevryd , tot eene voelbaare vloeiftoffe ,
welke ook, misfchien verfchynen konde als gephlogistifeerd Zuur, wanneer 'er genoeg Leevenslucht in voorraad
ware.
„ Het Salpeterzuur, nu daar gefield, kan door Zwavel,
„ Zuiker , Arfenik- Koning , en alle Metaalen , door Phos„ phorus , door het brandbaare weezen des waters, en
„ door Koolftof (Carbone) , gedecomponeerd worden ; in
„ 't eerfle geval ontffaat 'er , met Zwavel , Vitrioolzuur ,
:, met Zuiker, Zuikerzuur, met Arfenik, Arfeuikzuur."
Aanm. De Heer LAVOISIER befchouwt Zwavel , Zui•
ker , Phosphorus , en Arfenicum als de bafis der Zuuren , die men daar uit verkrygt ; dit kan ik echter
even zo weinig bevatten, als dat ik zeggen kan welke de
bates deezer Zuuren zyn ; deeze verklaaring fchikt zich
echter byzonder wel tot de Hypothefe van het Oxygéné ,
ik heb echter altoos geloofd, dat, byaldien men de bath
van eenig lichaam wil doen te voorfchyn komen , moest
men deeze lichaamen decomponeeren , en hier kan men de
bafis, naamlyk Zwavel , Phosphorus , en Arfenik- Koning
verkrygen , wanneer men de daar toe benoodigde Zuuren
niet Phlogiston behandelt , en men verkrygt een Zuur ,
wanneer men de bafs decomponeert. Hoe wederípreekend !! — Wel is waar , dat de Heer LAVOISIER deeze
haak , in de voorgaande §. eenigzins anders verklaart ,
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door dien by fielt , dat gemelde Zuuren het Salpeterzuur
beroofden van het Oxygéné,, en het weer tot Salpeterzuure
bafis, of tot Salpeterlucht, maakten. My dacht echter, of
alle proefneemingen bedriegen my,- dat de Zuuren der ge.
melde lighaamen daarin reeds aanweezig waren, en wel als
Zuuren ; doch alleen met Phlogiston omwonden, en middelzoutig gemaakt. Wanneer dit wordt weggenomen, dan
vertoonen zy zich als Zuuren , en hier toe is het Salpeter
om dat deszelfs affiniteit tot Phlo--zurbyondegfchikt,
giston_ flerker is, dan die van gemelde Zuuren. Dat echter
deeze, aangenome of veronderftelde, bafes, werkelyk middelzouten zyn, toont hunne kristalvormige gedaante, en dat
Ilet Phlogiston liet verbindmiddel zy der Zuuren, toont haare
ontvlambaarheid ; en dat de Zuuren daarin werkelyk als
Zuuren aanweezig zyn , toont de bereiding van het Vitrioolzuur uit Zwavel; want men záI toch niet willen zeg
dat het Oxygéné van de daarby verbrande Zwavel-gen,
zich by de Zwavel voegt, en het tot Zuur maakt ? ware
daar toe wel genoegzaame betrekking? of trok de Zwavel
liet Oxygéné des waters tot zich? m^ttr moest dan het water
zelve niet reeds zuur zyn. Dat- het Zuur reeds, werkelyk,
als Zuur in de Zuiker buisvest, heeft de volgende proef
neeming my getoond. Ik heb reeds zedert een jaar een
mengzel van Wyníleenzout in ZuikQr , met water tot een
Pap vermengd , aan een maatig warme plaats gezet , en
reeds 20 grein Kristallen, uit een mengzel van twee oncen,
verkreegen , welke alle eigenfchappen van Zuikerzuur,
Plant- Loogzout (alcali veget. Sacharatum), hadden. Van
waar kwam daar het Zuikerzuur? ook wilde ik gaarne
weeten , waarom men , by het Phosphoruczuur , altoos
eerst het Zuur bekort en dan de bafis, en waarom men
deeze vooraf uit het Phlogiston der Kooien en 't Zuur
moet te zamenílellen ? Misfchien zegt men , de Zuuren
zyn reeds in de Middelzouten vooraf ont laan, gevolgelyk
proest liet Phosphoruszuur in de Pis, en in de Beenderen,
ook reeds vooraf tegenwoordig zyn. Byaldien dit het
gevoel.n is van den Heer LAVOI SIER, dan is het eene der
groot{ie tegenfpraaken voor zyne Hypothefe. Men neeme
een MetaIlik Middelzout , b. v. Koperrood, en doe 'er
zo veel Caustik plantaartig vast Loogzout by, als 'er iets
prxcipiteert , dan verkrygt men geen Kalk , en juist zo
veel Tart. kritriolatus , als men Vitrioolzuur in de Vitriool-oly berekenen konde.
Maar , volgens het gevoelen van den Heer LAVOIS!ER ,
moest
.
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moest de Yzerkalk het Oxygéné (Sauer Stof) in zich.
hebben , en het Vitriooliuur moest, als Naare baiF , als
Zwavel te voorfchyn komen ; of men moest met hem
vastnellen , dat her Yzer in het Koperrood met het Oaygéné des waters verbonden ware , en alleen werktuiglyi
in het Vitrioolzuur verdeeld. -.-- Is zulks waarfciiyn.
lyk ? Is het derhalven , volgens het reeds gemelde „
niet beter dat men Zuiker, Zwavel, enz. neeme voor liet
geen zy zyn , en tot hier toe waren, naamlyk voor Middelzouten, door Phlogiston omkleed , of , zo uien wil,
geneulralifeerd ? Men fielt vast , dat Zwavel , Zuiker,,
enz. door Salpeterzuur gedecomponeerd worden; maar niet
omgekeerd. Ik wil echter niet , dat uien een nieuw gevoelen verwerpen moet, om dat het nieuw is; neen , men
moet zich zo lang aan de oude grondstellingen vasthou
zelfs in het kleinfte deel , kragteloos zyn-den,tozy
gemaakt. Men kan alles zo goed , ja beter, verklaarert
door het Phlogiston, dan door het zogenaamde Oxygéré ,
en dit bewyst dat de gronden voor het aanweezen des
Phlogirtons, door de Hypothefe der Franfchen , noch niet
kragteloos zyn gemaakt ; en , wat is toch de Kool(Iof
(Carbone) der Franfchen ? —.— Is zy niet het Phlogiston,
onder een anderen naam ?
„ De Zwavel kan het Goud , en de warmtefloffe , het
„ Oxygéné ontneemen; decomponeert Leevenslucht
„ en maakt de warmtelloffe in deszelfs te zamenftellling
,, vry; decomponeert ook het Salpeterzuur; maar het
„ Vitrioolzuur , welk door vereeniging met het Oxygéné
„ ontstaat, wordt ook wederom door alle Metaalen, door
Phosphorus, door de brandbaare grondílof e des waters
„ en Koolflof (Carbone), gedecomponeerd."
.4anm. Het is waar , dat Zwavel de Leevenslucht de.
componeert. Daar echter, volgens myne gronditellingen ,
de Leevenslucht geen Zuur , maar alleen warmteftoffe, in
zich heeft-, kan ze ook geen Oxygéné aantrekken, en de
Decompofitie gefchiedt op de volgende wyze. Wanneer men
brandende Zwavel brengt in Leevenslucht , dan trekt dec.
ze liet uitflroomend Phlogiston tot zich , gaat over tot
Phlogistike Lucht (Stikluft), krimpt tot een engere ruim
te zamen, verliest haar gewigt; de Zwavel, echter, be--te
veydt van Phlogiston, veikrygt daar door aanwas , en
komt tot het Zuur te rug.
Ik kan niet begrypen , hoe het Vitrioolzuur door alle
Metaalen kan gedecomponeerd worden , veelëer verbindt
het
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het zich met allen; doch onder eene verfchillende behande.
ling , en is in zyn geheele weezen daar mede vereenigd;
dus het ook met alle zyne eigendommelyke eigenI liappeni
daar uit kan worden afgefcheiden. — Het wordt niet
door Phosphorus gedecomponeerd, maar laat alleen aan haar,
om dus te fpreeken , zyn loshangend gewaad over, --en kan het wel door ontvlanibaare Lucht gepldogistifeerd
worden ? Door Koolftof (Carbone), of Phlogiston, wordt het
niet gedecomponeerd , maar maakt deeze, na deszelfs hoe•
veelheid, tot Zwavelzuur of Zwavel.
„ Zilver wordt , by de oplosfing in Salpeterzuur , ver„ kalkt , en 'er ontlaat Salpeterlucht ; hieruit volgt dat
„ het Oxygéné nader met het Zilver vermaagfchapt is
„ dan met de Salpeterlucht , by aldien men echter Kwik
„ mengt by deeze oplosfing, dan neemt dit het Oxygéné ,
„ welk met Zilver vereenigd was , tot zich , en dit valt
„ dan met een Metaalglans op den grond; uit dien hoof„ de Raat de Kwik naast boven het Zilver,"
flan. Ik heb reeds , by de oplosfing des Gouds, ge
welk eene wyze ik de oplosfing der Metaalera in-zegd,op
Zuuren begrype.
Dat 'er, by de oplosfing des Zilvers in Salpeterzuur, Salpeterlucht ontf}aat, is een gevolg
van de vereeniging van dit Zuur, in zyn geheele weezen,
met het Phlogiston des Zilvers , maar niet , dat zich het
Oxygéné aan het Zilver vast zet. By aldien het laat(te
waar was , dan moest men, by de behandeling van Zilver- Salpeter (Nitrum Argenti) in geflotene vaten, een met
Oxygéné overlaaden Salpeterzuur konnen uitdryven ,
en kan men dit doen ?
Daar nu de Kwik het in Salpeterzuur opgelost Zilver met een Metaalglans prxcipiteert , zo is dit geen gevolg van de affcheuring (Entreisfung) van het Oxygéné, (want dan was de orde van Ver
niet goed gefchikt , welke boven dien , by al--wantfchp
dien men ook het gevoelen van LAVOISIER aanneemen
wilde, niet wel gefchikt is,) maar het neemt het Phlogis
ton der Kwik tot zich, en wordt op nieuw tot volkomen
Metaal ; wordende de Kwik dan in plaats van het Zilver
opgelost.
„ Byaldien men Pis-Phosphorus doet by eene oplos.
„ fing deezer verfchillende Metaalen, dan prcecipiteeren zy,
„ zo als de Heer SAGE, omtrent Kwik en Zilver heeft op„ gemerkt , in haaren Metaalglans ; dus is de Phosphorus
„ nader verwantfchapt met het Oxygéné , dan Zilver, Kwik,
„ Spiesglas- Koning, Wismut en Koper."

4annti,
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,Aanm. Ik heb reeds in myne verklaaring over het Phos.
phoruszuur , en deszelfs vereeniging aangemerkt , dat de
vereeniging met Phlogiston, op verre na, zo vast niet zy,
dan by Zwavel ; des de Phosphorus zich veel eerder decemponeert en laat decomponeeren. Dit is ook de grond
waarom de Phosphorus, gedaan by eene oplosfing-orzak
van Metaal in Zuur, dat Metaal met een Metaalglans prcecipiteert , maar niet in eene nadere verwantfchap der Phosphorus tot het Oxygéné. Het oplosfings middel wordt
daar door vry, zo als ook het Phosphoruszuur. By aldien men het geprcecipiteerd Metaal niet spoedig 'er uitneemt , dan werken beide Zuuren op dat Metaal , 'er
ontflaat Salpeterlucht , en een gedeelte van 't Metaal
wordt werkelyk in het Phosphoruszuur opgelost.
„ Geen een der Metaalen , welke onder de Phosphorus
„ flaan , laat zich in Phosphoruszuur oplosfen : want ,
„ dewyl de Metaalen zich niet laaten oplosfen , voor dat
„ zy verkalkt zyn ; dat is , zonder dat zy een gedeelte
„ Oxygéné tot zich neemen , zo kunnen , om dat het
„ Oxygéné meerder verwantfchap heeft met Phosphorus ,
„ dan met Koper , Wismut , Spiesglas - Koning , Kwik ,
,, Zilver en Arfenik- Koning , deeze Metaalen niet door
„ Phosphoruszuur verkalkt worden."
Aanm. Alle deeze Metaalen laaten zich wel degelyk ,
wanneer zy vooraf fyn gevyld en met Phosphoruszuur
gefmolten worden , in dit Zuur oplosfen ; derhalven valt
deeze ftelling van den Heer LAVOISIER geheel weg.
,, Onder de Metaalen (haat de ontvlambaare gronditoffe,
„ welke met Oxygéné het water maakt ; volgens de tot
„ hier toe bekende proeven ,_ laat deeze vereeniging zich
„ alleen door Zink , Yzer,, Koolf'of (Carbone) , en de
„ onbekende grondstof van het Zeezoutzuur , decomponee„ ren; even deeze zelfde fcheiding gebeurt ook door,
„ ons noch onbekende, middelen, by den groei der Plan„ ten, by de Wynagtige en rottende gisting."
Aanm. By aldien men zeer zuivere , van al het aankleevend Zuur afgewasfchen ontvlambaare en Leevenslucht, onder bekende handgreepen vermengd, verbrandt, dan gaat 'er
een groot deel der warmtefto f'e voelbaar verlooren ; het ver
geweest zynde water der ontvlambaare Lucht wordt-dun
daar door herfteld, en de fib/fe der vochtigheid van de Leevenslucht neemt zo veel Phlogiston , uit de ontvlambaare
Lucht, tot zich , als by tot palpabele vogtigheid, en om als
L
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water voor den dag te komen , nodig heeft ; een gedeelte der
Leevenslucht, echter , welke de 7varmteftoffe niet heeft ver.
looren , verzadigt zich met Phlogiston , en blyft als Phlogistike Lucht terug. Moest nu niet a volgens de Theorie
van den Heer LAVOISIER , uit de vereeniging van het
Oxygéné en Hydrogéné noodwendig Zuur, en geen Water,
antitaan? want , naar het voorgeeven der Franfche Schei
brengt het aanhangen van het Oxygéné , aan-kundige,
een of ander lighaam altoos Zuur te voorfchyn. Of moet
men de vereeniging deezer twee beginzelen , als 't ware , voor eene zoort van Middelzoutige verbinding aanzien , en by welk zoort van lighaamen plaatst men dan,
in een Systema, het Water?
Het is waar , dat water gedecomponeerd wordt door
Zink , Yzer, Kool (Carbone ,) ik voor my flel vast , dat
deeze Deconpojitie gefchiedt op de volgende wyze , maar
geenzins door het veronderllelde Oxygéné. Wanneer de
Waterdampen zich een weg haanen door de gloeiende
Metaales of Kooien, veemen zy het Phlogiston tot zich ,
en gaan over tot ontvlarnbaare Lucht. Een gedeelte des
waters dringt in de, door het vuur verwyderde, Poriën,
zet zich aldaar, of op de ftof der vogtigheid , vast, doet de
lighaatnen opzwellen , waar door dan het Phlogiston noch,
eieer , als 't ware , aan de \Vaterdampen eigen gemaakt ,
en het Metaal verkalkt, wordt. De hitte ontbindt de bafis
(angeëignet) van het Luchtzuur uit de Kooien, en breidt
dezelve uit , waarby men teffens noch zuivere , en mis
ook Phlogistike, Lucht verkrygt , welker verfc;hy--fchien
ning zich gemakkelyk laat verklaaren.
De wyze, op welke de Planten het water decomponeeren is, naar myn gevoelen, deeze. Een gedeelte van het
water, welke de Planten uit de Lucht en het Aardryk tot
zich neemen , blyft daarby als voedfel ; van het andere
gedeelte zet zich het ontvlambaare op de bladeren en
f eelen, en geeft haar de kleur; maar de ftoffe der vogtigheid, verdund door de warmte van het Aardryk en der
Zon, gaat, als overvloedig , onder de gedaante van Lee.
venslucht , over in den Dampkring. De verbetering der
Lucht door de Planten rust dan ook daarop : want , ik
geloove als noch , dat de Planten niet alleen het water ,
op gezegde wyze, decomponeeren, maar zyn misfchien ook
in ílaat , de Phlogistike Lucht te decomponeeren , liet
Phlogiston aan te trekken, en de Phlogistike Lucht vey te
waa-
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maaken, en dit Mechanismus gefchiedt misfchien des avonds
en in den nacht ; de daauw en de koelte zyn daar de ge
-volgena.
„ De Kool (Carbone) decomponeert het Salpeterzuur, en
„ liet Zeezoutzuur, waar zy overlaaden zyn met Oxygéné;
„ deco,nponeert de Lucht , en fcheidt de warn)tellofFe daar
„ af; decomponeert Zwavel, Vitriool, Arfenik en Phospho„ ruszuur; herfielt de INIetaalen; deconiponeert liet water in
„ deszelfs famenitellende deelen , en maakt (bildet) dus
„ ti astelucht , zo als by andere decompofitien . Zwavel ,
„ Phosphorus , Arfenik- Koning en glanzen te Metaalen te
„ rug biyven."
Aannt. Omtrent deeze S. heb ik verders niets te zeges
gen, dan dat men, in plaats van decomponeert, zet , (telt
te zanten, en dan zal men konnen zeggen , en maakt dus
Pr'r!ogistike Salpeter- en Zoutzuur Phlogistike Lucht, Zwavel, Arfenik-Koning, enz.

BESCHRYVING VAN DEN VULCAAN OP HET RILA^iD ST.
LUCIA . Door den Heer CASSAN, M. D.

e Antilles zyn vol voetflappen van uitbarftingen
der Brandende Bergen , als Lava, Puinfteen, Zwa„ vel-Aderen , en heet Waterbronnen. Het Eiland St.
„ Lucia levert de aanmerkelykfle op. In 't gedeelte, door, gaans la Sot friere geheeten , ziet men een uitgedoofden
„ Vulcaan , waarvan de Heer CASSAN ons de volgende
„ Befchryving geeft, ter plaatze zelve vervaardigd."
Deeze Vulcaan , zegt hy, maakt een gedeelte uit van
een Keten zeer fpitze Bergen, die zich van het NoordOosten tot het Zuid-Westen , over de lengte van 't geheele Eiland, uitf'rekt. Dewyl dezelve twee mylen van de
Stad aflegt, gaat men 'er te paard heen. Het Land is
bergagtig en doorfueeden met wa.er[lroomen , maar van
eene vrugtbaarheid , die voor de naby liggende plaatzen
van den Etna en den 17efuvius niet behoeft te wyken.
Men heeft geen halve niyl afgelegd, of ontdekt een Zwavelitank. Waadende gaat men door veele beekjes , met
oevers die de kenmerken draageis van Zout- en Yzeragtige
deeltjes.
Aan den voet des Bergs genaderd , haat men eeneg
weg op in de rots gemaakt , en flangswys loopende tot
LQ
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het binnenfile des Monds; waar aan den eenen kant zich
een bykans loodlyn-fleile Rots opdoet, en aan den anderen kant , een diepte uit welke een Rook opryst , die
het gezigt verduistert en de ademhaaling dermaate aandoet,
dat veelen, te zwak om zulks uit te ílaan, te rugge treeden. Deeze werkt ook op de Metaalen, en maakt inzonderheid het Zilver zwart.
Te paard klimt men tot den top des Bergs , en van
daar daalt men te voet neder , door een eng en bogtig
pad , tot den grond des Koms , gevormd door een zwavelagtige en brandende Aardkorst , waarin men dikwyls
tot de enkelen nederzakt , en groot gevaar loopt om de
voeten te branden, als men zich niet van wel flerke laar
voorzien heeft.
-zen
De Bronnen van kookend Water, die op veele plaatzen
in deezen Kom ontfpringen , zyn twee en twintig in getal , eenige deezer zyn meer dan twintig voeten breed ,
en verheffen zich kookende ter hoogte van vier en vyf
voeten; zonder dat, nogthans, de hette van dit Water zo
groot is als die der Dampen , die uit eenige openingen ,
aan de zyden van den Mond, uitwaasfemen, in welke ie
Thermometer tot tien graaden boven de hette van kookend Water tekent. Deeze fpleeten zyn oorkorst valt
gefublimeerden, en zomtyds gecrystalliièerden Zwavel, gelyk andere gedeelten van deezen Vulcaan veel Kalk en
Vitriool Crystallen opleveren.
De Heer CASSAN gelooft , dat de Zwavel , de Vitriool
en de Aluin , welke men hier zou kunnen verzamelen ,
een aanmerkelyken tak van Koophandel zou kunnen vormen ; hy wanhoopt zelfs niet hier Yzer te kunnen vin.
den; eene ontdekking , die, in deezen oord der Wereld,
zeer dierbaar zou weezen; hy gelooft ook , dat de heet
Waterbronnen, in de Geneeskunde, dienst zouden kunnen
doen.
De diepte des Monds is zestig Roeden boven de oppervlakte der Zee. De vrye en onbelemmerde uittogt der
Uitwaasfemingen fchynt de nabuurfchap te ontheffen van
alle vrees voor deezen Vultaan, en de overvloed van Water, die denzelven vervult, fchynt zelfs liet ontbranden te
beletten. De Heer CASSAN gelooft , dat dit Water , door
onzigtbaare Kanaalen komt van een ander gedeelte des
Bergs, wiens zeer hoog verheeven kruin eene foort van
Kom vormt in de gedaante van een Tregter , in welke de
Wateren van den Dampkring zich verzamelen , en nederf{or-
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florten in eene onderaardfche verzamelplaats , vanwaar zy
zich in dampen opheffen, door de openingen van den ouden Mond. Deeze Dampen, vervuld met zo veele Vul
een zeer flerke reuk ver -cangtieílof,dzmys
rond , zyn geenszins fchade--fpreidu,vmylnht
lyk voor het dierlyk leeven. Men ziet , integendeel ,
dat de Inwoonders van St. Lucia eene grootere maate van
gezondheid genieten , en een hooger trap van jaaren bereiken, dan die der omgelegene Eilanden.

BERIGT WEGENS DE LAATSTE ZIEKTE VAN DEN HEER
JOHN HOWARD, Esq.

(Ontleend uit Dr. AIKIN'S , mew of his Charat1er and Public Services.)
eeds veel hebben wy onzen Leezeren medegedeeld,
wegens het Leeven en de Daaden van deezen
„ Menfchenvriend (*) , dan daar wy gaarne ons met zodani„ ge Chara&ers bezig houden , en dit zelfde van het beste ge.
„ deelte onzer Leezeren vertrouwen, willen wy niet in ge„ breke blyven om een nader berigt van zyn uitëinde, door
„ Dr. AIKIN opgegeeven, mede te deelen; als mede om
„ ons nogmaals in de befchouwing van zyne uitmuntende
„ CharaItertrekken te Verlustigen. Tot het eerfile bepaa„ len wy ons tegenwoordig, het tweede moeten wy, om
„ plaats voor andere Stukken te bewaaren , tot een ande.
„ ren tyd verfchuiven."
„

Uit den getrouwen en kundigen Knegt van den Heer
J. HOWARD , THOMAS TH01IASON , die hem op zyne
laatfte Reis vergezelde, heb ik een berigt ontvangen; ver
behelzende, betreklyk tot de Ziek--fcheidbyzonr
te van zynen Heer, onder welke die Menfchenvriend bezweek ; ik zal ze Inededeelen op dezelfde wyze als ik ze
ontvangen heb.
„ De Winter, by het vermeesteren van Bender, vry
verre verftreeken zynde, gaf de Bevelhebber van het Rusfifche Leger te dier plaatze verlof aan veele zyner Oíficie(s) Zie .'Vlerswe dlgem. Vaderl. Letteroef. V. D. 2de Stuk, bi.
332, enz. en 481.,
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tieren om hunne Vrienden te Cherfon te bezoeken; de.
wyl de geftrettgheid van het Jaargetyde het voortzetten
der vyandlykheden tegen de Turken niet gehengde. ClaerJon werd, ingevolge hiervan, zeer niet menfchen opgevuld , en de Inwoonders betoonden door Bals en Masquerades hunne vreugde over den voorfpoed der Rusfafche
Wapenen. Verfcheide van de Officieren, van de Inwoon.
deren van Cherfon en van den Adel in de nabuurfchap ,
die deeze Bals bywoonden , werden bykans onmiddelyk
daarop aangetast door Iioortzen, en, volgens het gevoelen
van den Heer HOWARD, was de befinetting daar overgebragt
door de Officieren uit Bender.
Onder het getal der geenen , die deeze Koorts-befinetting kreegen, bevondt zich eene jonge Dame, omtrent zes
Cherfon woonende. %Wanneer zy eersen-tienmylva
korten tyd ziek geweest was , werd de Heer xoWAIU)
fierk aangezogt om haar te gaan zien. IIy deedt het voor
de eerfee keer, op Zondag den 27 December 1789. I ly
bezogt haar andermaal in 't midden van de week , en
eene derde keer op den volgenden Zondag , den 3 Januaay 1790. Op dien dag vondt by haar in overvloedig
zweet , en die uitwaasfeming niet willende fluiten , door
het ontblooten van haas arm , flak hy den zynen onder
de beddedekens ; om haar pols te voelen. Terwyl by
dit deedt , hinderden de uitwaasfemingen der Dame hem
geweldig, en by hieldt zich beftendig verzekerd , dat by
toen de Kootts-befinetting gekreegen bads ; zy flierf den
volgenden dag.
De Heer HOWARD was zeer aangedaan over haar dood:
dewyl hy zich gevleid hadt met de hoope van haare herItching. Van den 3 Jan. tot den 8 , ging by bykans niet
uit (*) ; maar op den laatstgemelden dag , het middagmaal houden by den Admiraal MONTGWJNOFF , die omtrent
anderhalf myl van hem af woonde. Fly bleef 'er langer
dan gewoonlyk , en bevondt zich, t'huis komende , niet
wel , en dagt eenige vliegende Jicht te befpeuren. Hy
nam terftond wat Sal Volatile , met een weinig, Thee, en
oordeelde zich een weinig beter, tot tusfchen drie en vier
uti.
-

(*) Hier fchynt het berigt niet zeer naauwkeurig , dewyl
men in de 1V7ennrandum, van den Heer HOWARD , een volledig
verflag aantreft van een bezoek in de Hospitaalen van Cherfon,
gedagtekend 6 January.
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vuren des Saturdags 's morgens, toen hy, eene meerdere
ongefteldheid bemerkende, het gebruik van het Sal Volatile
herhaalde. Hy Rondt's morgens op, en ging uit; doch ,
zich erger gevoelende, keerde hy fchielyk weder, en nam
een Braakmiddel. Den volgenden nagt kreeg hy eene
zwaare Koorts, en nam zyne toevlugt tot zyn geliefd Ge
games Powder , ' t geen hy geregeld alle-nesmidl,ht
twee of vier uuren gebruikte, tot Zondag den 17. Want,
fchoon Prins POTEBIKIN hem zyn eigen Lyfarts zondt ,
zo ras hy de ziekte van den Heer HOWARD vernomen
hadt, liet hy niet af, zyne eigene voorfchriften , tot deezen tyd toe te gebruiken. Op den i2den hadt hy een foort
van toeval gehad, by 't welk hy fchielyk nederviel , zyn
geland werd zwart, zyne ademhaaling moeilyk, en by bleef
een half uur latig onaandoenlyk. Op den 17den hadt hy een
ander dergelyk toeval. Den i8den kreeg by de Hik , die
aanhieldt tot den volgenden dag , wanneer by , op raad
des Geneesheers , wat Muskus innam. Omtrent zeven
uuren 's Woensdags 's morgens den 2oílen January, kreeg
by weder een toeval als de voorige, en ftierf omtrent een
uur na 't zelve. Geduurende zyne ziekte , was by volkomen by zyn verfland , uitgenomen f wande die toevallen ,
tot weinige uuren voor zyn dood. Reeds lang hadt hy
verwagt, dat deeze hem zou treffen , en dikwyls gezegd ,
om een langer leeven niet te wenfchen , dan dewyl het
hem gelegenheid gaf, om verzagting aan het lot zyner ongelukkige Medemenfchen toe te brengen.
In zyne ziekte , ontving hy een brief van een Vriend,
die fchreef,, dat by onlangs zyn Zoon te Leicester gezien
hadt, en hoope fchepte, dat de Heer HOWARD , by zyne
wederkomst in Engeland , dien ongelukkigen beter zou
vinden. Op het hooren voorleezen van die tyding , was
by zeer aangedaan. Hy drukte zyn genoegen hier over
fierk uit , en verzogt , herhaalde keeren , zyn Knegt, dat
hy, indien, door den Godlyken zegen, zyn Zoon ten eenigen tyde herflellen mogt , hem zou vermelden hoe zeer
en hoe vuurig hy om zyne herftelling gebeden hadt. Hy maakte een Uiterflen Wil' (*) , Donderdags vóór zyn
flerven , en werd , overeenkomftig met zyne eigene begeer(*) Dit zyn waarfchynlyk eenige Onderrigtingen geweest ,
voor de Uitvoerderen van zyn Uiterien Wil , dewyl deeze in
't Jaar 1787 is gedagtekend.
L4
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geerte , begraaven op het Landgoed van den Heer DAUPHINÉ , omtrent agt mylen van Cherfon , waar een Ge
boven zyne Begraafplaats is opgerigt. Hy oor•-denkt
deelde daar even naby den Hemel te weezen , als of zyn
lichaam na Engeland gevoerd ware. -- Te Cherfon zynde, ontving by het verhaal van de omverwerping en flooping der Bastille; die Gebeurtenis fcheen hem een byzonder genoegen te verfchaffen ; daar by oordeelde , dat mogelyk het berigt deezer Staatsgevangenisfè , door hem uit
iets 'er aan mogt hebben toegebragt."
-gevn,
By dit Berigt, op welks naauwkeurigheid, in 't algemeen,
wy ons , gelyk ik niet twyfel, ten vollen mogen verlaaten, zal ik alleen een of twee Geneeskundige Aanmerkingen maaken. Niettegentlaande de Heer HOWARD zich
verzekerd hieldt, dat by de Befinetting van de jonge Dame
gekreegen hadt , dunkt my dat de tyd tusfchen zyn laat fie bezoek by haar, en zyne eigene ongefteldheid, dit twyfelagtig maakt. Befmetting op eene zo rnerkbaare wyze
ontvangen , geloof ik, werkt binnen een korter tydperk
dan vyf dagen. Misfchien zal zyn bezoeken van de
I-Iospitaalen te Cherfon op den <,den, of zyn laat weder.
keeren van den Admiraal MONTGWINOFF in een koud jaar
ongezonde lugtilreeke, een nadere oor -getyd,in
natuur van zyn ongemak is niet zeer-zakwen.D
duidelyk; want het is zeer ongemeen, dat iemand, in dus
geheel• by zyne zinnen blyft; en zyn-danigeKortz,
ook toevallen , op vlaagen van vallende ziekte gelykende,
geese gewoone verfchynzelen in die Koorts. Dat een
vliegende Jicht een gedeelte was zyner Ongefteltenisfe,
is niet zeer onwaarfchynlyk; dewyl by zich daaraan, uit
hoofde van zyne gefteltenisfe, onderhevig vond t, fchoon zyne leevenswyze de zwaare verfchynzels daarvan voorkwam.
Wat 'er ook van zyn moge, zyne kwaal ging zeker ver
zwakheid in de leevensverinogens , en-ezldvan
us moest het langduurig en veelvuldig gebruik van de
games Powders hem nadeelig weezen. En komt het my
hoogstwaarfchynlyk voor, dat de naam van den Heer HoWARD aangefchreeven moet worden op de lange lyst
van de zodanigen , die hun leeven opgeofferd hebben aan
het gebruik van een Geneesmiddel, 't geen fterk werkt,
en uit dien hoofde zo wel veel -kwaads als veel goeds
kan doen.
,
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(Uit het Engelsch.)

„ r er gelegenheid dat de onverwagte dood van Keizer
LEOPOLD DEN IT , in de Gezelfchappen, zo veel
„ ftoffe geeft om over de Keizerlyke Waardigheid te
„ fprèeken, oordeelden wy het niet ongepast het volgend
„ Beknopt Gefchiedkundig Verflag , wezens de Keizer,, Tyke Waardigheid, 't geen wy in een Engelsch Werkje
„ aantroffen, eene plaats in ons Mengelwerk te geeven."
Het woord Keizer, in 't Latyn Imperator, duidde, by
de oude Romeinen, den Veldheer eens Legers aan, die,
van wegen een by uitflek gelukkig volvoerde Krygsverrigting, met dien naam begroet en vereerd werd. Zo
hoorde AUGUSTUS, niet minder dan twintig roemryke Overwinningen behaald hebbende, zich te meermaalen met dien
Eernaam bejegenen ; en TITUS werd, naa de overmeestering van Yerufalem, door zyn Leger, Keizer geheeten.
Vervolgens bediende melf zich van die Benaaming om
Benen volftrekten Opperheerfcher,, een Monarch en Opper-Ryksbevelhebber aan te duiden. In deezen zin droeg
JULIUS GIFBAR den naam van Keizer; die Tytel ging niet
de Waardigheid over Op AUGUSTUS, TIBERIUS en CALI
en naderhand werd dezelve verkiesbaar.
-GULA,
Strikt gefprooken kan de Tytel van Keizer niets toebrengen aan de Regten der Oppermogenheid; alleen fchenkt
dezelve een voorrang boven andere Vorflen, en als zodanig wordt hy, die daarmede bekleed is, tot het hoogfe toppunt van Menschlyke Grootheid verheeven.
De Keizers wenden, nogthans, voor, dat de Keizerlyke
Waardigheid boven de Koninglyke uitlleekt : doch de grond
van zulk eene Meerderheid blykt niet. Het gaat vast
dat de grootlie, de oudfle en volftrektfie Monarchen,
als die van Babylon , Perfie , Asfyrie , Egypte , Macedonie, enz. in alle taalen, oude en hedendaagfche, den naam
van Koningen droegen.
Men twist, of de Keizers magt hebben, om den Tytel
van Koning te fchenken , en kan niet lochenen dat zy 't
zich
LS
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zich zomtyds aanmaatigden Koningryken op te richten.
Z.o wil men, dat Boheemen en Poolen tot die Waardigheid
opíteegen; dus heeft ook Keizer CAREL DE KAALE, in den
Jaare 877, Provence aan BOSON gegeeven; hem de kroon
op 't hoofd zettende , met een befluit, dat by den naam
van Koning zou voeren. Keizer LEOPOLD DE t verhief het
1 Iertogdom Pruisfén tot een Koningryk , ten voordeele
van den Keurvorst van Brandenburg , en, fchoon ver
Koningen van Europa, een tyd latrg, weigerden-fcheid
hem in die Waardigheid te erkennen, hebben zy allen,
eindelyk , by het Vredesverdrag te Utrecht , in den Jaare
1713 geflooten, daarin berust.
In het Oosten is de Tytel en Waardigheid van Keizer
veel algemeener dan by ons; in deezer voege worden da
Souveraine VorF:en van China, Yapan, Hindoftan, Perfie,
enz. Keizers van China, Yapan, enz. geheeten.
In 't Jaar I73 nam de Czaar van Muscavie den Tytel
aan van Keizer aller Rusfen , en deedt zich , als zoda•
nig, erkennen , door de meeste Staaten en Voríten van
Europa.
Het Wester Romeinsch Keizerryk, 't welk in den Jaare
47 een einde nam in den Perfoon van AUGUSTULUS, den
laathen Ronaeinjchen Keizer, en opgevolgd werd door de
]Heerfchappy der Hunnen, OJtrogathen en Lombarden,
3terleefde weder in CAREL DEN GROOTEN, Koning van
Frankryk, op Kersdag des Jaars Soo. Deeze Vorst, zich
toen te Rome bevindende , kroonde Paus LEO nu 11I
-

hem tot

Keizer in de St. Pieters Kerk, onder de toet}i

cixing der Geestlykheid en des Volks. NICrPtioitus, ten
dien tyde Keizer, in 't Oosten, gaf, zyne toe{temnling tot
die K rooning. Naa den dood van CAREL DEN GROOTEN en dien van LODEWYK , zyn Zoons Opvolger, werd
liet Keizerryk verdeeld tusfehen vier Zoonen van den

Eaatstgenoewden : LOTHARIO DEN 1 was Keizer, PEPIN
Koning van Aquitanie, LODEwYE. Koning van Duitschland,
Cn KAREL DE KAALE Koning van Frankryk. Deeze
K.vksverdeeling {}rekte ter bronne van onopboudelyke gcff.:hillen. De Franfchen hielden het Keizerryk onder acht
Keizers tot het Jaar 91a, wanneer LODEWYK DE 111, de
laatete Prins uit de Linie van CAREL DEN GROOTE N,
zonder Maniok Oir ftierf.
KOENRAAD, Graaf van Frankenland, Schoonzoon van
LODEWYK, verwierf de verkiezing tot Keizer. Zo ging
hr Keizerryl over tot de Duitfchers, en werd verkies.
baar:
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baar: want het was erflyk geweest onder de Franfche
Keizers, de Grondvesters van 't zelve. De Keizer werd
gekoozen door de Prinfen , de Landsheeren, en de Afgevaardigden der Steden , tot op het einde der Dertiende
Leuwe, toen het getal der Keurvorflen bepaald werd.
RUDOLPH , Graaf van Habsbourg , werd, in den Jaare
1273, tot Keizer gekoozen. Hy is het Hoofd van het Doorlugtig Iluis van Oostenryk, 't welk af(iamt van denzelfden
ftam als het Huis van Lotharingen, en daarmede weder
vereenigd in den Perfoon van FRANCISCUS , Vader van
den, op den i Maart 1792, overledenen LEOPOLD DEN II.
CAREL DE VI, die, in den Jaare 1740 overleed, was de
laatfte Keizer uit het Huis vair Oosterryk. Hy werd opgevolgd door den Keurvorst van Beieren CAREL DEN VII.
Op wiens dood, in den Jaare 1745, FRANCISCUS, Groothertog van Toscaanen, uit den huize van Lotharingen, de
Keizerlyke Waardigheid verkreeg. Hy flierf in 't Jaar 1765,
en werd opgevolgd door zyn Zoon JOSEPHUS DEN II. De
grootheid van liet Huis van Oostenryk, een der magtig('e
Huizen in de Wereld , is ten uiterllen vermeerderd, door
den luister van deszelfs verbintenisfen. De jongst overleden LEOPOLD DE II was niet alleen het Hoofd des Ryks ,
maar ook Souverain van Hungarycn, Bohemen, Oostenryk,
de Nederlanden , enz. Zyn tweede Zoon is Groot - Hertog van Toscaanen. Zyne Zusters zyn de Koninginnen van
Franieryk en Napels, en de Hertogin van Parma.
De Keizerlyke Voorregten waren eertyds veel uitgef'trekter dan tegenwoordig. , By het einde der Keizeren uit het
Saxifche Huis, in 't Jaar 1024, oefenden zy het regt van
alle de Kerkelyke Beneficien in Duitschland op te draagen;
van derzelver Inkomlten, geduurende het openflaan, te
ontvangen; van de Goederen der Geestlyken , die zonder
Testament flierven, te naasten; van de Verkiezingen der
Pausfen te bekragtigen of te vernietigen; van Kerkvergaderingen te beleggen, en dezelve te benoemen tot het beflisfen der Kerkverfchillen ; van den Tytel van Koning aan
hunne Leenmannen te geeven; van openvallende Leenen
te fchenken ; van de Inkomften des Keizerryks te ontvangen; van vrye Steden op te rechten, en Jaarmarkten in dezelve vast te ftellen ; van Ryksdagen uit te fchryven en
derzelver duur te bepaalen; van Geld te munten, en hetzelfde voorregt aan de Staaten des Keizerryks te verleenen,
als mede om hoog en laag Regtsgebied te oefenen in de
Land,
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Landfchappen der onderfcheide Staaten. Maar in den
3aare 1437 werden zy bepaald tot het regt om alle Waar
te draagen, uitgenomen het voorregt-dighenTytlsop
van een Staat des Keizerryks te weezen, tot de Preces primarice, of, om ééns, geduurende hunne Regeering, eene
Waardigheid, in elk Kapittel of Godsdienftig Gefticht, te
begeeven; tot het verleenen van ontflag ten aanziene van de
Meerderjaarigheid ; tot het oprigten van Steden , en het
fchenken van het Muntreb ; tot het zamenroepen der Ryks.
dagen en het voorzitten op dezelven.
By deeze Voorregten is door zommigen gevoegd: Voor
dat alle Prinfen en Staaten van Duitschland gehouden-erst,
zyn hun hulde te bewyzen en trouwe te zweeren. Ten tweeden, dat zy, of hunne Generaals , een regt hebben
om deLegermagten van alle dePrinfen des Ryks, als zy ver
te gebieden. — Ten derden , dat zy eene-enigdzy,
foort van fchatting ontvangen van alle Printen en Staaten
des Keizerryks, voor het voeren van eenen Oorlog, die
het geheele Keizerryk betreft. - Dan met dit alles is 'er
geen voet lands of grondgebieds aan deezen Tytel gehegt:
want, zints de Regeering van CAREL DEN Vi hebben de
Keizers geheel moeten beftaan van hunne Erflanden, als de
éénige bron van hunne magt en van hun inkomen.
Voorts mogen wy hier nog byvoegen, dat de Koningen
Lan Frankryk oudtyds ook den naam van Keizers droegen,
op een tyd dat zy met hunne Zoonen regeerden, en deezen
tot deelgenooten der Kroone aangenomen hadden. Dus
nam IIUGO CAPET, zyn Zoon ROBERT tot Medebe(tuur.der des Ryks verkoozen hebbende, den Tytel van Keizer aan,
en liet aan ROBERT dien van Koning. Koning ROBERT is
ook Keizer van Frankryk genaamd door HELGAU VAN FLEURY. LODEVYK DE VETTE deedt hetzelfde als by zvn Zoon
tot Ryksgenoot aannam. De Koningen van Engeland
hebben ook, in vroegeren dage, den Tytel van Keizers gevoerd ; zulks blykt uit een Charter van Koning EDGAR;
en de Kroon van Engeland is voorlang in het Parlement
voor een Keizerlyke Kroon verklaard.
De nu overleden Keizer LEOPOLD DE II werd gebooren
den $den van May 1747, zynde de tweede Zoon van Keizer
FRANCISCUS DEN II, eII van MARIA THERESIA, Koningin van
Hungaryen en Boheemen, de beroemde Dogter van Keizer
CAREL IAEN VI. Hy volgde den Keizer zyn Vader op
als Groot- Hertog van Toscaanen , in 't Jaar 1765 , en trouwde
in het volgend jaar aan MARIA LOUISA, Dogter van PHILIP
-
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Spanje. Op den 20 van February
1790, volgde hy zyn overleden Broeder JOSEPHtJS SEN II op,
in de Erfheeríchappyen van den Huize van Oostenryk, enI
droeg het Groot- Hertogdom Toscaanen op aan FERDINAND
zyn tweeden Zoon; op den 3o van September werd by tot
Roomsch Koning verkoozen ; hy deedt zyne openbaare intrede te Frankfort op den 4 van October , en werd tot
Keizer gekroond op den 9den dier Maand, en tot Koning
van Hungaryen, te Presburg, op den 15 van November.
LEOPOLD DE II laat een talryk Naàkroost agter. Zvn
oudíle Zoon FRANCISCUS is Erfprins van Hungaryen en Eoheemen, den 14den van Augustus 1790 getrouwd aan MARIA THERESIA, oudl{ e Dogter van zyne Siciliaanfche Maje.
fteir. Zyn tweede Zoon, de Groot- Hertog van Toscaanen,
tradt denzelfden dag in den egt met MARIA LOUISA, tweede Dogter van dienzelfden Vorst. De Keizer hadt twee
ongetrouwde Zusters, en één ongetrouwde Broeder. Zyne
andere Zusters zyn MARIA AMELIA, in 't Jaar 176 ge
aan FERDINAND, Hertog van Parma, by welke-trouwd
zy een Zoon en drie Dogters heeft. MARIA CAROLINA,
in den Jaare 1763 getrouwd met FERDINAND DEN IV, Koning van de beide Sicilien, by wien zy zeven Kinderen
in leeven heeft; MARIA ANTONETTA, gebooren den 2 Nov
1755, en 19 April 1770 gehuwd aan LODEWYK, Dauphin
van Frankryk , thans LODEWYK DE XVI , Koning der
Franfchen, gebooren den 23 Aug. 1734, by wien zy eene
Prinfes heeft, ter Wereld gekomen den 9 December 1775
en de tegenwoordige Dauphin , gebooren den 27 Maart 1785;
de Vrouw des Ooms van den tegenwoordigen Hertog van
Saxen; en een Broeder FERDINAND, gebooren 1754, en in
't Jaar 1771 gehuwd aan MARIA BEATRIX, Dogter en Erfgenaame des Hertogs van Modena die , by haar , tweo
Zoons en Dogters verwekte (*).
DEN V, Koning van

,

(*) Wy hebben in ons Mengelwerk, zie N. Vader. Letteroef.
IV D ede St. bi. s56 , het Character van LEOPOLD , als GroatHertog van Toscaanen , met een berigt van de Burgerlyke Inrig.
tingen, in dat Hertogdom, opgegeeven. Wy zullen vervolgens
hem, de grooter rol van Keizer fpeelende, ongen Leezeren
voorílellen.
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leefde met haare Moeder, eene oude, zwakke
en behoeftige Weduw , in een elendig hutje, verre
afgefcheiden van MenUchelyk gezelfchap; daar zy de fchande, die de armoede vergezelt , in flilte ontweek.
Hier verbergden zy zich te gelyk, voor de felle pylon,
die de deugd in een behoeftig leven, van de zyden des wreeden lasters, en — der buitenfpoorige driften , zoo wel als
van den laagen hoogmoed en trotschheid van 's Men.
Zy leefden verfchen geest, altoos te vreezen heeft.
genoegd en gerust ; even als liet Gevogelte , op welker
liefelyke Zangen de aangenaame flaap, ten hunnen ooge,
inloop.
De fchoonheid vaa ROZETTE was uit[leekend : de zedige deugden fehitterden uit haare altoos neergeflaagen
oogen; en fchooten alleen haare vochtige flraalen, op het
geurig gebloemte, neder. — Wanneer haare Moeder haar,
fomwylen, den ommezwaay haares gelukkigen toettands
(die door onbeftendigheid, daar al het ondermaanfche aan
onderhevig is, verwisfeld was) verhaalde, werd haar geest
ontí'eld; haar teder hart tot medelyden opgewekt; en —
haare oogen zwommen in traanen. Daar eene Natuur
bevalligheid haare geheele perfoon bezielde, bedekten-lyke
haare bekoorlykheden een zindelyk, doch gering
eenvoudig gewaad.
Kortom, zy was de fchoonheid zelEven als een verheven Mirtheboom, verre buiten
ve.
het oog der menfchen , in de digtfte fchuilhoeken van
't Gebergte, van onder de heuveltoppen, die hem omringen, zyne liefelyke geuren door de Wildernis verfpreidt,
zoo blonk en bloeide de zagtzinnige ROZETTE, by de ge
onbekend ; tot dat zy, door de hoogfte-helWard
Wet der Noodzaaklykheid gedrongen, met liet flandvastigfle geduld in liet harte --- en de inneemendl}e vriend
haar Belaad , --. zich onder de Naleezers-lykheidn
vervoegde; en op het Veld van MIRTIL, de overge.
blevene Koornairen ging naapen. Deeze MIRTIL was het
cieraad der Herderen in zyne dagen: -- de bloem der
hieromftreeks woonende Landlieden; ---_ een vermogend,
OZETTE
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Bend, --- edelmoedig en weldaadig Jongeling; die het
zoet van 't Veldleeven , met alle deszelfs vreugde en fchoonheid , fmaakte.
MH TIL verleevendigde toenmaals zyne vervrolykte inbeelding , met de nuttige en — fchoone tooneelen van
den vrucht aanbrengenden Herfst: en, toevallig, wandelde
by naast de Maaijers , wanneer de arme ROZE'TE zyne
oogen tot haar trok : zy kende nog het vermogen
haarer eigene fchoonheid niet , en keerde, met eerbaare
fchaamte , haar bloozend aangezitht van den peinzenden
Herder af; die zich reeds door zoo veele bevalligheden,
zedigheid en deftigheid, getroffen voelde. Op dat zelfde
oogenblik werd by gewaar, dat de liefde, en eene kuisfiche
begeerte , in zyne ziele ingedrongen was. -- Dan , de
Waereld en haare fpotternyen , die den 11andvastig1leii
Wysgeer kunnen doen wankelen, behielden het Veld,
over de eenvoudige zucht van zyn harte ; en men
fcheen hem te zullen verwyten, dat hy zyn oog, op eerie
fchamele Naleesfler van zynen akker , had laatgin vallen:
weshalven hy, met eene diep verborge fmarte, zyne zuchten in eenzaamheid bot vierde.
Hy dacht, welk een jammer is 't, helaas! dat een zoo
fraai gevormd ligchaam, vol van jeugdige fchoonheid,
eerie zoo zedige en bevallige Maagd , liet lot en deel zal
neoeten worden van eenen ruuweu arbeider ! Zy gelykt
eerie waare afítammeling van den ouden en braaven ARISTUS;
want zy herinnerde my ílraks, zonder fpreeken, deezen
mynen deugdzaamen en weldaadigen befchermer, aan wiep
ik alles, wat ik bezit, verfchuldigd ben : dewyl hy den
grond van myn tegenwoordig geluk gelegd , en
my
altoos tot een getrouw raadsman en vriend verfirekt heeft.
-- Hy is thans niet meer — en — zyne Huizen,
Landen, --- Huisgezin en Goederen , die zeer aanzien
waren, zyn verllrooid. Men zegt, dat zyne oude We--lyk
duw en haare Dochter, in eenen eenzaamen en onbekenden hoek, zich onthouden; dat zy door het treurig herdenken aan haaren voorigen Raat , en , door eene eerlyke
fchaamte , gedrongen zyn , zich te verwyderen van de
plaatfen, daar zy voorheen, in haare gelukkige tyden, het
cieraad en de eere van uitmaakten. Tot op dit uur, is
alle myne moeite, om haar te ontdekken, te vergeefs geweest: en ik wenschte, hoe vreemd en onmogelyk dit ook
fchynen mag, dat deeze Maagd, die ik met zoo veele aan doe-
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doening befchouwde , de Dochter van mynen VVeldoender
ware 1 Daarop zich naauwkeurig onderricht , en haar on
dervraagd hebbende, naar de om(landigheden welke hy begeerde te weeten , bevondt hy, dat ze waarlyk en --.
in de daad, de Dochter van deezen zynen vriend ware.
Wie is in staat, de verfcheidene, onder elkander werken
driften te befchryven, die zyne Ziel op deeze ont--de,
dekking verbaasden en ontroerden ; terwyl eene aandoen
verrukking alle zyne Zenuwen deed trillen : nu-lyke
schaamde hy niet langer zyne eerlyke zucht bot te vieren ; en , door deeze belydenis der bloozende Maagd ,
flout geworden, zag hy haar vrymoedig in het zedig aan
liefde, --- de erkentenis, en het me--gezicht:rwyld
delyden, te saam vereenigd in zyn harte werkende, hein
intusfchen de traanen van medelyden ten ooge uitperen. ROZETTE zelf, door deeze fchielyke en onverwagte traanen, verbaasd en verfchrikt, fcheen nu nog
fehooney dan te vooren. En MÍRTnL die zyne eerlyke
drift thans den ruimen teugel gaf, fprak nu, met alle zedige veymoedigheid het dierbaar overblyffel van den braaven ARISTUS in deezer voege aan. Zyt gy het dan, weIke myne dankbaare Ziel zoo lang te vergeefs gezocht
heeft? 8! Ja; gy zyt het zelf : ik zie in u het aanminnig beeld van mynen edelen vriend : gy draagt uwes Vaders gelaadstrekken , in e'en alleraanminnigst weezen; 't
welk liefelyker en luisterryker is dan de lachende Lente
zelve. 8! Gy beminnenswaardige bloem, en eenige
dierbaare telg van dien clam, aan welken ik al myn geluk verfchuldigd ben; in welk eene afgeleegene Wildernis hebt gy het vriendelyk opzicht en de goedertierene
zorg des gunstryken Hemels dermaate tot u getrokken,
dat gy zulk eene frisfche en bloeijende gezondheid en
fchoonheid, als die waar mede gy gezegend zyt, in het
midden der koude , der armoede, en --+ der tegenfpoeden, hebt mogen verkrygen en behouden! --- Laat het
my nu , echter, geoorlofd zyn , u in alle veiligheid en
zekerheid, in eenen rykeren grond over te planten, alwaar
een liefelyker Zon u belchynen zal. Koom, 0! ROzETTE !
en wordt thans de roem --- de eer -- en de vreugd
anyner velden. Het kan immers, 0! Goden, der Dochter
van ARISTUs niet voegen , dat zy, met de vork in haare
hand, het overfchot van eenen Oogst opzamele , dien ik
geheel en al aan zyne weldaadige vriendfchap verfchuldigd
ben :
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ben: aan hem, — die , als de algemeene Landsvader,
alle zyne íchatten geduurig voor my , en — elk een,
open (lelde : terwyl zyn liefddraagend hart nog overvloediger gun en wilde uitdeelen. —.— Werp gy, myne fchoone,
als tot zul eersen arbeid niet geboren , — deezen gaffel
uit uwe telere handen. Deeze velden, met alle derzelver vruchten, dit Huis, welk gy — daar in liet
verfchiet ziet liggen, en — deszelfs Bezitter is -- voor
u, voor u alleen ; ten uwen dienile en — befchikkinge:
zoo gy my ten minften verwaardigen wilt, dat ik by al Let
goede en geluk, welk uw gellagt op my en de mynen heeft
uitgel ort , nog daarenboven dien zegen genieten mag, die
wy waardiger dan alle myne bezittingen zyn zal; het ver
-mogen
om u gelukkig te maaken.
Hier zweeg de dankbaare , en — van liefde blaakende,
Herder ; terwyl zyne fpreekende oogen de gewyde Zege
verrukkingen zyner Ziele,-pral,en—douitkbar
te kennen raven. -- Eene Hemelfiche aandoening zeker!
verre verheven boven de lange blydfchap van 't gemeen;
als welker grondbeginf^l en weezen , in de yverig aangekleefde deugd, erkentenis, en liefde, gelegen was.
ROZETTE, zonder te kunnen antwoorden, — door het
onwedcrf}aanbaar bekoorlyke dier goedheid getroffen , en
gewonnen, — en door eene onbekende, dog aangenaame,
wanorde, in naaren geest geraakt en gefIingerd, -- gaf, -ílilzwygende• en bioozende van fchaamte , haare toeflemming; en ging, kort daar na, dit gelukkig nieuws, aan haare
Moeder , mededoelen. De oude Vrouw die — in haare een
haarti Dochter bekommerd-zamheidrsovtlan
geworden was, en die -- met vreeze en benaauwdheid des
harte, de wederkomst van haar eenig geliefd Kind te gemoete
gezien had, kon dit verhaal ter nnaukver no•^d gelooven. —
Verwonderd en verbaasd over het geen zy hoorde, fclieen
de vreugde en blydfchap over deeze onverhoopte omkeering van naaken , eenen nierwen levensvloed , in haare
verdroogde aderen, in te (torten; — en eenen blinkenden
glans aan haaren, ten grave hellenden, ouderdom te geeven. — Zy deelde voorts, niet min verrukt, dan het ge.
lukkige paar , met vol genoegen in de vreugde haarer Kinderen: die, langen tyd, te famen het zoet van eenen heil vollen Echt finaakten. Een talryke en gelukkige Nakcrmelingfchap, uit deezen zegenryken Echt voortgefprooten , die,
zoo deugdzaam als die Ouderen zelve, het cieraad en de
MENG. I792. NO. 4.
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kroon van 't gantfche Land — uitmaakte, heeft de naa.
men , — de waardige naamen van MH&Tit, en ROZETTE,
met vreugde — en roem, — tot den laatel Naneef overgebragt.
M. J. T.
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Eene aandoenlyke Gefchiedenis.

(Uit liet Engelsch.)
Dorp Reculver, op de Kust van Kent, niet verre van
H
den mond van de Theems gelegen, negen mylen van Canterbury , twaalf van Margate, en zes-en-vyftig van Londen,

dient, door eene Kerk met twee Torenfpitzen, de Twee Zusters
geheeten , den Zeelieden tot een baak om op af te zeilen.
Van den oorfprong dier benaaminge geeft Mr. KCATE in zyne
Sketches from Nature, de volgende aandoenlyke Gefchiedenis
op; getrokken, zo als by fcliryft, uit een Handfchrift , ' t
geen by gelegenheid hadt op de Univerfiteit te Lemen te zien.

Omtrent het einde van die onrustige tyden, toen Engeland
gefchokt werd door de gefchillen der Huizen van Tork en Lancaster, woonde 'er op een Dorp, digt by de oevers van de Medway, een Heer, GEOFFRY DE SAINT CLAIR geheeten,afammende
van eene zeer oude an aanzienlyke Familie in dien oord. De
menigte van Lansfin en ander Wapentuig, die rondsom de oude
zaal hingen , j zette aan dezelve niet meer luisters by , dan de
uitíteekende Liefddaadigheid van den Bewooner. De armen
zaten aan zyne poorte, en zegenden zyne milddaadige hand:
nooit rustte een Reiziger in zyne Voorzaal zonder in zyne Gebeden te gedenken aan den Gastvr1en eigenaar.
SAINT GLAIR was in den Eehr getreeden met Mevrouw MAR.
GAREET DE BOYS, eene Vrouwe vn hooge geboorte en zonder.
linge begaafdheden : zy zou met dezelve voordeelig op de
grootíie en woeligfte tooneelen hebben kunnen fehitteren, halt,
eene zugt tot huislyk leeven, en eene Godsdienflige Geestgef eltenisfe, haar niet bewoogen om aan een meer afgezonderdeil
haat den voorrang te geeven. Alle haare overfchieteude uurgin,
die haar niet tot Huisbezorging riepen, fleet zy in 't volbrengen dier Pligtsbetragtingen , welke , in die dagen, Vrouwen
\
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van den eerhen rang uitoefenden, zonder te denken dat zy daar
door eenige fchande haaren float aandeeden: zy verleende
onderf'and aan de armen ,gaf raad aan de ongelukkigen, bezogt
de zieken , en bragt haare Tweeling- Dogters , FRANCISCA en
IsaBELLA, in dezelfde gevoelens op; deeze, van zeek vroeg af,
gewennende om ha r de behulpzaame hand te bieden in het
doen dier Liefdewerken.
Naardemaal deeze twee jonge Juffrouwen de eenige Spruiten
waren van den Heer ST. CLIR en Mevrouw MARGAREET,
vestigden deeze Ouders huun-, geheele aandagt op de opvoeding
dier Dogteren; en fniaakten het genoegen van in haare gemoederen een zo wel voorbereiden grond te vinden , dat alle zaaden van Deugd, daarin geworpen, voordeelig opgroeiden: geene
nuttige kuiidigheden of zy leerden dezelve, en men liet het aan
't opkweeken van uitwendige begaafdheden niet ontbreeken.
FRANCISCA en ISABELL8 hadd,.n den ouderdom van vyfëntwintig jasren bereikt. De beminnelykheid haarer Charaéters, haar
geoefend verpand, en de bevalligheid haarer perfoonen, trof
de bewondering en hoogagting van allen , die hun naderden.
Zy hadden , door eene gelykheid van zeden , en gevoelens,
eene zo zonderlinge genegenheid voor elkander gekreegen, dat
het fcheen, als of de Natuur, door deeze twee te gelyk te vGrmen , ze voorbefchikt hadt tot die uitíteekende eensgezindheid,
welke in haar leeven zou doorftraalen , en tot die betooningen
van verheevene Vriendfchap , waartoe het verlies haarer voor
Moeder haar uitnoodigde. Deeze gebeurtenis bleef-beldyk
niet lang agterwege , Mevrouw MARGAR EET werd door eene
fchielyk opkomende Ziekte aangetast, die haar, in weinige dagen,
wegrukte , en een der gelukkigfle Gezinnen der Waereld in
diepen rouw dompelde.
Bezwaarlyk zouden te befchryven vallen de weeklagten, die,
te deezer gelegenheid, door 't geheele huis klonken , en de
zugten der verlegene armen aan de venfleren. De droefheid
van ST. CLAIR over het verlies van MARGAREET , met welke
by zulk een reeks van Jaaren een onge[tuord geluk genooten
hadt, beroofde hein bykans van 't gebruik zyner redelyke vermogens; terwyl FRANCISCA en ISABELLA de zwaarte van 'sVaders
rouwe nevens haare eigene te draagen hadden; dit drong haar
om haare weemoedige aandoeningen te fmooren, en eene be.
daardheid aan te veemen, welke haar eigen hart wraakte.
Beminnelyke Treurfters' nog beminnelyker in uwe traanen!
De verbeelding fchildert my u voor myn oog, in kinderlyke
droefenisfe gedompeld ftaande by uwen mistroostigen Vader;
te vergeefs tragtende hem te verwyderen van de Kist, welke
by den Dienstbooden niet wil toelaaten te fluiten; íieeds met
een verwilderd gelaad eifchende, „ nog eens npg eens
voor 't laatst, haar gezien."
voor 't laatst,
Hemel! welk een diepgaand leed 1 Indien de Leezer deezer
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G:fchiedenisfe ooit in het geval geweest hebbe, van te verzoeken om het laatlte gezigt van ie nand , die heal allerdierbaarst
was, en waarvan hy, binnen weinige oogenblikken, voor altoos
flaat beroofd te worden , deeze alleen kan beoordeelen , hoe zeer
dc boezem klopt en lydt , welke zulk Gene begeerte te kennen
geeft.

Schoon ST. CLAIR alle zyne Wysbe eerre te hulp riep, om hem
te onderi{eunen onder het verlies van zyne bemi^ lie MIRGAREET,
vereerde hy door (title droefenisfe , welke eene zo íterke uit
gezondheid , dat het zyn leevenseinde-werkinghadtopzy
dreigde , 't welk ook , naa verloop van o m trent een Jaar,
kwant.
Dc grootfile vertroosting, welke zyne bedrukte Dogters in
die drukkende omttandigheid ontvingen, beftondt in de veel
bezoeken van haar Oom JOHN DE ST. CLAIR, ten dien-vuldige
dage Abt van liet Klooster van Sr. duustyn, te Canterbury,
waarvan 'er, tot op deezen tyd, zulke fchoone overblyfzels in
veezen zyn. Fly was een jonger Broeder van GecFF Y, fchoon
zy fiegts één jaar in ouderdom verIchilden : men hieldt hein
voor een Man van zo veel geleerdheid en deugd, dat ST. CLAIR,
by zyn uiterften wil, zyne Kinderen aan diens zorg en befc!herining aanbeval; elk ilaarer eene zeer groote erfenis agterlaatende.
De wyze op welke FiANCrSCA was opgevoed, gevoegd by
haare natuurlyke geaartheid, en het voorbeeld van heare hoog
Moeder, deedt haar befuïten tot een afgezonderd Gods--;'eagt
dienitig leeven; en een groot Kidoster van Bered,0yner Nonnen,
niet verre van Fe,'ersham, verloor, weinig maanden laater, de
Abtdisfe (die altoos iemand uit een aanzienlyk Gcflacht was).
De Abt van het flugustyner Klooster , het vast bepaald plan
zyner Nigte tot het Kloosterleeven verflaan hebbende , bewerkte dat ze tot Abtdisfe van dat Klooster verkoozen wierd.
ISABELLA, die tot nog nimmer van haare Zuster gefcheiden
geweest was, zou te deezer gelegenheid ook gaarne het Nonnenkleed hebben aangetoogen. „ Het zelfde dak," (prak zy,
„ heeft tot dus lang ons beide overdekt; wy hebben altoos
„ dezelfde wenfchen , dezelfde oogmerken , gehad ; het graf
„ heeft ons gefcheiden van die ons het beminnelyke der Vriend.
„ fchap leerden; en dit alleen zal ons van elkander fcheiden !"
De Abt was zeer aangedaan over dit beluit zyner Nigte;
hy fineekte haar dat zy zulk een voorneemen uit haare gedag
zou zetten; by liet niet na haar onder 't oog te brengen,-tén
dat , daar FRANCISCA zich" tot het Kloosterleeven bepaald hadt,
zy alleen overbleef om de Familie van si. cLaiR in fund te
houden; dat haare deugden veeleer moesten Eirekken om de
Maatfchappy te versieren , dan verlooren geraaken in de muurera
van een Klooster ; hy wenschte, dat zy, door het aangaan eener
Echtverbintenis;e aan iemand van voeglyken rang en middelen
de
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de begaafdheden, welke zy bezat, aan de Waereld vertoonde,
en niet in 't duister wilde begraaven.
FRANCJSCA, van haaren kant, hoe zeer ook ingenomen net de
betuiging van de verkleefdheid haarer Zuster . verflerlrte het
verzoek baars Ooms ; haar te verflaan geevende dat zy zich
veel gelukkiger zou agten, als zy haar Zuster wel getrouwd
zag, en in het hnislyk loeven het voorbeeld haarer altoos dier
Moeder volgde. „ Ik ben," liet zy zich hooren,-bare
„ door de post, welke ik bekleed, niet verbonden aan alle die
regelen, welke u vervolgens zouden verpligten; myne vry.
„ heid blyft , wy zullen fceeds gelegenheid hebben om the
„ gemeenfchap der Liefde , welke onze harten wederzyds zo
„ vuurig verlangen, te onderhouden. Het zal voor my het
„ grootste vermaak veezen n vereenigd te zien met een Man
„ van uwe verkiezing; in ons voorouderlyk Kasteel die Gast„ vryheid, waardoor hel zints zo langen tyd vermaard geweest
„ is , onderhoudende ; en, wanneer het u gelust, voor eerie
„ poos, het gevoel der Waereld te ontivyken, ons Klooster
zal u daar toe eene plaats aanbieden."
Het was niet dan met veel moeite, en naa het verloop van
oenen geruimdu tyd, dat IS/.BE1.LA, door de herhaalde aanzoeken van haaren Oom en van haare Zuster, zich liet beweegera
om haarti oogmerken tot het Kloosterleeven geheel te laatera
waren. Zy onthieldt zich eenigen tyd in het eerwaardig
Ouderlyk Huis aan de JVedway, vergezeld door haars Vaders
Zuster, Bene Weduwe, die, nu en dan, ?:aar vergezelde op de
bezoeken, welke zy by haare Zuster FRANclsca aflei , en ook
by den Abt, die in een heerlyk huis woonde, gebouwd by het
4zegudstyner Klooster.
Op een der bezoeken by haaren Oom, kreeg ISABELLA kennis
aan den Heer HENRY DE BELVILLE, tusfchen wiens Vader en
den Abt eene langduurige vriendfchap hadt fland gegreepen.
Hy was van eerie aanzienlyke Afkomst; maar in Middelen veel
minder dan I3ABELL:9 : dewy! zyns Vaders goederen veel gelee dei hadden in deeze tyden van verwarring.
BELVILLE telde thans negenéntwintig Jaaren ; by was be.
vallig en manlyk van gedaante, en by Bene geaartheid, zo beminnelyk als zyn perfoon, paarde zich een vlug en kloek ver.
Rand, opgeluisterd door Bene opvoeding, waar aan niets , vol.
gens de begrippen van dien tyd, geïpaard was. E:tropa badt hy
doorgereisd, en zich aan verfcheide voornaame Hoven eenigen
tyd opgehouden. Ten deezen tyde keerde hy te rug van eene
korte reis na Frank.yk, en hieldt zich te C'rvater'ury op om
den Abt te bezoeken, en eenige Brieven, hein :nedegegeeven,
over te leveren.
BELvIu.E was , by zyne eerfee wederkomst in Engeland,
eenige weinige jaaren geleden , in byzondere gunst geraakt van,
AIC:iAaD, Herwg van G!c::ces.'er, by wied by eerie Bediening
2,1
be.
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bekleedde, die geen lang afweezen duldde: want, die Prins thans
ten Throon van Engeland opgeklommen zynde, was het ge
-helVokinvyadfcp.
Men zal z ch niet verwonderen, dat, naa eene verkeering
van eenige dagen tusfchen BELVILLE en ISABELLA, hunne weder
bekwaamheden, en onderlinge begeerte om te behaagen,-2ydfche
liefde tusfchen beiden kweekte. BELVILLE voelde zich daar
door getroffen, en (maakte het genoegen dat zyne oplettenheid
niet verfmaad wierd. Schoon hy, uaa een kort verblyf, affc heid nam om na Londen te vertrekken, wist hy eene oorzaak
te bedenken om fpoedig weder te keeren : reden hebbende om te
denken, dat hy een gunfHigen indruk op ISABELLA verwekt hadt,
twyfelde hy niet lang om zich haar aan te bieden als de Man, die
zich gelukkig oordeelde, indien by het overige zyns leevens met
eene zo bekoorlvke Vrouwe moat doorbrengen. Zyne aanbieding behaagde ISABELLA niet minder dan aan ha. ren Oom en aan
FRANCISCA ; de laatfie beloot aan haare Zuster het regt op
het Kasteel van St. Clair af te ulaan, waar zy vervolgens zou
woonen.
Alles was tot de Huwelyksplegtigheid gereed ; en niets kon
een fireelender vooruitzigt op geluk belooven, dan deeze vereeniging van twee voor elkander gefchikte harten. Doch de voor
Wapenen van HENRY VAN RICHMOND , in het Ryk, hadt-fpoedr
RICHARD genoodzaakt hein met al zyne vlagt te keer te gaan , en
allen die tot hem behoorden op te ontbieden, om te veld te treken: onder deezen behoorde de Bruidegom, die , ten deezen
flonde, gaarne den Krygsdienst vaarwel zou gezegd hebben, hadt
een kiesch gevoel van eer, en yver voor zyn Koninglyken Mees.
ter, die eigen verkiezing niet overmogt.
Indien ik van naby het 1-landfchrift wilde volgen, waaruit ik
boofdzaakelyk deeze Gefchiedenis ontleend heb , het zou my
vervoeren tot het vermelden van eenige gefchiedkundige byzonderheden deezer tyden , reeds ten overvloede bekend : alleen
moet ik aanmerken, dat men hier veel tot lof van het character
en van den perfoon van RICHARD vermeld vindt , die door de
Gefchiedboekers zo afzigtig is afgemaald. — Ik zal, derhalven, die omfiandigheden, vreemd van myn onderwerp, voorby
treeden ; en alleen aantekenen dat de ongelukkige BELVILLE onder
deezen van 's Konings Naavolgeren was, die in het lot van huntien Koninglyken Meester deelden in .Bosworth Field. Geduurende een goed deel van den Veldlag bevondt hy zich naby
EtICHABD, en was dus ook getuigen van diens dood: zyn eigen
paard werd onder zyn lyf doodgefchooten , en of by den val,
of door bet trappen ,van hetzelve , was zyn dyebeen gebrooken :
wanneer RICHMOND'S party de overwinning behaald hadt , werd
deeze jonge Held, met verfcheide anderen, gewond , na Leicester
gebragt; waar men hem , zyn rang bekend geworden zynde,
in een Klooster dier Stahuisvesting bezorgde.
Zyn
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Zyn Lyfknegt BrRTRAM , die hem van zyne kindschheid af
gediend halt , droeg zorge dat by alien bylhnd kreeg ; maar
de koorts, door zyn toeland veroorzaakt, en de veelvuldige
kneuzingen, gaven hem, en die zich by hem bevonden, geen
ander uitzigt dan dat van eenen naderenden dood.
Zy, die zich BgLVILT E, eenige weinige weeken geleden, in den
vollen bloei zyner jeugdige naaren verbeelden, zich ireelende
met de verwagting van al her geluk, dat deugd, rykdom, en
eene echtverbintenis met Bene der bekoorlykfte Vrouwen, aan
zyne verbeelding kan fchetzen; en hem nu zien, uitgeftrekt
op het krankbedde, omringd door Bedelmonniken, met een ingevallen gelaad, met oogen vol neerflagtigheid gevestigd op
een kruisbeeld, 't geen zy hem voorhouden, kunnen op dit
wydverfchillend vertoon niet naalaaten eene zugt te looien,
over de bedrieglykheid der Menschlyke Hoope!
Kort voor dat hy den geest gaf, begeerde hy alleen gelaaten
te worden met zyn Lyfknegt, om deezen zyne laatfie bevelen
te geeven. „ BERTRAM, "luidde zyn woord, „ de dag die
„ het lot van onzen Vorst befliste, heeft het myne bedorven
en dat op een oogenblik, wanneer zich alles ten voordeeligfte
„ liet aanzien ! Gy zult my welhaast den laattien uwer ge„ trouwe dientien bewyzen ! Dat myn Lichaam ruste by dat
„ der Vaderen van dit Klooster , en , zo ras gy gezien hebt
dat de Lykplegtigheden wel volbragt zyn , fpoed u dan na
„ Canterbury, en verhaal den eerwaardigen Abt het droevig lot,
„ 't geen ons gisteren wedervoer. Verzoek hem, dat by het
„ de voor my beflemde Bruid bekend manke, op zulk eene
„ wyze als hy best keurt. Breng haar dit juweel van myn
vinger, ten teken dat myne laatfte gedagten op haar geves„ tigd waren; zeg haar dat myne ecnige finert, van deeze Wae.
„ reld te moeten verlaaten,was, om dat ik haar moest derven,
„ die dezelve zo zeer vercierde!"
De getrouwe BERTRAM flortte een traan van genegenheid en
dankbaarheid op het graf van zynen dapperen Heer; en , met een
hart vol droefenisfe , na Canterbury trekkende , vertoonde by
zich by den Abt, met een gelaad, dat by naauwlyks een tong
noodig hadt, om de droeve tyding , welke by bragt, bekend te
maaken.
Niet lang kon de aankomst van BELVILLE'S Lyfknegt een geheim blyven voor ISABELLA , die zich toen ten huize van haarren
Oom bevondt ; onmiddelyk (pelde zy daaruit iets kwaads ,
fchoon de tyding van den Veldflag tot nog die Stad niet be•
reikt hadt.
Toen de Abt sr. CLAIR genoegzaam tot bedaaren gekomen
was, om de leedinaare aan zyne Nigt te ontvouwen , fpaarde
IIy Beene troostredenen uit den Godsdienst ontleend, welke een
braaf Man by zulke gelegenheden toedient ; hoewel de hoofdfvna van alles wat gezegd kan worden aan de Zoonen en DogM4
te-
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teren der Verdrukkinge , hierin beflaat , dat het onze Pligt en
ons Belang is niet geduld te verdrgagen , 't geen buiten ons
vermogen is te veranderen ! De beweegingen der Natuure moeten bedaard zyn , eer de zorgzagtende fleur der Rede kan
gehoord worden.
ISABEt.LA, na eerst bot gevierd te hebben, aan de beweegingen der droefenisfe, vatte moed, en begoot tot eene onderwerping, die haare Godsvrugt haar alleen kon inboezemen. Zy verzogt
dal BERTRAM twee of drie dagen mogt opgehouden worden ,
en in 't Klooster verblyven ; zo ras baar geest meer flerkte
kreeg , wilde zy hem afvaardigen tot haare Zuster I RANCISCA
aan welke zy den volgenden Brief niet deezen Boode zondt.

1llyse dierbaarffe Zuster!
„ Ik vind my van de hoogte eens ingebeelden geluks in den
diepten poel van weezenlyk jammer gedompeld ! Hy, die deezen Brief brengt , zal u herigt geeven van mynen toehand ;
tot hem verwys ik u wegens byzonderheden , waarop het my
onmogelyk is Itil te (laan.BELVILLE is niet meer!
Die geheele droom van gelukzaligheid, met welken ik my ftreelde, die ik hoopte uit eene Echtverbintenisfe niet dien dierbaa.
ren en beminnelyken Man, is op één oogenblik verydeldl
En ik ontwaak in eene wereld, die voor r.,y geen bekoorelyk
voorwerp heeft , dan de Liefde tot myne altoos beminde FRANIk verdraag myn wederfpoed met al de kloekmoe.
CISCA!
digheid, welke ik in (laat ben byeen te roepen; maar de Hemel
alleen kent de folteringen van myn hart ! Zints dien tyd , dat
de vereenigde aanzoeken van u en van mynen Oom , my ,
fchoon myns ondanks , overhaalden , om my van u af te fcheiden , heeft myne ziel tusfchen hoope en teleurilelling gezworIk wil op de wankelbaare wereld niet meer verven.
trouwen ; het overige myner dagen zal ik by u ilyten , en wy
zullen het leeven eindigen , gelyk wy het begonnen , in eene
onaffcheidbaare vereeniging. Uwe ommegang en de eenzaamheid van een Klooster kunnen alleen de bedaardheid weder
aan uwe altoos getrouwe en innerlyk bedroefde ,-fchenk
-

ISABELLA."

Wanneer de Abtdisfe haare Zuster zag, vondt zy haar nog meer
verflerkt in het befluit tot het Kloosterleeven. Haar Oom , begrypende dat de opvolging deezer keuze het beste middel zou
theezen , om kalmte in haaren geest te bewerken , zette 'er zich
niet langer tegen , en zo ras haare zaaken behoorlyk gefchikt waren , en alles in gereedheid was , nam zy den fluier
aan in het Klooster , 't welk onder haare Zuster FRANCISCA , als
Abtdisfe , Rondt.
ISABELLA vondt nu, in den Godsdienst, de eenige vertroosting
ix'cre^ts de voorledene onheilen ; en , fchoon de herdenking aan

baa-
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naaren beminden BELVILILE haar dikwyls bekroop, en voor een
tyd droefgeestigheid baarde, zogt zy zulks te overwinnen, door
Godsvrugt en Onderwerping. De twee Zusters genooten al liet
fireelend genoegen, 't welk uit diep gewortelde vriendfchap ontftaat ; en , daar de uitwerkzels van goeddaadige geneigdheden
zich rondsom verfpreidden , dienden die van het Zusterpaar tot
geluk van de geheele Zusterfdhap.
Het Leuvenfc 2e Handfchrift onderrigt ons , dat , na dat deeze
Zusters , bykans veertien jaaren , in deeze aangenaame flilte geleefd
hadden , de Abtdisfe aangetast wierd door een zwaare Koorts ,
welker gevolgen zo ernfi'ig waren , dat zy gevaar haars leevens
liep. Gereed valt het te bevroeden , hoe veel ISABELLA te lyden hadt, zo lang deeze Onzekerheid van het leeven haars Zusters duurde, en welke bekommernisfen haar bevingen, tot deeze
volkomen herheld was.
FR.AnciscA hadt, in haare ziekte, een Gelofte gedaan aan de
Maagd MARIA , dat zy , indien zy tot voorige gezondheid herielde , eene kostbaare offergave zou fchenken aan een Kapéi ,
aan de H. Maagd toegewyd , by eene kleine Haven , Bradfiow
of Broad fI sirs geheeten, op het Eiland Thaoanet, (een gedeelte
van deeze Kapél flaat 'er nog 1 in welke haare Beeldtenis geagt
werd zo groote Wonderwerken te doen , dat Bedevaartgangers
van zeer verre kwamen , oni dezelve te bezoeken ; men eerbiedigde die Kapél dermaate , dat alle Schepen , die in het gezipt
daarvan voorby zeilden , heeds de Topzeilen t^reeken om te
groeten. Het Feect der Kruisvinding, op den derden van Bioeimaand, Rondt daar met veel plechtigheid gevierd te worden , ei
FRANCISOA begoot haare dankbaarheid voor de herflelling , eau
de verondet!:.. ie tufclienkomnst van alal.i, toe•, ,fchreeven , -f
te leggen, en op dien tyd haare Gelofte te betake!:.
LABELLA kreeg verlof haare Zuster in dit Godvrugtig bedryf te vergezellen : de wegen ten dien tyde weinig , en dan
nog bykans alleen te paard, gebruikt wordende, befooren zy,
met twee Dienstboden, aan boord te gaan van een Sloep , die,
op bepaalde tyden van Feversharn na Broad-flairs voer, en op
andere plaatzen langs de Kust.
's Avonds gingen zy onder zei! ; doch zy waren flegts twee
noren aan boord geweest , of 'er aak een hevige norm op.
Een ieder die de vaart aan deeze Kust , digt by den mond van
de Theeaas kent, weer hoe bezwaarlyk en vol gevaars dezelve is,
door de menigte van droogten en zandbanken.

Het fchielyk opkomen des Storm winds, vergezeld van Donder
en Blixem , veroorzaakte fchrik en verlegenheid onder alle de
Reizigers , en de Scheepslieden vonden zich , door de tegen.
kanting van wind en flroom , buiten haat om het Schip te be
fluuren. De koers voort te zetten , was volf}rekt onmogelyk.

Zy poogden , overzulks , hun behoud te zoeken door het op
't ftra d
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't firand te zetten , op eene plaats Reculver geheeten , (een
kl . in , fchoon zeer oud , Dorp , op den oever van het Eiland
Zhannet doch , de vallende avondftond en de dikke lucht be.
letten hun onderfcheiden 'te zien, waar zy zich bevonden. Elke
pooging, om het (Irand te naderen , werd verydeld , &oor dien
de storm hun daar afdreef; de zeilen alle gefcheurd zynde, bragt
een hooge zee hun geheel van de fireek , en het Schip op eelt
zandbank , de Horfe geheeten, op eenigen afpand van het Dorp
Reculver.
De verlegenheid, de verwarring en het denkbeeld des dnoda,
welke natuurlyk moeten ontftaan , by lieden op 't punt van
fchipbreuk , kunnen alleen regt begreepen of befchreeven worden door de zodanigen, die zich immer in dus eene ongelegenheid
bevonden. Elk beval zich aan God , en- zynen Befchernrheilig.
De Zeelieden bragten, zo ras mogelyk, de groote Boot uit, en
't geen de gedagten van FRANCISCA en ISABELLA het meest be.
zig hieldt, was elkanders behoudenis.
Naau.wlyks was de Boot in 't water, of ieder tragtte 'er in te
komen: want het was zeker, dat het Schip, binnen weinig uuren,
zou vergaan , en , tot vermeerdering van fchrik , naderde de
nagt. De Capitein droeg de Abtdisfe en haare Zuster , bykans
met geweld, uit de Kajuit, en naauw hadt by de eerstgemelde,
half dood als zy was, by de zyde van het Schip nedergeholpen, wanneer zy, die zich in de Boot bevonden, op het denkbeeld dat zy allen , zo 'er meer volks inkwame, moesten verzinken , oogenbliklyk afflaken en na brand roeiden; in weerwit
der bedreigingen van den Capitein , die op het dek flondt ,
ISABELLA onderfteunende, in weerwil van het fmeeken der Abt.
disfe, die Weder na boord wilde keeren, en in weerwil der op
't wrak agtergelaatenen.
p , welke deezen overbleef, was , dat
De eenige flaauwe hoo
het Schip heel mogt blyven , tot men van den oever hulp kort
bekomen : hier mede itreeldcn zy zich , in gevalle de Boot her
Eirand mogt bereiken, 't geen , fchoon met veel gevaars, gelukte.
Elk op het wrak moest zich zyns lots getroosten: en hoe zeer
ISABELLA zich niet doodsgevaar omringd vondt, ftrekte het laat
tot geene geringe opbeuringe , te denken , dat haare Zuster het
mogelyk ontkomen was.
Vier uuren verliepen 'er na het aankomen van de Boot , eer
iemand het durfde wangen van land te fleeken ; doch , als de
ílorm afnam , en de ebbe daar was met het aanbreeken van dell
dageraad, voer een groote Boor na het wrak. Toen zy, die ter
bulpe kwamen, aan boord gingen , vonden zy allen op onder
fcheide plaatzen onder het dek , 't welk voor een gedeelte gefpild was. ISABELLA hadt zich weder in de Kajuit begeeven ,
een der zyden was mede weg geflaagen , en de Kajuit half vol
water; zy voedt zich bykans uitgeput door de fchrikken, welke
;
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2y uitgeltaan had, door de kneuzingen welke zy ontvangen, en de
koude die zy geleden hadt. Zy bragten haar, met alle omzigtig.heid, uit dit akelig verblyf, terwyl zy, doodbleek en beevende,
in 't eerst naauwlyks begreep, wat 'er gebeurde: nogthans fcheen
het leeven zich op nieuw op haar gelaad te verfpreiden, als zy
de behoudenis van haare Zuster vernam.
Zo ras zy ISABELLA op 't ilrand gebragt hadden, werd zy on.
derileund door verfcheide Vrouwen , wagtende om haar te ontvangen: deeze geleiden haar na. 't huis, waar zich de Abtdiste
bevondt. FRANCISCA , verrukt op het eert e gezigt van haare
Zuster, liep haar te gemoete, die, op 't eigen oogenblik, voor
wilde fpringen ; doch in de armen haarer oppasfiers be--wards
zweek. FRANCISCA vatte haare hand , en wilde in haare vervoering van blydfchap iets zeggen ;. doch kon alleen flaautvlyk haar
naam uitbrengen, en viel in zwyrn voor haare voeten neder.
Terstond werd ISABELLA te bedde gebragt , en ten zorgvuldig.
(ten opgepast ; doch haare kragten . waren dermaate afgenomen
door fchrik en vermoeienis, dat zy niet langer dan tot den avond
des volgenden dags in leeven bleef.
FRANCISCA, boe zeer ook getroffen door al het geleedene ,
vergat , in 't oppasfen haarer Zuster , haar eigen leed. Zy rees
niet op van het bedde waar deeze dierbaare lag, en befchuldig
de haar zelve menigmaalen , dat zy de oorzaak was van al he
jammer haar overgekomen, door het toelasten dat zy deeze reis
mede deeds. ISABELLA bestrafte haar over dit denkbeeld ; ver
dat liet de wil des Hemels was , waaraan zy zich-klarend,
wilvaardig onderwierp. „ Hoewel wy," fprak zy, „ te gelyk in
„ de Wereld gekomen zyn, is het niet bepaald dat wy die te
;, gelyk zullen verlaaten, maar de tyd zou eens daar zyn, waarop
„ de Dood deeze vereeniging brak. Ik verheug my, dat ik de
,, overblyvende niet ben. Ik sterf, waar ik altoos gewenschc
„ heb te leeven, in de armen van de beste der Zusteren. Bid
„ voor de rust myner ziele, en laat ik begreaven worden in bet
zelfde graf, 't welk gy voor u zelve befchikt hebt, op dat
„ één graf de overblyfzels bevatte van ons, die in 't leeven maar
één hart hadden,"
Het verlies van ISABELI.A dompelde de Abtdisfe in eene zo
diepe rouwe , als zielen gelyk de haare gevormd , vol van de
tederste gevoelens, by zulk eene proeve, moeten gevoelen. Zy
liet het Lyk van haare ongelukkige Zuster , met flaatlykheid,
overbrengen na haar eigen Klooster , waar 't zelve , met alle
tekens van hoogagting en de gebruiklyke plegtigheden, werdt
bygezet ; befproeid met de hartlykfle traanen van de geheele
Zusterfchap.
FRANCISCA bleef niet in gebreke , om , toen tyd en overden.
king haare droefenis geleenigd hadt , door handen van Kaaren
Biegtvader, (haar Oom de Abc reeds zints eenigen tyd geilorven
Zyn.
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zynde ,) de bedoelde Gave aan de Maagd van Broad-ffairs te
bezorgen , vergezeld van eene gifte voor twaalf Misfen , tot
rust van ISABELLA S ziel. Kort daar na liet zy , om de gedag
Zuster in leevendig aandenken te houden, als mede-tenishar
om den Zeelieden een baak te geeven , ter ver nyding van het
droevig onheil haar beloopen, eene zeer oude Kerk, die op een
hoogeis grond flondt, juist by het Dorp Reculver, en grootlyl.s
vervallen was , weder opbouwen , vergroten , en aan 't eene
einde twee Torens mets hooge Spitzen bouwen , die zy wilde
dat de Twee Zres: rs zouden geraamd worden ; zy draagen dien
naam tot op deezen dag , en leveren een Merk van groot nut
voor den Zeeman op.
Binnen minder dan het verloop van zeven jaafen , was de
geheele Kerk volbouwd ; zy begiftigde dezelve rykelyk , door
een aanzienlyk deel haarer middelen daar aan te fchenken ; zy
beval dat 'er een plegtige Mis zou gedaan worden, op den eerften
dag van elke Maand , (de fchipbreuk was op den eertien van
Mai voorgevallen,) en dat 'er geduurig een i.itany zou gazongen worden, voor de eeuwige rust der overleedene IsAa eLLA.
Zy leefde lang genoeg om deezen haares wil volbragt te zien,
zo wel als om veele andere liefderyke gaven te doen, niet alleen
aan het Klooster waarover zy Abtdisfe was; maar ook aan ver•
fcheide andere Godsdienftige Gettigten; zy was door haar bemin
, en Godvrugtig voorbeeld , geliefd en geagt-nelykcharE,
tot het laatfle uur haars leevens. Elf jaarets overleefde zy
ISABELLA , en flierf, hartiyk betreurd , omtrent het einde des
Jaars MDXII.
Haar overfchot werd , volgens haare begeerte , naast dat van
haare Zuster gelegd , met al die ftaatlykheid , welke de Begraafenisfe eener Abtdisfe vergezelt. Een Gedenkteken is 'er opgerigt, ter plaatze waar zy rusten, met de Afbeelding der Zusteren, die, hand aan hand, voor een Kruis geknield liggen; een
koperen Plaat, daar onder, vermeldt de onverbreekbaare Vriend
dit Zusterpaar.
-fchapvn
Getrouwe , voor elkander gefchaapene, Geesten ! waar gy u
ook mogt onthouden, Vrede, zy uw Iot daar ; gelyk Deugd uw
lot was op aarde Lang, lang blyve dit Gedenkteken uwer
Liefde! Stuure het twyfelend Schip op de reize, en doe uwe
Naamen gezegend worden by hun, die de diepe Zee bevaaran 1
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OPHELDERENDE AANMERKINGEN OVER HET BOEK
VAN RUTH.

(Ontleend uit de Preface fur le Lívre de RUTH.
Par CHARLES CHA1S.)

F1

et Boek van RUTH is den Tytel , welken 't zelve
draagt, verfchuldigd aan eene Moabitifche Vrouwe,
beroemd door haare Bekeering tot den Dienst van den
waaren GOD; door haare tweede Echtverbintenisfe met een
uitíleekend .Man uit den Stam van JUDA , en door de
doorluchtige Naakomelingfchap, welke haar als veradeld
heeft (*).
Niet vreemd is het dit Boek aan te treuren onmiddelyk
naa dat der RICHTEREN, en aan 't hoofd der Boeken van
SAMUEL. Dit is de natuurlyke plaats, dewyl de Schryver, de Gefchiedenis van RUTH vermeldende, hoofdzaak..
lyk opgeeft de Geflachtlyst van DAVID, den Opvolger van
den eerften Koning onder Israël, den Vader van alle de
Koningen van 3uda, en, om iets veel grooters te zeg.
gen, den- heiligen Stam uit welken de CHRISTUS voortkwam,
den sC1LO, welken de Molken zouden gehoorzaam zyn (t).
Bezwaarlyk kon men dit Pluk in de Gefchiedenis der Rich.
fieren plaatzen: dewyl , fchoon de gevallen , in 't zelve
vermeld, ten tyde der Richteren voorvielen, het tydperk
zelve zeer onzeker is. Van den anderen kant, zon het
plaats gunnen aan dit Boek, in het Leeven van DAVID,
het verhaal der Gebeurtenisfen onder de Regeering van
SAUL afgebrooken hebben. Niets was, derhalven, voeg
dan 'er een afzonderlyk Boek van te maaken , als-lyker
een Aanhangzel op de Gefchiedenis der Richteren, en
eene Inleiding tot die der Koningen (4). De hedendaagfche .00den maaken 'er een der Migslloth van, of een der
Boe.
(*) Bible Bngloife & PYLE.
(t) GENES. XLIX: so.
(4) PATRIK, hENRY & PYLE.
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Boeken, welken zy onmiddelyk op de vyf Boeken van
iitosEs laaten volgen. (i) Het Hoogelied van SALOMO;
(z) RUTH; (g) de Klaagliederen van 3EREaHA, (4) de
ttrediker, (5) ESTHER (W). Dan hunne Voorvaders rangfchihten RUTH onder de Gefchiedkundige Boeken , onmiddelyk vóór die van SAMUEL, en teri'ond na die der
RICHTEREN, 't zelve als een Toevoegzel daarvan befchouwende; en dit is de rang, in welken de Leeraars der
Christelyke Kerke 't zelve altoos geplaatst hebben (t).
Het Onderwerp deezes Boeks doet zich, in den eersen
opflage,, als niet zeer belangryk voor. Een hongersnood
noodzaakt een Burger van Bethlehem die Stad te verlaaten met zyne Huisvrouwe en twee Zoonen. ELuRIELECH,
(zo was by geheeten) komt in de velden MOAns, zet zich
daar neder, en fterft. Zyne Weduwe NAOMI trouwt haare
twee Zoonen, MACHLON et] CHIL JON., uit aan RUTH en
QRPA, beide Moabiten en Heidinnen. Beide de Zoonen
flerven kinderloos. NAoMI bevindt zich, met haare Schoon
verlegenheid. Inmiddels. onderrigt -dogtersin,ufl
dat de Hongersnood in Yuda was opgehouden, kiest zy
dQ party om na Bethlehem weder te keeren. Flaare Schoon
willen haar volgen. Zy flelt haar de gevolgen-dogters
van dien flap met allen ernst voor oogen. ORPA voelt
'er zich door getroffen, en blyft in haar Vaderland, maar
RUTH, onaffcheidbaar verbonden aan haare Schoonmoe
houdt zich vast aan het oogmerk om haar te vol-der,
niets is in slaat om haar van dit beluit af te bren--gen;
gen. -- Zy komen te Bethlehem. RUTH tot de laagte
gebrast om Koornairen op te leezen op het veld., waar
men graangin inoogstte , wordt met alle vri€ndlykheicï
ontvangen , en met alle edelmoedigheid bejegend op de
velden van EOAZ , een eerwaardig Man, en van rang, onder de Bethlehemiten. Zy geeft dit berige aan NAOMI ;
deeze onderrigt haar, dat BOAZ een haarer naaste Bloed
een der geenen, die, volgens 's Lands-vriends,
gebruik , haar moest trouwets: zy raadt haar op den
Dorschvloer van BOAZ te gaan, wanneer men met dor
begon, zich daar te verbergen , en aan de voeten-fchen
te gaan leggen, wanneer deeze in flaap zou
BOAZ
vat
gevallen weezen. RUTH gehoQrzaamde; BOAZ ontwaakt,
by
*) POLUS, PATRIK en HENRY.
(t) CosiN, a Scholajtical History of !ht Gtn#n, &c. Cap.
1V, &e.
-
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by herkent haar, roemt haare deugd, pryst haar beftaatl
en belooft haar te zullen trouwen, indien een nader Bloetverwant dan hy, toeftertmt om af te flaan van een regt 't
geen hy hadt^ om haar ter Vrouwe te neemen, -- 's Atlderendaags roept by deezen Bloedverwant om zich alp dw
Poorte van Bethlehem te laaten vinden, en Zich te ver
doet plegtigen afítand van W1A9trcHs Op%-klaren;dz
volger te weezen, en van het Huwelyk met RUTH: ---Poez trouwt haar, en verwekte by haar een Zoon onrn
geheeten; uit oBED fproot isei voort, en deeze was de
Vader van DAVID (*)s
Dit is de korte inhoud, en het gevolg, van ttttmns Ge
Wat heeft men meer noodig on 'er de an-fchiedns.
gelegenheid van te bezeffen? Is het niets, of is het vats
weinig betekenis, eene Gebeurtenis te weeten 3 die áis 't
ware ten fleutel firekt van de Geflachtlyst van een der
grootfte Vorften, van ten Vorst in wien de Koningiyké
Familie van JUDA haar eerften Stamvader eert? En waar
voorts gehegt? Aan de grootite al,-anisdeGlchty
Ier Gebeurtenisfen , aan het gewigtigfte aller Voorval
aan de Geboorte van JESUS CHRIST US , wiens Af-len,
komst zy aanwyst. Indien DAVID, door uoAZ en PHAREZ.,
afgeftamd van den Aardsvader JubA s Zoon van JAeoa,
Kleinzoon Van ABRAHAM, de Stam geweest is van JESUS,
te ,Bethlehem gebooren uit de Maagd MAMA, ondertrouwd
met JOSEPH dan is die JESUS, naar den vleefche, Uit hei
I' oninglyk Bloed van DAVID, Uit den Stam van JUDA; ets,
een Spruite uit den Tronk vair lset, ge]yk de erra-isTuc
weezen moest. De Godfpraaken hebben het voorzegd,
de Gefchiedenis van RUTH bevestigt het (t).
't Is waar dat de Getlachtrekening van DAvtns. Huis
hier_ geboekt is op eene wyze 3 die zwaarigheden baart B
misfchien, op zo groot een afttand van tyd, onoplosbaar,
Zints het Jaar, dat de Israëliten Uit Egypte toogen ; tot
het vierde jaar derRegeeringe van SALOMO, rekent de ire:
fchiedfchryver van het Eerfte Boek der Koningen 48v já44
;

.

ren, Neem van deeze 4o jaaren af, voor het vetbluf
diens Volks in de %Voestynen van Arabie, 70 voor her
Leeven van DAVID en 4 van de Regeering van SALOMU
cn gy ï u i t Gene fom krygen van tiq. Jaarva, dla van 4ga
o

($) 16de .40g10 ; tYtE.
.

Cf) --- PATRIth
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afgetrokken 366 overlaaten , verloopen zedert de intrede
der Kinderen Israëls in 't. Land van Canaan in het Jaar
der Waereld 2553, tot de geboorte van DAVID in het Jaar
der Wacreld 291q. Nu fchynt dit tusfchenvak van
366 Jaaren, volgens den Schryver des Boeks van RUTH ,
-aangevuld te moeten worden door vier Geflachten. Want,
indien SALMON met RACHAB trouwde, dezelfde RACHAB,
die de Israëlitifehe Verfpieders herbergde , is het openbaar, dat dit Huwelyk niet heeft kunnen voltrokken worden, dan naa de bemagtiging van Yericho , het zelfde
jaar waarin GODS Volk het beloofde Land introk. Derhalven moet SALMoer, naa zyn Huwelyk, nevens BoAZ,
OIED en ISAI , den Vader van DAVID , die geheele tusfchenruimte aanvullen. Het moet dan zyn dat eenigen
hunner, naa den anderen, de gewoone perken van 't
menschlyk leeven overlchreedden , en dat bykans allen
Kinderen gehad hebben in eenen zo ver gevorderden Leef
-tyd
dat de zaak onmogelyk fchyne (*).
Geleerde Rabbynen, en naa hun eenige Cliristen-Uitleggers, hebben geloofd de zwaarigheid te kunnen wegnee.
men, met te veronderaellen , dat 'er drie BOAZSEN ge
een de Zoon van SALMON en Vader van-westzyn,d
den tweeden eoAZ, uit wien de derde voortfproot, die
het leeven gaf aan een derden, uit welken OUD gebooren werd (j-). Maar dit is eene bloote gisfing':. uitgedagt
om zich uit verlegenheid te redden; dezelve fteunt op
geen grond, en, volgens allen fchyn, behoeft men 'er de
toevlugt niet toe te neemen (ij.
In de daad, fchoon het thans zeer zeldzaam is, en dat
het waarfchyulyk reeds zo was in den tyd van welken
wy fpreeken , veele perfoonen eersen zo hoogera ouderdom
te zien bereiken, en zo laat Kinderen te krygen, is de
zaak niet onmogelyk. Men kan met den geleerden UssEIUUS veronder(iellen, dat SALMON, by RACHAB, Boez verwekt hadt , 42 Jaaren naa de bemagtiging van 7ericho,
dat BoAZ Vader van OBED wierd, Io2 Jaaren oud zynde;
en ono Vader van IsAI op zyn iii Jaar, gelyk ook
ISAI van DAVID, iii Jaaren oud zynde : deeze vier Leeftyden geeven de 366 Jaares,' welke men zoekt (s). Of
het
(•) PoLI Syn.
(t) Rabb. jí'. apUd SERRAR• LIRA, SALIANtS CBLADA, &C.
(.j., C,Rkzov. Intrad. ad Lib. V. T. p. 203.

(S) Ussza. c,in2n. Sacr. Part. I. Cap. ie.
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het kan zyn dat SALMON, zoo Jaaren bereikt hebbende,
tOA2 verwekte 66 Jaaren naa den overtocht de r 7ordaane,
dat BOAZ zoo Jaaren oud was by de geboorte van c BED
en ISAI, desgelyks ioo by die van DAVID; dan bekomt
men weder 366 Jaaren (*).
De hooge ouderdom dier Perfoonen moet niet ongeloof.
lyk voorkomen. De zaak is niet zonder voorbeeld in laateren tyde. JEHUJODATH, de Hoogepriester , ítierf 130
Jaaren oud zynde (t). PLINIUS gewaagt van Menfchen,
die Ito, 130 en zelfs 15o telden. Ussraius verhaalt de
Historie van THOMAS PARR, in den Jaare 1483 in liet Graaf
Shrop gebooren, en geftorven in 't Jaar 1635, oud-fchap
152 Jaaren en 9 Maanden. Hy was tweemaalen getrouwd geweest, de eerfte keer op zyn 8o, en de tweede
op zyn I2z Jaar. In 't Jaar zyns overlydens hadt le
Graaf van Arundel hem in een Draagítoel na Londen laaten brengen, waar by den Koning werd voorgefceld. In
't Jaar 1600 flierf JacQ,vEs WESTON , een Engelsch Gene•
raal, in zyn 131 Jaar. (4-) HENRI JENKINS, uit 9forck afkomftig, hadt 169 Jaaren geleefd (§). BCCCHANAN getuigt,
dat in zyn tyd een Visfcher van het Eiland Hitland, I.nu•
EENS geheeten, getrouwd was , Ioo Jaaren oud zynde,
dat by op zyn 140 Jaar zyn beroep op Zee nog waarnam
by het flordig[te weêr, en dat by van ouderdom ftierf, zon
ziek geweest te zyn (** ). Men vermeldt van een-der
Landfchap in Engeland, waar zich, niet zeer lang geleden,
twaalf Landhoevenaars bevonden , die met elkander I000
Jaaren uitmaakten. ScnLICR fpreekt van een Grysaart an
140 Jaaren, van geheel .Part's gezien in 't Jaar 1584. Hy
verzekert, by verhaal en by ondervinding, lieden gelend te
hebben, van Ito, 125 en 13o Jaaren. OLAUS RUDnECK zegt,
in zyn ,ltlantica, dat, volgens de Doopboeken en Sterf
Broeder den Bisfchop van Arofie hein ge,.-lysten,dorz
zonden , en die niets behelsden dan da drie -en-zeventig
eerfte Jaaren van de laatst verloopen Ecuwe, in de uitgeftrektheid van twaalf Parochien , 232 Menfchen of dood
of nog leevende gemeld wierden , van welken de jonglfe
90 Jaaren bereikt hadt, en eenige 140; dat boven allen uitífa .
(i') POLI Syn.
(t) 2 CHRON. XXIV: 15.
(t) UssiRlus Ut /up. & POLI Synop.
(§) DERIIAM Theot. Phyf. Lib. IV. Cap. ro. Yournal Etrangor

Juli. 1 757-

(**) BuCHAN. Rer. Scot. Hist. Lib. I. Cap. Si.
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staken twee ; de een gellorven in zyn 156 Jaar , en do
tinder nog ouder, leden (preekt van een (zrysaart die zich
te Geef bevondt in 't Jaar 1666, Ito Jaaren ou 1, en die
twee Jaaren te vooren , in den Haage , een Engelschman
Ontmoet hadt, toen, gelyk hy, i18 Jaaren oud (*). De be.
zoemde ScHEOCHZER verhaalt verfcheide byzonderheden van
JEAN LEONARD POPPER , een Grifon , den I May 161 4
gebooren, en die, ondanks de aanhoudende vernioeijenisièn zyns leevens, in het Hospitaal te Zurich overleed, tog
Jharen volteld hebbende. Zes Jaaren, vóór zyn dood, halt
1v, by zyne Vrouwe URSULA BIRTZEL , uit het Canton
Zurich, eene Dogter verwekt, den 18 Aug. 1707 gedooi:t.
,

De Schryver voegt 'er by, dat;. volgens het zeggen van

dien Grysaart, zyn Vader, naa meer dan eene eeuw geleefd
te hebben , drie Kinderen verwekt hadt, dat 'er onder
zyne Voorouders weinigen beneden die jaargin geltorven
tyaien (t). De nieuwsmaaren gewaagden op zyn tyd van
TEUNTJE GORT, Weduwe van ARY STERK, te Wyk te Duur
overleden in 't 117 Jaar; zy getuigen, dat in 't be--Jied
gin des Jaars 1756 te Drieburg , in het Bisdom Pctderborn,
een Man overleedt van Iii Jaaren. Den 1.4 Aug. 1757
stierf te Gorcum eene Dame van meer dan 103 Jaarera , en
tien g Sept. te Breda een Man van meer dan Ia4 Jaaren. In de
»mand ,luny van dit zelfde jaar kondigde eerie Gazette
Litteraire te Parys den dood aan van DENts GAIGNARD,
een Boer van Maine, in volle gezondheid geilorven , oud
14z Jaaren; raalaatende ééne Dogter van 95 Jaaren. Wy
twyfelen niet of wy zouden, deeze nafpeuringen verder
-voortzettende , nog verfcheide andere voorbeelden kunnen
bybrengen om de veronderftelling van UsSERIUs te regtvaardigen (4), Men moet egter de waarheid zeggen, indien die voorbeelden bewyzen dat deeze verondertlelling
niets ontnogelyks heeft, zy niets meer bewyzen. Wanneer,
in den loop der Eeuwen, op die van MOSES volgende, men
nog meer voorbeelden vondt van Menfchen, die de ge one grenspaalen des leeveas overfchreedden, zal her alt o s
nog
Ob. 163?. Art. IV,
{teil. 1686. Art. IV.
Scnr renara Phylique Sacrée. Tom. VI. p. 240.
i12en vindt,, onder veele vertelzeltjes, verfcheide gevallen,
. rgeil merk niet kan twyfelen, in een klein Boekje, te Parys, in
x; Jaar- 3716 gedrukt, onder den tyteli Ti,ttoire des Perfatnet <gd
(*) BAYL E 1lrouv. els la Republ des Lettres.
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trog verbaazend vreemd blyven , ja bykanB ongelooflyk
zyn, dat in dezelfde Familie zich eene Vrouw bevondt,
op haar 62 Jaar Moeder geworden, dat de Zoons, de
Kleinzoons, en Agter- Kleinzoons dier Vrouwe allen de honderd Jaaren zouden bereikt hebben , of daar boven oud
geworden weezen , eer hunne Afflammelingen te voorfchyn
kwamen. De zaak is mogelyk , wy herhaalen het; doch
is dit genoegzaam om ze geloofwaardig te maaken?
Een nieuw Schryver, gelyk veele anderen, door deeze
zwaarigheid getroffenl, vindt met weinig moeite oplosfingsmiddelen in eene leevendige en vrugtbaare verbeelding;
deeze verrykt met een meer dan genieenen voorraad van
Geleerdheid en Oordeelkunde, deedt hem een gewaagden
flap van gistingen doen , waaraan men de toellemming
niet zou kunnen weigeren, indien dezelve zo wel beweezen als vernuftig en flout waren. Die Schryver is Vader
HOUBIGANT ( t).
By gelooft, dat in de Geflachtlyst van navlo, op 't
einde des Boekt an RUTH te vinden, twee 'Geflachten
zyn overgeflaagen, en onder de begunftiging van eenige
veronderftellingen, gist hy na de Naamen van de twee
Hoofden, door de onoplettenheid der oude Affchryveren
overgeflaagen.
De Hebreeuwfche Text houdt in , dat NAHESSON SALMA
gewan, en SALMON BOAZ. Zie hier twee verfchillende
Naamen SALMA en SALMON. Men heeft geloofd , dat
het twee onderfcheidene uitgangen waren van den eigen Naam dien de Vader van Boni droeg; de voorbeelden van die verfchillende uitgangen deszelfden Naams zyn
niet zeldzaam; maar Vader UOUBIGANT vindt 'er twee
weezenlyk verfchillende Naamen, en vooraf veronderftellende, 't geen in verfchil hangt, te weeten, dat SALMA
de Vader was van sAtMO,v, merkt hy op, dat 'er eene
uitlaating in den Text is, en dat men, om denzelven in
de oorfpronglyke volkomenheid te herifellen , het 20 en z c
vs. in deezer voege te leezen hebbe. AMtNADDAS geivan NAHESSON, en NAHESSON gewan BALMA, en SALMA, gewan
ALMON, en SALMON gewan Boaz. Dit is de eerfte gisfing.
Hy ontveinst niet, dat men 'er eene aanmerkelyke zwaarigheid tegen in kan brengen, eerre zwaarigheid welke
hem
(*) Hovs1QANT,

P. 37, &c.

Bibl. Hebraic. can fitis. Tom. II. Prof.
N4
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hem lang gehinderd heeft; naamlyk, dat wy, 1 KROM. II:
iz, uitdruklyk vermeld vinden, dat NAHESSON SALMA gewan, en dat SALMA nnoAZ gewan. MATTH. I: 4, 5, dat
NAHESSON SAi MON gewan, en SALMON BOAZ gewan, en LUK.
III: 31, 'ia, dat DAVID de Zon was van JESSE, Zoon van
o1DED, Zoon van soAz, loon van SALMON, Zoon van NA.
HW.ssoN; drie zeer agtenswaardige getuigenisfen, om te ftaaven , dat , volgens de tegenwoordige leezing dier plaatze,
in het Boek van RUTH, SALMA en SALMON een en dezelfde
Man ware. Vader HOUNIGANT gelooft niet te min, dat by
zich boven die zwaarigheid kan verheffen. Zonder gewag
te maaken van LUKAS, antwoordt hy , dat de plaats, in
het Boek van RUTH, ééns veranderd zynde, de Schryver
der Kronyken, en naa hem de Euangelist MATTHEUS, die
Geflachtlyst gegeeven hebben, zo als zy dezelve vonden;
fchoon zy wel verzekerd waren van de misftelling; even
eens als MATTHEUS, in de Geflachtlyst van JESUS CHRISTUS,
drie Koningen agterwege gelaaten heeft, zonder des eenige
melding te doen, om dat hy derzelver Naamen niet aantrof
in de Geflachtlysten ten zynen tyde onder de 3ooden in
zwang , fchoon hy wel bemerkte dat zy in dit geval niet
naauwkeurig waren.
Maar kan men gelooven dat EsDRA , die voor den Schry
ver van de Boeken der Kronyken gehouden wordt, de Ge flachtlyst van DAVID heeft willen gronden op een brok in
't Boek van RUTH, welken by wist dat gebrekkig was, zonder des iets aan te merken, of dien mistag te regt te brengen ? Is het waarfchynlyk dat de Euangelist MATTHEUS , en
LUKAS, boven al de eerstgemelde, die aan de Kronyken en
aan RUTH heeft toegewyd, dat SAC MON uoAZ gewan by RACRAB, geene zo groote misftelling in de oude Schryveren
zou hebben durven veranderen? Hoe kan Vader HOUs1CANT
zeggen, dat MATTHEUS in de Geflachtlyst van JESUS CHRISTUS de Naamen van drie Koningen onder de Voorouderen
onzes Zaligmaakers verzweegeu heeft, en dat men die Naamen niet aantrof op de Geflachttafelen ten zynen tyde onder
de .7ooden in hoogagting ? Hy was buiten twyfel niet onkundig van andere redenen voor deeze verzwyging door de
Geleerden opgegeeven, en dat deeze redenen zeer aanneeme)yk zyn. De Koningen, door MATTHEUS overgeflaagen, zyn
AHAzIA, Jobs en AMAZIA. Misfchien heeft hy dezelven
niet vermeld om tot het derde Geflacht de gedagtenis te
verzwygen van de Vorften afgeflamd an ACHA6 , door
♦THALIA, Moeder van AHAZIA, en waardige Dogter van een
Va-
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Vader zo onwaardig als hy. Mogelyk ook dat MATTHEUS
deeze drie Naamen alleen verzweegen heeft om het getal van
veertien te bewaaren in de Geflachten der drie Tydperken
van welken by fpreekt. Buiten dien is het eene andere zaak
eene opene plaats niet aan te vullen, met 'er Perfoonen, op
een Geflachtlyst vergeeten, in te vullen, eene andere zaak
daarin een hoofdmisflag, daar voor bekend, te laaten bly.
ven; en dit zouden MATTHEUS, LUKAS zo wel als ESDRA,
gedaan hebben, indien zy ons in den waan gelaaten hadden, dat SALMON, Vader van BOAZ, de Zoon was van
NAHESSON, fchoon zy wel verzekerd waren, dat hy diens
Kleinzoon en de Zoon van SALMA ware (*).
De tweede gisfing van deezen nieuwen Geleerden heeft
hem meer moeite moeten geeven dan de voorgaande: dewy[
dezelve nog zonderlinger is. Dezelve betreft OBED. Men
gelooft in 't algemeen, dat die Naam, welke betekent, hy
heeft gediend of dienst gedaan, hem gegeeven is op verzoek
der nabuurinnen van NAOMI, die, in de deelneeming in de
vreugd dier agtenswaardige, Vrouwe, wilden dat het Kind
deezen Naam zou voeren, ' om met dien Naam de gedagtenis te vereeuwigen van de gelukkige omwenteling die de
Grootmoeder ondervondt in den thans geboorenen ; een
Kleinzoon, die zich onderfcheidde, door den dienst welken
by toebragt; een (leun haars Ouderdoms en een flut vanr
haar Huis wordende.
Vader HOUBIGANT vindt geen fmaak in dit denkbeeld. Hy
meent ontdekt te hebben , dat de Naam van OBED geheel beantwoordt aan de oogmerken der Nabuurinnen van
NAOMI , en, zonder zich te bekreunen aan 't gezag van EsDRA in 't Boek der Kronyken, noch aan dat van MATTHEUS
Of LUKAS, wil hy volfirekt dat Bonz en RUTH eenen ande•
ren Zoon dan OBED gehad hebben, en dat deeze hun Klein.
zoon geweest is. Hy doet meer, hy ontdekt den Naam van
dien vermeenden Zoon van BOAZ in den naam van een der
pylaaren des Tempels van SALOMO. Deeze Vorst, gelyk
bekend is, richtte in het voorhuis des Tempels twee koperen pylaaren op. De een droeg den naam van BoAZ, 't welk
reet fiterkte betekent , de ander dien van JACHIN , welke
beduidt, hy zal het onderhutten. BOAZ nu was de naam.
van een der Voorouderen van SALOMO, gevolglyk was A.
CHIN desgelyks de naam van een zyner Stamvaderen.
Die
() Bibliothegrrs des Sciences & des Arts. Toni. VII. Part. 1.
Art. IV.
N5
-
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Die laatfile naam nu, die zo veel zegt als hy zal het onderflutten, gevoegd by den naam van BOAZ, levert een Op•
te rift uit , 't welk den zin opgeeft , hy zal het
met fterkte onderhutten; een Opfchrift, 't welk juist beantwoordt aan de gelukwenfchingen en oogmerken der
goede Nabuurinnen van NAOMI. Derhalven is JACHIN
de walre naam des Zoons van BOAZ en RUTH, en 't is
uit dien JACHIN, dat OBEE) voortfproot (*).
Zie daar, buiten twyfeI, veel fchranderheid, veel vinding; maar de bondigheid fchynt 'er aan te ontbreeken.
Waarom is het noodig, dat in de Naamen, door SALOMO
gefchreeven op de twee Pylaaren vn zyn Tempel , die
Vorst iets anders bedoeld hebbe, dan dat dit Heilig Gebouw zou in (land blyven door de onderlteuning des Allerhooyíten aan wien het was toegewyd ? Hoe zal men
bewyzen, dat SALOMO, aan een deezer Pylaaren den naam
van • BOAZ geevende, zinfpeelde op den Man van RUTH?
Veronderlteld zynde dat hy het gedaan hebbe, hoe volgt
daar uit, dat de andere Pylaar in de denkbeelden van SALomlo desgelyks betrekking hadt op een Zoon van BOAZ?
Waarom verfchikt Vader HOUBIGANT, op eigen gezag,
de orde der benaaminge van die Pylaaren, welker eerfte,
aan de rechterhand geplaatst, JACHIN heette, terwyl die,
welke den naam van BOAZ voerde, den tweeden rang heeft,
aan de (linkerhand geplaatst? Wie kan het van zich ver
om aan BOAZ een Zoon te geeven in de Heilige-krygen
Bladeren geheel onbekend , tegen het gezag van vier gewyde Gedenkftukken, die 'er van zwygen in de opgave
an een Geflachtlyst, waar hy natuurlyk moest komen,
en dien Zoon te vinden in de willekeurige overeenkom
naam van een Pylaar; een naam welks let--flen,id
terlyke betekenis genoegzaam beantwoordt aan de oog
JACSIN, wy bekennen het,-merkndopigt?Dze
zou, als men hem toeliet, met den SALMA van HOUBIGANT
alle zwaarigheden wegneemen, welke de Schryver des Boeks
an RUTH in de Geflachtlyst van DAVID gelaaten heeft:
maar dewyl de gezonde Oordeelkunde geen redenest van voegelykheid voor bewyzen laat gelden, kunnen wy dit nienwe Stelzel niet onderfchryven, vóór dat het op beter gronden gebouwd worde (t).
*) HOUBIGANT, als boven.
(f) Bibliotheque des Sciences des Beaux -,frts, als boven.

(Het Vervolg en Slot hier na.)
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VERHAAL WEGENS EENEN GELUKKIG UITGEVALLEN MISSLAG, VAN TWEE ZEER VERSCHILLENDE LYTERS, VAN
WELKE DE EEN HET GENEESMIDDEL, AAN DEI
ANDEREN VOORGESCHREEVEN, GEBRUIKT HAD.

D

at heide de Heel- en Geneeskunde aan toevallige gebeurtenisfen zeer veel te danken hebben , is eene
waarheid die te algemeen bekend en aangenoomen is, dan
dat zy eenig bewys behoeft, en daar het in de laatf'te zo
wel als in de eerfte, maar al te dikwyls , gebeurt, dat men
ex juvantibus & nocentibus (uit de middelen die van dienst
geweest zyn , of die nadeelig waren) tot de oorzaak der
ziekte , en het verder aanwenden der hulpmiddelen, moet
befluiten ; zo zal het onzen Leezeren veelligt niet
onaangenaam zyn , hiervan in het navolgend verhaal een
ontegenfpreekelyk bewys aan te treffen , het welk Bene
echte gefchiedenis behelst, van wel is waar een ten uiterften gelukkig uitgevallen misflag; doch waarby ieder Menfchenvriend evenwel met de grootf'te reden wenfchen zal,
dat zodanige abuizen nimmer plaats mogen hebben , om
dat daar door het leeven van onderfcheidene Lyders in het
groottie gevaar zoude kunnen geraaken.
Voor Benige jaaren , wierden in eene niet onvermaarde
Apotheek in Amferdam , twee Recepten voorfchreeven ,
waarvan het eene bellond uit eene fterke Infufto purgans,
ex fol. Sennce , fruft. Tamarind. Manna Calabr. & Sal.
Polychr. , het andere was eene Einutfio ex Amygdalis ,
Semin. Cucum. & Melonum, waarin vier greinen Laudanum
purum opgelost waren. De eerfte drank was beftemd voor
een aan een zwaar Colycq laboreerenden Lyder; de laatil;e
voor eene Kraamvrouw , welke aan eene fterke Homorrhagia uteri laboreerde. Beide deeze dranken behoorlyk
vervaardigd, en ieder met een fignatuur voorzien, waarop
de naam der Lyders getchreeven Rond, wierden gelyktydig
aan den Looper ter beftelling afgegeeven , dan deeze, te
onoplettend , geeft de purgeerdrank af aan bet huis der
f(raamvrouw, en de Amandeldrank by den aan het Colycq
laboreerenden Lyder. Zonder dat door iemand op de Jignaturen eenige acht gegeeven wierd , gaf men de Lyders
volgens de order van den Geneesheer, alle uuren een theeItopje der ontfangen dranken in, en het abuis wierd niet eer
dan den volgenden dag ontdekt, wanneer de purgatie voor

het
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het grootte gedeelte, en de Amandeldrank geheel, gecon.
fumeerd was. En zie hier de gelukkige gevolgen daarvan.
De Kraamvrouw had niet minder dan agt of tien fterke
Stoelgangen gehad, waar door zy eene menigte harde, zwarte, galachtige, drekfloffen ontlastte , zeer veel verligting
bekwam, en de Hcemorrhagie geheel ophield ; daarentegen
waren de Kramppynen by den anderen te eenemaal getild,
waar door de nog in het lichaam aanweezig zynde laxantia , (want by had reeds verfcheidene derzelve gebruikt)
gelegenheid kreegen, om eene menigte fcherpe dunne floffe
uit het lichaam te voeren , en de Lyder gelukkig van een
pynlyk en gevaarlyk toeval gered wierd.
Nu laat het zich van agteren gemakkelyk verklaaren ,
hoe dat beide deeze, in fchyn kwalyk aangewende, middelen , de heilzaamfte gevolgen moesten opleveren , en de
Schryver deezes wil wel bekennen,. dat dit toeval hem, in
vervolg van tyd , voor zeer veele Lyderesfen , van een
uitmuntend nut is geweest, fchoon by 'er niet te min moet
byvoegen, dat by het daar door by veele Vroedvrouwen ,
Bakers , Moeders, Tantes, Buurvrouwen en meer andere
zoortgelyken, ja zelf, helaas ! by zommige Geneesheeren ,
wier denkwyze nog met een ondoordringbaaren nevel van
vooroordeelen bedwelmd was, ten uiterften verkorven heeft.
Thans, echter, dank zy eene meerdere verlichting , ook in
het vak der Geneeskunde, fchroomt geen verftandig Man,
in gevalle by overtuigd is , dat de oorzaak der toevallen
zulks vereischt, om, aan eene Kraamvrouw, gepaste braaken purgeermiddelen toe te dienen , waar door menig eene,
van de anders zeer dikwyls doodelyke Kraam- of liever
Rottkoortzen, tydig bevryd word.
R.

•ESCHRYVING VAN DEN MAHWAH-BOOM.
Luitenant CHARLES HAMILTON.

Door den

(Getrokken uit de iljiatic Refearches, or Transaë ons of
the Society inflituted in Bengal.)

e Máhwah-Boom is eene zeldzaame en teffens nuttige
Boom. Dezelve behoort tot de Polyandria Monogynia
D
; maar is van eene foort niet door hein bevan
LINNIEUS

fchreeven. Door tnfnyding levert dezelve uit den bast een
harst.
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harstagtige Gom. De Bloemen zyn van eene zonderlinge
natuur, en vertoonen zich als Besfen.
In de maand February, laat de Máhwah-Boom de Bladeren vallen, en vroeg in Maart beginnen deeze Bloemen uit
te komen; hangende aan risten van dertig , veertig , of
vyftig, aan 't einde van elk dun takje, en van dien tyd, tot
het laatfte gedeelte van April , als de Bloemen ryp worden , (want zy openen zich nooit) vallen zy af met de
anther, in den morgenflond, en kort na 't opgaan der Zonne; men verzamelt ze , en zy worden gedroogd door ze
eenige weinige dagen in den Zonnefchyn te leggen; in dien
gedroogden flaat gelyken zy zeer op gedroogde druiven, en
hebben 'er ook den reuk en finaak van.
In gedaante is de vrugt van twee foorten, de eene gelykt
na een kleine Walnoot , de andere is wat grooter en fpitzer, de zaaden zyn vol van dikke Olie, van zelf(Iandigheid
als Boter of Ghee; men krygt dezelve door persfen.
Uit deeze befchryving kunnen wy gereed opmaaken, dat
de Máhwah-Boom van een algemeen gebruik is. De Bloemen worden door de Inwoonders raauw,, of in hunne fpyzen gekookt, geëeten ; en, enkel met Ryst gekookt , ver
een verfterkend en gezond voedzel. Gegist heb--fchaenzy
bende, leveren zy, overgehaald zynde, een flerken Geest uit.
De Olie gebruikt men in de Keuken, tot het vervaardigen
van zekere Zuikergebakken ; men brandt dezelve in de
lampen, en zy wordt aangemerkt als een heilzaam Genees.
middel, op wonden en uitfag van de huid gelegd. Waartoe men de Gom bezigt, is . my onbekend.
Naardemaal deeze Boom in den dorl}en grond wil
groeien, en weinig vogts noodig heeft, is dezelve wonder
gefchikt voor de Inwoonders van de bergagtige Gewesten,
omftreeks Buxar, die, geduurende de heete maanden, aan
lange en fchroeiende droogten onderworpen zyn. De
Heer HAMILTON denkt, dat, door het aankweeken van deezen Boom , de inkom{Ien der Landeigenaaren zeer zou•
den vermeerderd worden , en dat men een voorraad
van de vrugt zou kunnen opleggen , tot den tyd van
gebrek." „ Dan ," voegt by 'er nevens , „ het verwaar.
,, loozen hier van duidt ten vollen aan , het waar cha„ rafter van den laagften rang der Inboorelingen, als lui en
„ vadzig in de hoogfte maate ; 't geen misfchien grooten„ deels is toe te fchryven , aan de onkundige en domme
„ inhaaligheid hunner Rajahs , Zimeendars en andere
„ Land-
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„ Landeigenaars , en derzelver volfiaagene. onoplettenheid
„ op de verwaarloozing van die elen.digen, die nogtbans da
„ oorzaak zyn van hui aanzien en magt."

OVER DE zUIKBR' VAN NATUURLYKE MELD
Heer JAHRIG, te Petersburg.

Door den,

(fournal de Phyfique, •i79I.)

p myne Reizen , welke ik ondernomen heb, op last
der Academie van Petersburg , onder de M,ingolifche
Volken , die de grenzen van het Gouvernement. lrkuiz ,
boven het Meir Baikal bewoonen , langs de Rivier Seien.
ga , nam ik eene vernuftige wyze waar , op welke die
Volken , geduurende hunne lange Winters , eene grootse
hoeveelheid Melks bewaarera, welke zy haten bevriezen in
yzeren Ketels , die hun ook tot andere einden dienen.
Wanneer de Melk, in zodanig een ketel volkomen bevroo.
zen is, maaken zy den ketel langzaam warm , en ligten
'er de bevroozen Melk uit met een houten fpatel. Deeze.
bewerking vangt aan, zo ras de koude begint: want, dan
heeft men den grootsten overvloed van Melk: de Melk-ys.
klompen, door dit middel verkreegen, neemen, gelyk zulks
eigenaartig volgt, de binnentie gedaante der ketels aas, in
welken zy bevroozen , en behouden die den ganfchen
Winter.
Doch 't geen myne nieuwsgierigheid veel flerker prikkel
de , beflondt daarin , dat ik alle de Melk-ysklompen digt
overdekt zag met een wit poeder, in 't voorkomen meelagtig.
Ik merkte dezelfde zaak op in myn kleine voorraadplaats,,
die ik moest voorzien op den eigentien voet als deeze zwervende Volken, en de Kinderen van myne Herders bragten
my dikwyls fchotels , vervuld met die foort van Meel, 't
welk zy aten , en waarvan zy zich ook bedienden , mm
hunne fpys te zuikeren.
Naa deeze ontdekking, liet ik een voorraad van Melk ysklompen , uit een benedenkamer, brengen boven op het
houten huis , waarin ik myn intrek had , en een gedeelte
uitmaakte van een Tempel , toegeheiligd aan de Afgodet
deezes Heidenfchen Volks. Deeze Melk-ysklompen vonden
zich, te dier plaats, blootgelleld aan de onmiddelyke wer+
kinly
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king vin de koude en drooge lugt, welke, bykans een ge-

heel jaar door, in deeze landen heerscht. J)e Melk-ysklompen waren rechtftandig gezet , en fpeelde gevolglyk
van alle kanten de lugt daarop. Ik bezogt ze• dikwyls ,
en bemerkte, dat die blootfielling aan de Lugt toebragt in
dagelyks de meelagtige korst , waar mede de oppervlakte
overdekt was , te vermeerderen. Ik nam alle weekgin ,
door deeze Melk-ysklompen te fchrabben , ten minílen de
hoogte van twee vingerbreed , van deeze meelagtige zelf
weg : welke ik als dan op een fchotel deed ,-ftandighe
en aan de lugt bloot ftelde , om, door behulp van de Vorst ,
de overgebleevene vogtigheid, welke aan een lange bewaaring nadeelig zou hebben kunnen weezen, weg te neemen.
Dit meel dus bloot geífeld aan ítrenge koude, en by gevolge van alle vogtigheid ontdaan , hadt een zeer zoeten en
zuikeragtigen fmaak. In warm water ontbonden , en Iterk
met een karnftokje geroerd, kan men zich, door dit middel , op alle tyden en plaatzen, zeer goede en wel fmaakende Melk bezorgen. Ik geloof dat deeze ontdekking van
eene zeer groote nuttigheid is , en zeer volvoerbaar op
lange reizen ter Zee of te Land. Het komt 'er op aan ,
om, by de toebereiding, alle noodige voorzorgen in agt te
neemen.
Gelyk ik hier fpreek van eene Proeve , door my genomen, en verfcheide keeren herhaald, kan ik even zeer verzekeren , dat dezelve zal gelukken aan een ieder , die 'er
zich toe wil verledigen ; dan ik geloof ook, dat alle Landen niet even gunflig zyn, tot het vormen van deeze zon
waar ik my toen ont--derlingzf{ah.HetLnd,
hield, is een der hoog{le ftreeken in het Noorden van
Afie ; een Alpisch Gewest, waar de Rivieren bykans zes
maanden van het Jaar met Ys bedekt zyn , ondanks zy
liggen onder den vyftigflen Graad Noorderbreedte.
Eene andere byzonderheid, eigen aan die Landfirteke, is
de drooge en fcherpfnydende Lugt , geduurende een groot
gedeelte des Jaars. De drooge Winden, gelyk ook Regen
en Sneeuw, komen zelden uit het Westen: bykans altoos
uit het Noorden, en worden doorgaans aangekondigd door
een zeer zagten Zuiden Wind , die eenigen tyd waait.
Deeze drooge en gezuiverde Lugt , welke den geheelen
Winter in deeze fireeken heerscht, vermeerdert by gevolge
de uitwaasfeming van alle vogtioheden , in deeze Melk-ysklompen , en laat niets agter aan het weezenlyke en d*
beltauddeelen van de Melk, onder de gedaante van een
qm
wit Poeder.
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Om in korten tyd eenen grooten voorraad van dit Poe.
der te verkrygen, moet men, by voorkeuze, zich bedienen
van raauwe ongekookte Melk, weinig of niet zamelt men in
van Melk, die gekookt of afgeroomd is; desgelyks behoort
men zorge te draagen , om de versch gemolken Melk,
wanneer dezelve de "natuurlyke warmte nog heeft , niet
bloot te rellen aan de koude ; de fchielyke aanval der
koude dryft alle de vette en kaasagtige deelen na het
middel[te van den klomp , derwyze, dat enkel wateragtige
deelen alleen de buitent'e zyden van dusdanig een Melk
een der--ysklompbefan.Htilodekrnva
gelyken Melk-ysklomp vertoont zich als dan in eene rimpelagtige gedaante , menigmaal reeds in het boteragtige
veranderd , en levert geen zuikeragtig Poeder op. Ten
einde de vette en zuikeragtige deelen zich te eenpaariger
verdeelen door, den geheelen Melkklomp, laat ik de versch
gemolken Melk koud worden , die men als dan in platte
en ondiepe ketels kan uitflorten.

ONDERRIGTENDE AANMERKINGEN , MEDEGEDEELD AAN
HE MEEREN NATUURKUNDIGLN , DIE NA DE ZUIDZRE
EN DE ZUIDPOOL- GEWESTEN OP REIS GAAN, VOORGELEEZEN IN DE SOCIETEIT DER NATUURLYKE HISTORIE, TE PARYS, den 29 van 3euly 1791. Door
den Heer DEODAT DE DOLMIEU.

(Yournal de Phyfique.)
e eeríle Zeelieden, die langs de Kust van Africa zeil
Kaap der Stormen (*) omvoe--den,fchrikly
ren , om in de Landen te komen , welke Speceryen opleverden ; de Gelukzoekers , die , na de ontdekking der
Nieuwe Wereld , in het vaste Land van America zogten
door te dringen, vonden zich daar toe opgewekt door zugt
tot Rykdommen. Goud en Zilver waren de eenige voorwerpen hunner onderneemingen, en maakten den eenigen prys
uit ,

D

(*) Cabo Tormentofo, of de Kaap der Stormen , was de oude
naam van die, naderhand, met zo veel gronds, dien verwisfeldo
voor den naam van Cabo di Buono Speranza of Kaap der Goede
Hoope. RoBERTSoN, Gefchiedenis van America, I. D. bl. 88.
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tikt , welken zy op hunnen arbeid fteldert. Zy doorzwierven , als wilde Dieren , de Landilreeken , welke het ongeluk hadden van een lokaas op te leveren aan hunnen onl^sbaaren Gouddorst , zy bragten de Inwoonders om hals 3
om meester te worden van eenige cieraaden van kostbaak
f 1ctnalen vervaardigd , die van geese waardye waren voor
die vreedzaame I 1enfchen , en welker gezigt alleen de drift
tier begeerlykheid dier barbaarfche Eueopeaansn ontítak:
Deeze woeste Overwinnaars voelden zich Qedreeven door
een Goudzugt zo flerk , dat dezelve geene voldoening zon
erlangd hebben , indien zelfs de Bergen , die de aderen
van een onmeetbaaren Rykdom in zich beffooten ; geheel
en al uit die geliefde NIetaalen beslaan hadden. Wanneer
de \Veetenfchappen eenige voordeelen getrokken hebben ,
van de nafpeuringen door hun te werk gefteld ; om de
Nunes op te ípeuren en te bewerken, zyn zy des ger:neii
dank aan hun verfenuldigd, dewyl nimmer eenig oogmerk
van onderrigting hun in den zin kwam.
Veel edeler dryfveeren fpoorden de Reizigers aan , die
in deeze eeuwe , de gevaarlykífe Zeetochten ondernamen
en de moeilykile reizen deeden ; de begeerte om de Na
te kennen, de dorst na nieuwe Kundigheden, zo hef--tur
tig als de Gouddorst , heeft hun alle gevaarcn doers bra=
veeren; en de roem, hun eenig doel, is ook hunne beloohing geweest.
i)e `veetenfchappeti hebben, uit banden van Natuurkuridire Reizigeren , zulke keurige Waarneemingen ; zo veel
ontvangen ; dat-vuldigenrfch votbengzls,
de Rykdommen van het Dieren- en Plantenryk onuitputtelyk fcheenen. Maar het Ryk' der Delfttofl'en fchynt altons
nan de twee andere opgeofferd. Deeze beide hebben
eerre onmeetbaare uitgefrektlleid gekreegen, terwyl het der
de bvkans geheel verwaarloosd is , 't zy de beoefetiL,g
der l.eeven- en beweeglooze holle min aantrekkelykhei:is
hadt ; dan de beféhouwing van -de leevende en zich be
weegende voorwerpen, 't zy ooi dat men, tot deezen laat
-wentydo,vrig esNIynwkudigb.
paald heeft tot het opfpeuren der Metaalen ; en het van
geen aanbelang rekende dezelve tot eenig ander voorwerp
te wenden: Men wist niet dat 'er Waarneemingen te doen
waren , veel belangryker dan die der verzanielplaatzen tun
kostbaare Metaales ; \Vaarneémingcn , meer -géfchikt 0th
i s menfchen geest te 3voldoen.
't 1s waar ; een gerui:ncn t^•d geleden , hebben een ige.
AILNG, 1792, ivo,
0
Pva.
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Natuurkundigen begreepen , dat de oude Gefchiedenis des
Aardkloots belèhreeven was in de eerfile beddingen der
Aarde ; dan , het was bewaard gebleeven voor den Heer
1)L BuFFON , om aan te toonen, dat de tegenwoordige gefteltenis onzes Aardbols eene naauwe betrekking heeft tot
groote omwentelingen , op onderfcheide tyden voorgeval
kwam hem toe, onze aandagt te vestigen op de-len;ht
verbaazend groote overblyfzels van eene. oude Aarde , op
de bezinkzelen door de Zee agtergelaaten , op de opgedolven Beenderen, onbetwistbaare gedenktekens van eene andere orde der dingen: en, indien die groote Schilder der
ïN?atuure, zich tot de hoogte der hemelen verheffende, zomtyds de backen , welken zyn vlugt moesten regelen , uit
liet oog verlooren heeft; indien hy, om het kleed op te
ligten, 't welk het oogenblik der Sclleppinge bedekt, al te
zeer de Waarneemingen verwaarloosd heeft., die het geweld
van zyn vernuft moesten beteugeld'hebbn ; indien de flof
der ondervindinge hem niet altoos onderlleund heeft op dien
donkeren weg; indien , eindelyk , zyne Befchouwing des Aard
dag tot dag in waarfchynlykheid verliest, levert-klotsvan
zulks geen reden op om zyn roem aan te tasten : want,
het is altoos eenen grooten Bouwkun(fenaar niet te wyten , als hy geene hem voegende bouwftoffen by de hand
vindt , en dikwyls is hy bedroogen door zyn vertrouwen
op de zodanigen, die ze hem verfchaften. De dwaalingen
van een zo groot Man doen ons de noodzaaklykheid bemerken tot het verdubbelen onzer poogingen , om nieuwe
bewys{tukken op te zamelen, om de verhaalen der Reizigeren te regt te brengen , en zo groot eene menigte van
Waarneemingen byeen te voegen , als , ten eenigen tyde ,
een dergelyk Vernuft de middelen aan de hand kunnen geeven , om door den nagt der tyden heen te dringen , en
daar gebeurtenisfen te ontdekken , die zich in eene onbegrensde oudheid verliezen.
Maar , terwyl wy ons Vasteland nagaan , terwyl wy
Waarneemingen doen die binnen ons bereik vallen , en, in
zekeren voege niets meer vorderen , dan de moeite om ze
op te íchryven , behooren onze aanmoedigingen den yver
te onderdeunen der zodanigen , die een veel moeilyker
loopbaan opslaan ; onze erkentenis moet onëindig groot
wcezen voor Reizigers , die onderwys gaan haalen aan de
verst afgelegene deden des Aardkloots, die alle aangenaam!eden des leevens, alle voordoelen der befchaafdheid, opufferen , om zich te vervoegen by wilde Volken , in onbewut<x-
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woonde Landifreeken; ten einde daar bewyzen op te zamelen , Waarneemingen te doen , en Natuurkuudihe waarheden te ontdekken , die , by hunne wederkomst , ons zo wei
als hun toebehooren , fchoon wy niet deden in een dc
gevaaren, in een der moeilvlzheden, aan hunne naeudu'
gen onaffcheidelyk verbonden. 1\_fynen dank 3 der!ialven
betuigende aan de zodanigen , die zich taus toewyen, oi#tt
den kring der nmenschlyke t;undïglte'en uit te breiden, v„,zoeh ik hun my te vergunnen , oenige voorwerpen aan te
wezen op welke zy hunne aandagt moeten vestigen.
Oe Mynkundige , die een íchaars bezogte Kust bezcettt,
die bykans onbewoonde Landen doorzwerft, moet niet hooi
pen daar flikken te zullen aantreffen , die ten cieraad de
Kabinetten strekken : want de fchoone Kristallifatien ens de
Mynítoífen , die eene zekere uitwendige fchoonheid hibben, behooren tot de Metaaladeren, en derzelver ontdek
-king
vordert den zwaaren arbeid der Mynwerkeren:
Niet meer moeten zy zich Itreelen, met het denkbeeld vaan
kostbaare Metealen , of Ldelgelteenten, te zullen inz^àtn^.
len ; deeze zelfhandigheden doen zich zeldzaam op suil
's Aardryks oppervlakte , en , zonder eene voorafgaat:de
aanwyzing , zonder eene bykans volstrekte zekerheid van
ze te zullen aantreffen, moet men den tyd niet verkwisten
om ze op te zoeken; dit nag eerst, gedaan worden y wanneer men ze ontdekt heeft in de cieraaden der Inbooretitià
gen , of in de flukken huiis huisiyken gebruiks. In ell
gevallen , is het alleen by een toevallig gelukkig natref
Pen, dat men iets van dien aart koene aanvangen.
De verzameling eens Delfí.ofl:undigen kan ni►nmer di^
:nieuwheid van voorwerpen, die verfcheidenheid van v krt
brengzelen, aanbieden , als die des Plantkundigen
deeze plaatst eenigermaate al zyne weetenfch ap in z it
Kruidboek, en trekt Beene andere kundigheid, van de bt^
dekking eener nieuwe Plant dan die dat dezelve betlá t
't is een Plant meer, welke by in het ontelbaar Gezin der
Gewasfen plaats geeft. In de Deiftlofkunde behoort het
befcaan van eiken Steen tot de Gefchiedenis des AaMkloots : indien die Steen , op zich zelven befchouwd $ t°4tt
zeer weinig belangs is, kan dezelve , door zyne betrekkiligen , aanleiding geeven tot de ontdekking van de zeldzawutite verfchynzelen, en zeer weinig verwagte waarheden thm
vouwen. Geen der omstandigheden nebbe men onopgemerkt
te laaten dewvl zy alle in verband kunnen slaan ; ibet
zaaken von de uitcrlte aangelegenheid . De gemeeníté zelf
p ,}
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flandigheden , die in alle Landen gevonden worden , ver.
ichaf.n , door derzelver algemeenheid , zelfs de oplosfiug
van de keurigfte vraaghukken.
De liallktleen, by voorbeeld , maakt meer dan een derde
gedeelte uit van ons Vasteland : weinige Landen , weinige
Bergen , zyn 'er, waar dezelve niet gevonden wordt ; het is
de overvloed van dien Steen , de bykans altoos horizontaaie ligging van deszelfs beddingen, liet zyn de Delftiof•
Ièn daarin begreepen, die ons het lang verblyf des Zeewaters over ons Vasteland leeren : zy hebben ons aangeweezen, dat deeze onderdompeling eeuwen lang geduurd heeft,
en het gevolg niet was van enne geweldige oorzaak, maar
een gewoone ftand : dewyl de bezakzels zich geregeld , en
agtereenvolgend, opeenhoopten tot het vormen van Bergen,
sneer dan duizend Roeden hoog; zy hebben ons aangewee•
zen , dat de Luchtlireeken alstoen dezelfde niet waren: want
de Zee voedde Dieren , welker gelyken men nu niet meer
vindt, dan in de Indifche Zeeën. Veele andere groote
waarheden zyn 'er , behalven deeze , verbonden aan d*
Waarneemingen, die men op die zelfde Ibort van Steenen
kan doen.
Iiet is van aangelegenheid volkomen otxierrigt te worden, of de Kalkdeen op de Zuidzee-Eilanden , en in de
Landen dipt by de Zuidpool , bettaat. Treft men den.
zelven daar aan, dan moet men voorts Walpeuren de natuur, de ligging, dier Steenen, en derzelver overeenkomst
met die in ons Vasteland ; men moet opmerken of ze op
Rotzen of Steenen van Bene andere natuur rusten, of ze tegen hooge Bergen leggen, en de toppen daar van beflaan;
men moet optekenen de grootste hoogte , waar men ze
aantreft, en eindelyk nagaan , welke Delfftotfen zy bevatten. — In deezer vuege, zal een klein ftukje Kalkfleen,
met een Schulp daarin , opgeraapt in de Zuidpool -Landen, op een lierg duizend Roeden hoog, voldoen kunnen,
om te bewyzen, of dat de Aardkloot, ten zelfden tyde ,
over deszelfs geheele oppervlakte met water bedekt was ,
en als dan zou het noodzaaklyk weezen , dat zich groote
holen geopend hadden, om al dien voorraad van water te
verzwelgen, die ons Vasteland onderzette, of dat de menigte des waters dikwyls van plaats veranderde: want ,de
blykbaare voorraad van water, in de Zee, zpu niet genoegzaam weezen, om, ten zelfden tyde, ons Vasteland, en de
Landen , die zich aan het andere uiterfte van 's Aardrylcs
middellyn bevinden , te overfiroonien. Indien de DeI£ltof
ire
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in dien Steen begreepen, van eeue foort was die niet dan
in eeneLuchttlreek, gelyk aan die van mndie, kiu ieeveii,
zouden wy kunnen gelooven, dat cie Lugtsgelteiienis(e des
Aardkloots toen omtrent overal gelyk was , en dat alleen
onze Lugt11reeken verkoeld zyn. Ingevalle men, in tegendeel, geen Kalkil:een met fchulpen bezet, op een der Eilanden van de Zuidzee aantrof, indien dezelve niet bettondt
in Nieuw Holland , in Nieuw Zeeland, en in de Zuidpool Landen , dan zou men mogen veronderltellen , dat deeze
Landen nooit onder water gefblan hadden, dat de voorraad
des waters alleen tere verplaatzing ondergaan heeft , dat
dezelve opgehoopt is in het gedeelte , 't welk den Stillen
Oceaan betlaat , wanneer het ons Vasteland bloot liet , en
dat die verplaatzing eene verandering in het zwaartepunt
des Aardbols noodzaaklyk gemaakt heeft. — Veele- andere aanwyzingen kunnen 'er ontleend worden uit liet
aan- of afweezen deezes Steens, en deszelfs ligging. Ik heb
alleen dit voorbeeld bygebragt , om te doen zien liet aan belang van Waarneemingen , die de gemeente en minst
waardigt}e fchynen ; ik heb willen bewyzen , dat de Delf
genoeg zal gedaan hebben , als hy ons zyne-ítofkundige
onderrigtingen mededeelt , over de Natuurlyke Get}eldheid
der Landen door hem bezogt, en zyne Verzameling zal die
van de Dier- en Plantkundigen evenaaren , wanneer hy
ons , uit deeze ver afgelegene Gewesten , zelfil.andigheden
medebrengt, die in ons Land de allergemee.ulle zyn.
Op deeze langduurige Reizen, heeft men niet altoos den
tyd tot zyne befchikking , en men treft, tot liet doen van
nafpeuringen , die geryflykheden niet aan , welke men in
befehaafde Landen vindt. Men moet, eenigzins in haast, de
\Vaarneemingen , welke men wil doen , verrigten , en het
is van weezenlyk aasbelang , geen oogenblik te verliezen
om eenvoudige aanduidingen op te zamelen , wanneer de
omílandigheden niet geheugen zich over te geeven aan gezette nalpooringen. ----- De Natuurkundige moet, daarom,
zyn plan vooraf opmaaken , en het voornaam oogmerk zyner Waarneemingen bepaalen; ten einde 't zelve nooit uit
het ooge te verliezen , of zich te laates aftrekken door bykomende voorwerpen ; hy moet zich verzekerd houden ,
dat alle agtloosheid , welke hy zich veroorlofde , hein
zou kunnen herooven van de vrugt zyner tochten ; by
moet weeten , dat hy, fchielyk heen trekkende langs Kus
vol hindernisfen en gevaaren , nooit tot morgen be--ten,
hoort uit te fellen eenige Waarneem ngen , welke hy dien
03ei-
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eigen dag met gemak kan doen. Wansneer men den voet
zet op eene zo mocilyke loopbaan , is 'Cr yver en moed
nood i-1 , doch bovenal ifandvastigheid: vóór dat men liet
ondcri aat, behoort men zyne kragten te beproeven; maar
het werk aangevangen hebbende , moet men geene anderé
gedagten koesteren , dan om liet voorgeftelde oogmerk te
bereiken.

eng Rust naderende , die onbekend of weinig bezogt
ïs , heet , men agt te geeven , hoe dezelve zich opdoet.
[tlien de oever niets aanbiedt, dan eerie uitgefirekte vlak
verder op , niet dan in een grootgin afftand-te,nm
Bergen ontdekt , heeft de Delffiofkundige weinig hoope ,
daar voorwerpen , die voor hein belangryk zvn kunnen ,
te zullen aantreffen. Ondertusíchen moet by niet verzuiuen de aanwyzingen , welke by kan vinden in het gruis
en zand op den oever , en by kan uit derzelver aart een
vvrmoedeu vormen over de voornaamíte zelf(tandighedeu ,
welke de Bergen uitmaaken, tot welke het hein niet gcoortofd is te naderen. Bie zanden zyn fyner , naar gelang zy
van een grooter af land komen. Maar het zyn de harder
zelfítandigheden, die op de wryving meer wederftands bie, die de grover brokken behelzen, en welke by daar
kan verzamelen, Daarenboven kunnen 'er toevallige ooraken ontttaan, die groote Steenen op een verren afftand
verplaatzen , zonder derzelver grootte te verminderen , en,
zonder dezelve eene ronde gedaante te doen aanneemen ,
di© de Steenen, lang in 't water gewenteld, verkrygen.
f zal hiervan eene ^Vaarneeming bybrengen, door my
in den Jaare 1789 gedaan, en die van eenig nut kan weezen, lie wyduitge(trekte vlakte van Lombardie , welke íiz
de 4driatifche Zee eindigt, is zamengefteld uit brokken van
het <llpifche en Appenyrfche Gebergte: elke dag ftrekt zich
dezelve verder uit, en neemt van heet water weg ten koste
van 't Gebergte; de rivieren en watervallen voeren Reeds na
,Zee de voortbrengzels dier afneeminge ; doch zy komen
slaar zo veel meer verkleind als de afftand grooter is , en
worden eindelyk in een haat van allerfynst zand gebragt.
Gndertusfchen was de oever, in den Winter desJaars 1789,
bedekt met genote hoekige íteenen , komende van dezelfde
-;ergen. Do Rivieren waren , 't geen by menlèhen geheugen niet gebeurd was, bevroozen geraakt, en de Ysfchotzen voerden fleenen van allerlei foort zeewaards ; deeze
met dezelve van den grond der Rivieren mede genotven ,
geene cp het Vs gevallen .1 blccven daar tot den ty d vara
dtn
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den ysgang ; toen werden ze na Zee gevoerd , waar de
golven ze op den oever fineeten.
Over 't algemeen is het nalpeuren der Zanden , aan alle
Kusten , waar men komt, Bene Waarneetning, niet zo beu zelagtig, als dezelve, in den eerften opilage, moge fchynen.
De wenteling en fchuuring, door de Zeebaaren veroorzaakt,
brengen dikwyls op de Kusten kostbaare ftukken , afgerut van fteenen , in welke uien ze naauwlyks vermoed
zou hebben. Indien de Zanden enkel befLaan uit handleen
en Quartz, zou het noodloos weezen 'er iets van te bewaaren ; maar behelzen ze brokken van eene andere natuur, dan moet men 'er iets van mede neemen, om het aan
boord nader te onderzoeken ('i).
Indien een Kust hoog is, of, indien de oever weinig van
denzelven verwyderde Bergen heeft, meet men terltond en
Waterval of Rivier opzoeken , die zich welhaast opdoet ;
en als dan in derzelver bedding de aanduidingen opzamelen,
welke de plaats 'moeten bekleeden van de \Vaarneernior;en ,
die men op tie Bergen zelve niet kan doen, en die, in allen
gevatte, dezelve behooren voor te gaan. i\.1en z^1 'er de
voornaamlte omftandigheden vinden, die dc Bergen zamcnftellen , en waarneemen , dat de groote met de hardheid in
Bene evenredigheid f}aan met den afstand van de banken ,
waar() Het uitzoeken en fcheiden deczer Zandkorrelen , en zeir,
van kleine aartige Cristallen , die men 'er zomtyds in aantreft ,
kan een verlustigende bezigheid verfchaffen , en den anders lire
verveelenden tyd, op een lange reis, verdryven. Men moet zich
voorzien van kleine houten of papieren Doosjes, waarin men dat
Zand doet; geenzins verzuimende op elk derzelven te fchryven,
den naam van de Kust , en den fchynbaaren afíiand van 't Ge
Niet te zeer kan ik daarenboven aanpryzen , dc zorg -bergt.
zo breedvoerige aantekeningen, als niogeiyk is ,-vuldighean
te voegen by alle flukken , welke men verzamelt. Nooit kan
liet geheugen alles opleveren , of ons naauwkeuri ; herinneren ,
wat ons bewoog om dit of dat fluk mede te neeamea, en, door
het gemis hier van , kan het al zyne waarde verliezen. Mea
verzuitne niet een goeden voorraad van papier mede te neemen,
om 'er alle Steenen , die men wil bewearen . in te pakken , ee
vermyde, met alle zorgvuldigheid, het fehuuren van den eenei
tegen den anderen; men zal in geteerd uitgeploozen touw , of
Werk zo als men gebruikt om de Schepen te breeuwen , een
heerlyk middel vinden om Delfilolfen in te bewaaren , zo
tegen de vogt , welke 'er verandering in zou kunnen veroorzaa
ken, als tegen het befchadigend botzen of flooten.
,
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warvan ze afgefchuurd zyn: want , ondanks de fchhynbaa•
re wanorde , waarin die fteenen opeengehoopt zyn , kan
enen t uit derzelver gedaante , meer of min aan liet kloot
grenzende , de zodanige die van den verften affl:and-lcie
k4 trien , onderkennen; als mede de zodanige , die behoo•
ren tot het middenpunt van een groep, of van een keten,
Bergen , en ze on icrfclieiden van die een minderen weg
hebben a3 ele d. Ilet is , derhalven, van aanbelang, de
fóort van íleenen , die in zul k een bedding veelvuldigst
z'n , op te merken , aantekening te houden van derzelver
grootte , en tot cie min daar gemeene af te daales ; onder
cie brokken van dezelfde Ibort , moet men zich aan de
grootlie houden , en dezelve breeken : 't is alleen in derzelver midden , dat men kan verzekerd veezen , de zelfltauc weid in den natuurly izen haat te zien ; de oppervlakten
2)Ï hykar,s altoos niet iets anders omzet, en deeze veren
uitwerking kan hebben op de kleur , den kor -dering,
hardheid en zwaarte, kan, ter diepte van veríchei--rel,d
tide voeten , in de Steenkloinpen doordringen. De hardfile
Steenen zyn voor deeze verandering niet beveiligd , de
(.Franiten en de Porphyrfleenen zyn 'er meer, dan eenige
andere, a n onderworpen. — Zo veel mogelyk is, moet
Sten aait Scheepsboord alle brokken doen brengen , die
cenige byzondlere aandagt íchynen te verdienen , en ze zo
kroot tleeaten ah vueGelyk kan gefcllieden. Men kan ze
clan meer op zyn gemak naagaan, gereeder verbreeken, de
Rukker , die men verkiest te bewaaren, beter die gedaante
geeven, welke men beleert , en ze ongelchonden houden ,
door ze tuien alle íchuuring te beveiligen. Niet te veel
op'ettenheic°s kan men toebrengen , om de breuken 'er in
gemaakt, die veele kenmerken opleveren , om een geflacht
en lbort te lhepaalen, onveranderd te bewaaren. Desgelyks
moet men , zo veel immer kan gefchieden , twee Rukken
van deze ifde Poort medevoeren , waarvan het eene gele hikt
s om gepolyst te worden: want de luister , die een Steen
daar door verkrygt, doet Deelen, door alle andere middelen
niet zigtbaar te maaken , te voorfchyn komen,
De nif ileekende Rotzen , welker voet door de Zee be.
fooeld wur'.t, de Bergen die op een kleinen afftand van de
Zee verwuderd zyn , bieden den Delfffofkundigen de ge.
1t kkig c omlrandigheden aan: dewyl hy, na de zelfaandig.
heden , die deze hoogten zamenttellen , opgemerkt te hebben , daar derzelver onderlinge ligging kan. nagaan , als
mede de rigtinb der banken en lakgen , en de vreemde
-
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tichaamen in dezelve opgeflooten. Die foort van uitvreeting, welke niet alleen de Rotzen ondergaan , blootgelteld
aan het geklets der Zeegolven ; maar alle die de Zeelugt
moeten verduuren, doet alle deelen die harder zyn dan cie
grondflof,, waarin zy zich bevinden , en waarmede zy
ilegts eerie zwakke verbintenis houden , uitkousen. Dus
vertoonde zich , te Alexandrie, de Kolom , die de Kolom
van P0NPEJus genaamd wordt , uit het hardtle Granit ge
aan die zyde , welke na-makt,vndelugora
de Zee gekeerd fondt ; de Granit was 'er uitgehoold , de
greinen zuiver Quartz, de hardde Cristallen van Feld fpatla
waren , als op zich zelven flaande , en hingen weinig ver
aan den Steen zelven. Men kar,, derhalven , op-bonde
dergelyke fleilten , de Cristallen en Delffloffen van eerie
aanmerkelyke grootte vinden , die wederfcand geboden heb
aan ontaarting , en welke men , door geen middel -ben
geheel uit derzelver 1\loederflof zoude kunnen haaien.
('t Vervolg en Slot by de naaste gelegenheid.)

ZEER BELANCRYKE BYZONDERHEDEN VAN ST. JOANNA,
EEN DER CAMORA EILANDEN, IN DEN INDISCHEN
OCEAAN.

(Uit het Engelsch.)

H

et Eiland St. 7oanna ligt in den 1ndifchen Oceaan ,
op de Oosterlengte van 44 0 15 1 , en Zuiderbreedte
van I 2°3o'. De Noordzyde verdeelt zich in twee punten,
zes en twintig mylen zich van elkander verwyderende ,
tusfchen welke tongen een groote Baai zich opdoet.
Dit Eiland is eene gefchikte ververfchingsplaats, voor
de Oost -Indifche Schepen , welker Volk , als het door de
Seorbut is aangetast , welhaast van dit ongemak herheld
wordt , door het gebruik van Citroenen , Oranjeappelen ,
en de Landlugt. De Stad , waarin de Koning zyn verblyf
houdt , is aan de Oostzyde des Eilands , dan , íchoon de-zelve drie vierde van eerie myl lang is , telt men 'er niet
meer dan twee honderd huizen. De voornaamíie zyn van
Steen, met, een vierkant plein in 't midden , en flegts édne
verdieping boog. Alle de andere huizen , of liever hutten , zyn ligt opgeflaagen van gepleisterd riet ; de Mos
goede Gebouwen , van binnen zeer-queënzytamlk
rein
O5
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rein en zindelyk. Het Hoornvee is eene foort van Buffels, met een hoogte op den fchoft, die een lekker beetje
oplevert ; doch 'er is geen één Paard , Ezel of I luilezel,
op 't geheele Eiland.
De oorfpronglyke Bewoonders , omtrent 7000 in getal ,
bewoonen de Bergen , en vinden zich doorgaans in oorlog met de ,4rabifche Stroopers , die , by vermeestering ,
zich aan de Zeekust gevestigd hebben , en omtrent 3000
fterk zyn. Deeze laatstgemelden worden door eenen ongenoemden Brieffchryver, afgebeeld als arme elendige weezens , die , niet in ftaat zynde om den Landbouw fterk
voort te zetten , dewyl zy zich fteeds blootgelteld vinden
aan de beroovingen der Bergbewoonderen , voornaamlyk
beftaatt, door de Indifche Schepen , die tot ververfching
daar komen , van een weinig Vee en Vrugten , onder den
Keerkring vallende, te voorzien. Volgens deezen Schryver,
zyn de verhaalen door den Abbé RAYNAL , en den Major
ROOKE, van dit Eiland gegeeven, niet alleen vergroot maar
vol mistlagen; en het Land is zo fchilderagtig fclioon niet,
als de eerstgemelde het befchryft, en verdienen de Inwoon
achtenswaardig character niet, hun door den laatst-dersht
-genomd v.
Schoon wy geene bevoegde Regters zyn, om dit gefchil
te befisfen , zullen wy het onderfcheiden Berigt van den
Major ROOKS hier plaats geeven; in 't voorbygaan opmerkende, dat geen naamloos verhaal die maate van geloof
kan verdienen, welke men verfchuldigd is min-wardighe
een Schryver, bekleed met een openbaar character, en die,
door zyn naam by zyn Berigt te voegen , verondertteld
mag worden overtuigd te zyn van zyne waarheidsliefde, en
zich blootftelt aan onderzoek, met het edel vertrouwen van
de waarheid op zyne zyde te hebben.
„ Schoon," dus luidt des Majors berigt, „ St. roanna het grootfte niet is van de Camora- Eilanden , mag het
voor het voornaamfie gehouden worden : het maatigt zich
de Souverainiteit over alle de andere aan, en vordert 'er
Ichatting van: dan het vindt zich zomtyds in de noodzaaklykheid, om die tweevoudige meerderheid niet liet
Zwaard te handhaaven; tegenwoordig heeft het een krygstocht in den zin tegen Mayotta, 't welk zich tegen St.
gloanna opwerpt. De Inwoonders gevraagd na de o orzaak des Oorlogs met dat Volk, gaven ten antwoord :
„ Mayotta is gelyk America ! Zy krygen Wapenen en
Krygsvoorraad van de Schepen, die dit Eiland aandoen ,
en
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en de aankomst van eene zo 1'erke Vloot, als de tegen
zal hun wonderwel te Rade komen ; dewy!-wordige,
het vooral gebruiklyk is dat elk Schip een gefchenk van
Wapenen cu Kruid doet aan den Prins, wanneer hy een
bezoek aan boord aflegt , en dit verzuimt hy niet aan
Benig Schip. Eerefi hooten is de verfchuldigde begroeting
bv dusdanig eene gelegenheid: maar als de gefchutpoorten geflooten zyn, verfchoont men zich van deeze pligtpleeging , en de Prins laat die verfchooning gereedlyk
gelden, mits by een aantal gevulde Kardoelèn ontvangt,
gelyk aan 't getal der Stukken, die men zou hebben los.
gebrand.
„ .Ue Koning woont in eene Stad omtrent twaalf my.
len van de Oostzyde des l?ilands afgelegen. Twee Prinlèn van den bloede onthouden zich daar, die, hunne bezoeken afliggende, niet nalaaten te vraagen na alles wat
zy zien en hunne verbeelding treft. Veelligt wordt iemand , om de eer te hebben van den Prins een gefchenk
te doen, bewoogen, tot het fchenken van wat hein zo
welgevallig, voorkont; doch dit is niet gedaan, of zy toonen zich geteld op iets anders, tot men zich in 't einde
in de noodwendigheid vindt om het meeste te weigeren.
-- Deeze groote Perfoonadien zyn ryk gekleed, en ver
een talryken ílaavenf'oet , die , even als hunne-gezldvan
Prinslyke Meesters, zeer getroffen zyn door de dingen
welke zy zien; doch met minder pligtpleegings te werk
g,«an om ze zich eigen te maaken. Die zwarte Prinsfen
(want dit is hunne kleur, en cie van alle Inboorelingen)
hebben , op de Bene of de andere wyze, den tytel valt
Prins van Walles en Prins Villen gekreegen: de eerfte
is waaríchynlyk z,) genoemd door een boertend Engelschman, als de vermoedlyke Erfgenaam der Kroone, en de
Inboorelingen hebben dien naam overgenomen; en is dit
cie eenige niet, welke zy van ons ontleenen ().
Die
(*) Ilet volgend berigt van deeze zonderlinge gewoonte heeft
inen onderdaags in alle openbaare Nieuwspapieren geleezen ,
en, hoe belachlyk ook, ílrekt het tot tlaaving van het Verhaal
der Majors. „ De Inboorelingen van St. Joanna hebben , onder
„ andere grillige gebruiken, 'er een , ' t welk zelden mist de
„ verwondering van den jongen Reiziger op te wekken. Zy
„ verzoeken een Engelfchen Naam van de Zeelieden, die op het
„ Eiland komen, en in gevolge hiervan worden de Naamen van
, de voornaamfte Perfoonen, door onze Pikbroeken, mildlyk uit.
,, ge.
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Die Printen hebben een Bedienden, Pur fir hack geheeten , die aan 't hoofd der Geldmiddelen geteld fchynt.
Flertogen zyn hier in groote menigte, die ons aan hunne
huizen voor eene Dollar daags onthaalen. Deeze Edellieden,
als mede eene menigte anderen van allerlei rang, vervoegen zich, zo ras mogelyk , by ieder een, verzoekende ou
de eer van zyn gezelfchap en verkeering: zelfs vóór dat
het Schip het anker heeft laaten vallen , komen zy op
zyde in hunne Canoes, en brengen geíchreevene getuig
wegens hunne eerlykheid en bekwaamheid, uit-fchriten
handen der zodanigen, die zy voorheen bedienden ; de
inhoud ftrekt om u te onderrigten, dat de Vertoonder hem
wel onthaald, het linnen goed gewasfchen, en het Schip
naauwkeurig van alle foorten van ververfching verzorgd
heeft.
't Is een zonderling en treffend gezigt, wanneer men,
op de reede komende, een groot getal Canoes ontdekt,
gemaakt van uitgeholde Boomftammen , met drie of vier
Zwarten in ieder, die met liet aangezigt gekeerd flaan na
de voortleven van de Canoe, met riemen, in de gedaante
van fpaden; het water als delvende, terwyl zy aan de
Canoe geen geringe fnelheid geeven. Om deeze Nootedoppen over einde te houden, en voor omf aan te behoeden is 'er een uitlegger aan: deeze beftaat uit twee
(tokken dwars over het boven[Ie van de Canoe heen freekende, te wederzyde ter langte van verfcheide voeten ;
aan de einden zamengevoegd door twee platte (lukken
bouts • zo dat dezelve naar een vierkant raam gelykt , over
de. Canoe gelegd ; de Canoes zyn vry lang , doch
zo naauw dat 'er alleen één perfoon in de wydte kan
zitten.
De prys van ieder Artykel is hier bepaald ; en ieder
Schip heeft iemand niet wien by zich verbindt, en die
aanneemt de noodwendigheden , voor den vastgeítelden
prys, te bezorgen.

Wy

gedeeld. Zo is liet gebeurd, dat de Inboorelingen de Sche„ pen, op de reede komende , bezoeken, CLIARLES FOX zeer ne„ derig verzogt het Linnen te mogen wasfchen, dat de Pai:as v.^N
WALLES de voorkeus verzogt voor de groente die by aanbragt;
„ dat men Mr. PITT betrapte op het fleelen van een deken; dat
„ men den HERTOG VAN BEDFORD om een fpyker hoorde ver•
„ zoeken."
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Wy vonden 'er geene andere Beesten tot onze Zeevoorraad dan Buffels , Geiten en Vogels; de tyd der
Oranjeappelen was voorby; doch wy kreegen meest alle
andere Vrugten die tusfchen de Keerkringen groeijen:
van 't geen wy behoefden, hadden wy flegts eene lys$
aan den Hertog te geeven, en by verzorgde het ons.
zal men zeggen, is een nieuw charaéer waarin een
Hertog voorkomt, en , in de daad, het fchynt vreemd;
dan dit hangt alleen van de mode af. Zy zyn zelfs Op.
zigters, en befchikken zelve over de voortbrengzelen hunner Landeryen, 't geen Edellieden in andere Landen doen
door de tusfchenbeiden komende hulpe eens Bezorgers;
dan zy handelen met dit alles overeenkomstig hunne Charaé ers, door eene befchaafdheid van zeden, welke iemand
met verbaasdheid vervult, aan te treffen by een Volk, 't
welk een kleinen plek gronds bewoont , afgefcheiden van
het overige der befchaafde Waereld.
De Eilanders hebben een geregelde Regeeringsvorm, en
omhelzen den B'fahonzethaanfchen Godsdienst. En Regeeringsvorm en Godsdienst werden derwaards overgebragt
door de Arabieren, die van het Vasteland kwamen, en het
Eiland aan zich onderwierpen. De oorfprongeiyke Inboorelingen van St..oanna zyn, in geenen deele, geheel in
hun fchik met deeze overweldiging , en zien nog heden
hunne Vermeesteraars met leede oogen aan. --- Even als
in gevoelens, zo zyn ook in kleur, deeze twee Rasfen van
Menfchen zeer veríchillend. Die van 4rabifche afkomst
hebben geen zo donkere kleur als de andere, zy zyn ko.
perverwig, en hebben betere gelaatstrekken, en een leevendiger houding. Zy houden een zwarte ftreep onder de
oogen voor een cieraad ; dit bezorgen zy zich dagelyks
door eene foort van olie daar te ftryken. De gewoonte , om
Betelnooten te kaauwen, gaat hier fterk in zwang, gelyk in
de meeste Landen van het Oosten, en komt volmaakt overeen met ons Tabakrooken en fnuiven, uitgenomen dat het
nog algemeener by hun is. Niemand gaat zonder een beurfe
met Betel, en men houdt het voor een betoon van beleefd
zelve een vriend , wanneer by komt of heenen gaat,-heid't
aan te bieden.
Hun Godsdienst veroorloft hun de Veelwyvery, als mede
het houden van Byzitten. Zy zyn zeer jalours omtrent
hunne Vrouwen, en than het nimmer eenen Man toe dezelve te zien; dan vreemde Vrouwen worden in den Haram
toegelaaten ; zommige Engellfche Vrouwen , door nieuwsgi
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gierigheid gPdreeven, zyn 'er in geweest, en geeven een
gunflig berigt van de fchoonheid dier opgeflootene, en de
rykheid van derzelver kleeding en cieraaden van Goud, Zilver
en Koraalen , in de gedaante van hals- artsbanden en oor
een half douzyn of meer draagen zy in elk oor, in-ringe;
gaten gemaakt in den geheelen oorrand.
De Mannen fchynen met geen onverfchilllg oog onze
fchoone Engelfche Vrouwen aan te zien , ondanks het
wyd verfehil van kleur. Een onder hun van dep eerhen
rang , op Bene jonge Engelfche Juffrouw verheft!, wilde
baar koopen voor soon Dollars; maar, onderrigt, dat, in
mndie, die Juffrouw ten minflen twintigmaal die fom zou
gelden, beklaagde by zich dat haare waarde zo verre deny
prys overtrof, welken by kon be(Ieeden.
De Eilanders zyn zeer maatig en onthoudend; de Wet
van MAHOMETH verbiedt hun het Wyn drinken. Menig
gaan zy in 't gebed; de Mosques drie of vier kee--mal
ren eiken dag bezoekende. 't Werd ons vergund 'er in
te gaan, onder beding dat wy onze fchoenen uittrokken.
Deeze Gebouwen zyn geregeld , maar zeer eenvoudig.
Biddende werpen zy zich op den grond neder; denzelven herhaalde keeren , onder het betoon van veel Godsdienst-yver, kusfende.
De Stad Yoanna ligt naby de Zee, aan den voet van
tenen zeer hoogen berg, en haalt in den omtrek een en
een halve my!. De huizen zyn of met hooge ftcenen
muuren of met omrasteringen van riet omgeeven; de fraaten zyn naauw,, ongeregeld , en maaken een volkomen
doolhof. De betere loon van huizen zyn van Heen met
een voorplein, en hebben een portaal om ze voor de Zon
te dekken, en een lange groote zaal, waarin zy Gasten
ontvangen; de andere vertrekken zyn voor de Vrouwen
gefchikt. De wanden der kameren tZyn bedekt met eene
menigte van kleine Spiegels, ftukken Porselein en andere
kleine cieraaden, welken zy koopen van de Schepen, die
hier ter ververfchinge komen ; de beste zyn voorzien van
rieten Sophas met chitze en fàtynen Matrasfen.
Het meerendeel der Inwoonderen fpreekt een weiI:ig Engelsch : zy betoonen veel op te hebben met ons 'Volk, en
betuigen , by herhaaling , dat de 7oanna - Mannen en de
.Enge fcJ en Broeders zyn. Zy blyven nooit in gebreke om
te vraages, hoe Koning GEORGE vaart? Over 't algemeen,
blyken zy een vriendlyk en welgefchikt Volk te zyn, zeer
opregt in hunnen handel, fehoon men onder hun , even als
by
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ley alle andere Volken, ilegten aantreft. Dievery is by de
laagfile foort vry algemeen, fchoon de ílraf, daarop gefield,
zeer fireng is ,en niet minder dan de afkapping van de beide
handen des misdaadigers.
De Inwoonders van dit Eiland zyn , gelyk die van de
heetfte en Keerkring - Gewesten , vadzig , en verbeteren
door vlytbetoon de rykheid niet van den grond, waar mede de Natuur hun begunfligt. De Lugtttreek begunfligt
hier den groei dermaate , dat dezelve flegts weinig behulps
van den Landman noodig hebbe, en dat weinige wordt nog
daar aan onthouden; zo dat men , behalven Oranjeappelen, Pynappelen, Cocusnooten, Bananas, Yams, die alle
van zelve groeijen, weinig aantreft.
Met de voordeelen van overvloed en vrugtbaarheid gaan
de natuurlyke fchoonheden van het Eiland gepaard. Het
voorkomen des Lands is zeer fchilderagtig en bevallig, de
tooneelen zyn gefchilderd door de floutile trekken van liet
meesterlyk penfeel der Natuure : hooge bergen , tot den
top bedekt; diepe en oneffen valeien, met watervallen en
beekjes, bosfchen, rotzen, leveren een allerheerlykst vertoon
op. Men ziet bosfchen over de vlakte verfpreid tot aan
den Zeekant , meest be(laande uit Cocusnootenboomen ,
met lange en kaale f'ammen , die het gezigt beneden onbelemmerd laaten ; terwyl de hooge en bladerryke toppen een
dikken lommer fchenken , en de fchroeiende ZonnetIraalen
a£weeren. In deeze bosfchen toegen wy onze Tenten neder om eene korte verademitig te genieten van eene verdrietige reis.
In het binnenste gedeelte des Eilands , omringd door
bergen van eene verbaazende hoogte , en omtrent vyf:
tien mylen van de Stad .7oanna , is een heilig Meir; een
halve myl in den omtrek haalende. De naby gelegene bergen, bedekt met hooge boomen, en de fchaarsbezogte eenzaamheid der plaatze, fchynen meer gefchikt om Godsdienflig ontzag in te boezemen by allen die dezelve bezoeken ,
dan kan veroorzaakt worden door een vlugt wilde Eenlivogelen, die zich, daar onthouden, en vergood gediend
worden door de oorfptonglyke Eilancieren, die dezelve raad pleegen als Godfpraaken over alle zaaken van aangelegenheid , en 'er offeranden aan toebrengen. — Zeer afkee•
rig zynde om Vreemdelingen derwaards te brengen , bedingen zy dat alle Snaphaanen op eet) afYhnd van vyf mylen van liet r Ieir zullen gelaaten worden. De eerdienst,
aan deeze Vogelen toegebra jt , verzekert dezelve van eene
Qn-
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ongefloorde rust: hier door zyn ze volmaakt tam, en naderen onbefchroomd elk die 'er komt. Het Arabisch gei
deelte der fnwoonderen ziet deeze bygeloovigheid met de
niterfle verfoeijing aan ; doch durft liet pleegen niet
verbieden , dewyl de oorfpronglyke Eilanders 'er zo zeer
op geíteld zyn.
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(Naar het Fransch.)

Z

odanig is het met de zwakheid en verkeerdheid van 't
menschdom gefteld , dat het ongetwyfeld veel beter
voor 't zelve is , door alle mogelyke bygeloovigheden
overheerd te worden, mits dezelve niet vernielende zyn,
dan zonder Godsdienst te leeven.
De mensch heeft altoos eenen teugel noodig gehad,
en fchoott het belagchelyk ware, aan bos eb goden en nytn.
fen godsdienttige hulde te bewyzen , was het nogthans
veel redelyker en nuttiger , die hersfenfchimmige beeldtenisfen der Godheid te aanbidden, dan zich aan het Atheïsmus over te geeven. Een Godverlochenaar, welke woel.
achtig , driftig en vermogend is , is zo wel een noodlottige geestel als een bloediorftige bygeluovil;e.
Wanneer de menfchen geene gezonde begrippen van de
Godheid hebben, komen 'er valfche denkbeelden voor in
.de plaats, gelyk in flegte tyden kwaad geld, by gebrek
van goed, gangbaar is. De Heiden fchroomt eene mis
te begaan, uit vreeze, dat hy doos de valfche go.-da
den zou geltraft worden. De Malabaar is bevreesd, dat hy
door zyn Pagode zal geftraft worden. Oventi waar eene ge
een Godsdienst noodzaa'dyk;-vestigdMafchpy,
de Wetten waaken omtrent de openbaare, en de Gods.
dienst over de geheime, misdaadgin.
Maar, wanneer de menfchen eens daartoe gekomen zyn,
dat zy een' zuiveren en heiligen Godsdienst omhelsd hehben , word het bygeloof niet alleen nutloos , maar zelfs
zeer gevaarlyk. Schepzelen , welke God met 'brood wi(
voeden, moet men met geene eikels onderhouden.
diet bygeloof is voor den Godsdienst het geen de
4flrologie voor de Aftrononfie is , eerre zotte Dochter
Ce li er
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eether teer verl}andige Moeder.
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Deeze twee tochtei

hebben langen tyd de aarde geregeerd.
Toen in onze barbaariche eeuwen naauwlyks twee Leett3
heeren een Nieuw Testament bezaten, kon men het ins
fc 1h ikken , dat men het gemeen, hunne onnozele Vrouwen
en de redelooz2Dieren, hunneVasfallen, fabelen vertelde b
men deed hun gelooven j dat de Heilige CtJRTSTO'FrL het
Kind j sus van den eenen oever tot den anderen gedraagen
heeft; men hield hen op niet toververhaalen en gefchiedenisfen van bezetenen. Zy konden zich gemaklyk verbeelden , dat de Heilige GENOIJ menfchen van de Jicht,
en de Heilige RLARA van kwaade oogen, konden ge=
veezen. Be Kinderen geloofden aan den Weerwolf , en
oude menfchen aan den band van den Heiligen rRAt CIS
Kus. Ilet getal dr geestivken was niet te tellen.
I)e roest van zo veele bygeloovigheden hadt itog echt=
gen tyd by de Volken plaats, tot dat eindelyk de Godsdienst gezuiverd wierd, Men weet , dat , toen Mr. rnt^
tvoAILLES , Bisfchop van Chalons, liet zogenoemde over=
blyfzel van den heiligen navel van J. C. liet ophaalera ett
in 't vuur werpen , de geheele Stad Chalons hein eeit
pleitgeding aandeed; maar by bezat zo veel moed als gods=
vrucht, en by bragt het weldra zo ver, dat by de lieden
deed geloov en , dat men ,Jesus CHr tsTUS in geest en waarheid kon aanbidden, zonder dat uien zynen navel in eend
Kerk hadde.
Die geenen, welke men Janfenisten noemt, bràgten niet
weinig toe, om in den geest des Volks de meeste valrch^
denkbeelden, welken den Christelyket Godsdienst onteerden, uit te roeien. Men hield op, te gelooven, dat weit
flegts het Gebed van dertig dagen voor de Hi lklaagd behoefde
op te zeggen, om alles te verkrygen het geen men wilde s
om firafloos te zondigen,
Eindelyk heeft het Volk zich beginenen tè verbéeMMeti dáf
het de Heilige GENOVEVE geenzins was , die den regen gaf of
inhield ; maar dat liet God zelve is, die over de 1 loofdíloffen befchikt. De Monniken zyn verwonderd gewee5r ,
dat hunne Heiligen geene wonderwerken nicer deeden. i &,
Onze Gefchiedffhryvers verhaalen ons , dat zo drg Kom
hing POGERT, door MUS t OORÍtfS deli V, in deti bass
was gedaan, om dat by de Prinfes nE1^THA zytIe gemoedei
getrouwd hadde, Tyne bediendere, de fpyzen, die men deft
Koning toegediend hadde, uit de Vetiflere wierpen, Cis dat
de Koningin rrr THA vail ëetië gans uct-'j iei tot ítrafte voor
V
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dit bloedfchendig huwelyk. Men twyfelt hedendaags , of de
Hofmeesters van eenen in den ban gedaanen Koning der
Franfchen zyn eeten wel uit de venfters zouden werpen,
en de Koningin in zodanig geval van eene gans bevallen
zonde.
Elke dag maakt de Rede voortgangen in Frankryk , zo
wel in de Winkels der Kooplieden als in de Paleizen der
Grooten. Men moet, derhalven, de vruchten van deeze Rede
aankweeken, te meer, daar liet onmogelyk is, om derz1ver ontwikkeling te beletten. Men kan Frankryk, ma dat het
door PASCAL , NICOLI, ARNAULD, BOSSLIET , MASSILLON , DESCARTES, GASSENDI, BAILE, FONTENELLE,
AIONTESQUIEU , VOLTAIRE , J. T. ROUSSEAU, enz. opgeklaard is zo niet regeeres, gelyk liet ten tyde van GARRASSE en MENGT geregeerd wierd.

Indien de Meesters der dwaalingen , ik zeg de groote
1Vleesters, die zo lang betaald en geëerd zyn om het menschdom te verlaagen , tegenwoordig beveelden, dat men ge.
boven moest, dat de Aarde op Naare grondzuilen onbeweegelyk is, dat zy niet om de Zon draait, dat ebbe en vloed
geese uitwerkzeis an de zwaarte zyn, dat de regenboog
niet gevormd wordt door de breeking en de terugkaatzing
van de lichti}raalen , enz. en indien zy zich beriepen op
kwalyk verllaane plaatzen uit de Heilige Schrift, om hunrte gevoelens fiaande te houden, hoe zouden zy door ver
lieden aangezien worden? Zou de naars van bees--fiandge
ten wel te fterk zyn ? En indien deeze wyze meesters
het geweld der vervolging gebruikten, gelyk men omtrent
GALILEI deed, om hunne vermetele onweetenheid te doen
heerfchen, zou dan de naam van verfcheurende beesten
wel kwalyk geplaatst zyn ?
Hoe meer men de bygeloovigheden van dweepzieke menfchen veracht , des te meer worden deugdzaame lieden
geiicht en geëerd : zy doen niets anders dan goed, en
de bygeloovigheden hebben altoos veel kwaad gedaan.
Maar is van alle bygeloovigheden deeze niet de gevaar
dat men zynen naasten om zyne gevoelens haat,-lykfte,
en is het niet veel redelyker, den heiligen navel, de hei
voorhuid , de melk en het Kleed van de H.-lige
Maagd te aanbidden, dan dat men zyne broederen haat
en vervloekt.
Deugd is onëindig beter dan verfland. Hoe minder
Leerftellingen, des te minder twistgedingen, en hoe minder
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der twistgedingen des te minder ongelukken: als dit niet
waar is, heb ik ongelyk.
De Godsdienst is ingef'teld, om ons in dit en in het
toekomende leven gelukkig te maaken. Wat is 'er noodig om voor een toekomend leven gelukkig te zyn? Men
moet oprecht zyn.
Wat is 'er noodig om het in dit leven te zyn voor zo
ver de onvolmaaktheid van onze Natuur dit toelaat? Men
moet toegeevende zyn.
Het zou de groot1 e dwaasheid zyn, indien men alle
menfchen daartoe wilde brengen , dat zy op gelyke wyze
over de Overnatuurkunde dachten. Men zou veel gemakkelyker het gansch Heelal door de Wapenen kunnen
overheeren, dan alle de verpanden van een enkele Stad
onder één juk brengen.
EUKLIDES kon de menfchen gemaklyk van de waarheden
der Landmeetkunde overreeden; waarom? om dat 'er geen
eene is , die niet een klaar betoog is van deeze kleine grondwaarheid: tweemaal twee is vier. Maar dit heeft geen
plaats in de Overnatuurkunde, en in de Godgeleerdheid.
Z

M.

DE GELUKKIGE ECHTE STAND.

In alles ivat zy zeggen is niets gezochts , hunne gedienfiigheid
is geene vrucht der gewoonte, der mode, of der overdenking; in
hunne gefprekken, is alles gevoel .... alles de uiting van een
eerlyk gemoed.
REPUBLIKEINSCHE GELIEVEN.

heiligen band des

Echtelingen , die, door den
\hebt, ereenigde
Huwelyks, zyt verbonden, en dus eenen gewigtigen flap
ondernomen, waarvan uw wezentlyk geluk, of -- on-

herftelbaar onheil, volfirekt afhangt; inogten onze volgende befchouwingen voor u lieden van eenig nut zyn.
Echtgenooten! veelbeduidend woord, wellust ven elkanders leven handhaavers van elkanders geluk in leven,
en in dood; hebt gylieden in het heiligdom der trouw elkanderen uw hart en hand gefchonken ! voor liet Alziend oog van
God? — werd gy daar voor eeuwig E&lltgenooten, en —
fmolt het vuur van 't Echtaltaar uw beider Zielen in een
zoo is dan ulieder aardsch geluk voor de eeuwigheid
ontCooten; laat dan de ontucht vry den heiligen Echt laste
p2
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xen en fint r-ren, —.- laat de Vrygeest, door zedenlooze weet.
de verbasterd, met de Wet van 't Zalig Fluwt1yk den fpot dry.
ve:i , ulicden zy dezelve een wet , van God gegeeven ter
ii ( ndhoudiug der Maatfchappy! ja, indien het geluk
nog op de aarde gevonden wordt, indien de mensch het kan
verwagten en genieten ! het is in den fchoot der Huwlykslièle, daar heersciit het beminlyk vertrouwen, en die
lieflyke eensgezindheid, die ons '•even verlengt, en met bloc.
meta doorzaait, --- daar woont de rust der Ziel. Dan i ho n ht huwlyk u doet treeden op ruozenpaden , gy
zult ook wel eens een fcherpe distel zien 1 de Lente doet
wel eens de norfche flormen loeijen! de Zomer de lucht van
onwcersbuijen zwanger gaan, =raar na eerre hevige done
Eiervlaag, gloeit weder het veld, door de alleskoesterende Zon
immers, wen alles voorfpoed ware, hoe zou-neftral!
men den tegenfpoed kennen! hoe zou men dankbaar zyn, aan
dien liefderyken .Weldoender, die ons alles fehenkt ! ja, hoe
kan hy, die nooit in rampen leeft, het waar geluk refit ken.
mien! het is de rampfpoed die het harte kneedt: die onze
afhanglykheid van den Algenoegzaamen leert kennen ; ons opleidende tot Hem, die beloofd heeft, ons hulp te fchenk. n
in linarten, wanneer wy tot hem bidden! het zyn de tegenhes
deli van deeze nietige aarde , die ons leeren uit de hand
eens milden Gods te leeven ; daar iedere weldaad, elke gunst,
vau zync goedheid genooten , ons ten fpoorflag dient, om
I lem alieeu daarvoor den verfchuldigden dank toe te brengen t
--- laat dan, d ! Echtelingen , de tegenfpoed , zoo dezelve
1a ooit :hoge treffen, nimmer u tegen uwen God Eiellen, integendeel , zyt dankbaar verheft' den onnafpeurlyken rpem van
uwen Schepper, en — zyt te vreden met uw lot: dat openiartigheid en zagtheid , dat beminlyk en flandvastig Karakter,
ii vérvrolyke , u noodzaake liefde met achting te paaren,
dan zal een enkele beete broods u meer tot zegen ítrekken, dan keur van lekkernyen, in ondankbaarheid genooten,
er; — gy zult, in de allerkleenfle weldaad, eenen mijden Ver
ontdekken , die altoos voor ulieder welzyn waakt.-zorge
Zy, die, in het verkiezen van eerre Echtgenoote, alleen zich
lasten belluuren door gouddorst, zucht naar grootheid,
of trotsheid , lilyveu eeuwig onbekend met die allerkragtigst
werkende gevoelens, welke de natuur inboezemt! zy kunnen
toch Echtgenooten, noch Vaders wezen ; de aangenaame
pligten, die ons deeze naamen opleggen, zyn voor hun lastig
en drukkende.
Wel dan Echtgenooteni wie gy ook zyt, begint met Hem,
die het begin van alle dingen is; van I-fern , die u ge
heeft , en nog dagelyks onderhoud, hangt alleen t:wv-fehapn
teeten welvaard en voorfpoed af, en , door Hem,
zait gy, aan de andere zyde van het graf, nog eens volmaake
be-
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beminnen; verheugt u dan altoos in elkanders byzyn , neemt
belang in uwe wederzydiche kweilirgen, vermaaken en
brengt uwe dagen door , in elkanderen te
ontwerpen ,
behaagen, — te beminnen, en — gelukkig te maaken,
wanneer laage belangen by het huwlyk het Opimmers
pergezag niet voeren, doormengen zy het niet met verdeeldhaat en tegenfpoeden;
beden, bitterheden -- verdriet
zoo zal uwe Echte Stand deeds in fit genoegen bloeijen , —
in vergenoegdheid voortloopen, ja, waar de liefde woont, ge.
biedt ook God zynen zegen ; Hy , de liefde zelf, die u ver
heeft, zal u alles fchenken , alles geeven wat tot uw-erigd
zelf, fchoon gy niet altyd op
waaragtig geluk dienen kan
roozenwegen wandelt, en — zwoert gy elkanderen trouw,
by uwe plegtige verbindtenis ! nooit wordt die duure Eed gefchonden in leven en in dood.
Verfchrikkelyke dood ,
by zal u eenmaal van den anderen fcheiden , — u treffen
in het hart, gy weet, het is den mensch gezet eenmaal te fier.
ven! en
een van u beiden zal gewislyk de eerlle zyn,
en, is het oogenblik daar, dat het Gode behaagt, u van elkanders byzyn tot Hem te roepen; hoort dan zyne liefdeleem,
eerbiedigt zynen wil, en berust in de altoos wyze, en
goede, fchikkingen van Hem, wiens dagden altoos wysheid en
goedheid zyn: tnoet gy voor eenigen tyd fcheiden ! na verloop
van denzelven , zult gy elkanderen wederzien, om --- voor
eeuwig vereenigd te worden, en hebt gy, op deeze be.
neden WVaereld , op den weg van deugd gewandeld , zoo zal
uw einde u tot zaligheid verftrekken, dan gaat gy langs het pad
der godsvrugt naar zaliger gewesten, daar men volmaakt zal beminnen , de Hemel is de plaats der waare liefde alleen,
daar looft elk fchepfel zynen God , en — ondervindt niets
dan zaligheden: ftreeft dan, in alle uwe handelingen, altoos naar dien gelukitaat, leevende bier als waare Christenen, als
voorbeeldelyke Echtgenooten , zoo fchenke u deugd en liefde het rykfie heil op aarde , zoo ilrekke uwe Echt tot
luister van Kerk en Vaderland: zoo zal uw Huwlyksdag
eene der beste dagen awes levens zyn, en gy zult genoegens
fmaaken, die u tot hier toe onbekend waren.
Is nu myne belchouwinge gegrond, toonde ik u den w. aren
aart van eenen gelukkigen Echten Stand ! Gunt dan , dat
ik myne aanmerkingen volmaak door het voorbeeld , van den
gelukkigen DAMON en zyne waardige ELIZE ; befchouwt hui
daar in eene nedrige hulp, en , ziet hunnen gelukkigen
Echten Stand !
Een rieten Hut , in het eenzaame Veld ,
een Wyngaard , welks loof, om hetzelve heenen groeide,
een
klein getal van Vee ,
eerre beste Vrouw , en een
teder geliefkoosd Telgie, was DAMON's bezitting. Ja, dit wei nige was fAMON's fcl:at : ik trad in zynen Stulp , daar zyn
P3
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welaangezigt blonk van het zui.verlle vergenoegen , en
vaart en gulle vrolykheid uit zyne vriendelyke oogen fehitik trad binnen , en
myn oog ontviel een
terden ,
ELIZE omarmde haarel DAMON , het Kind vliegt in
traan ,
de Vader kuscht het zelve met alle tederzyne armen ,
0 ! Dacht
heid , daar het aan zynen hals blyft hangen :
ik , welk een gelukkige Echte Standl
Het is nu vier jaaren geleden , (dus fprak DAMoN) dat wy
ons verbonden , wy fmaakcen geene rampen, die onzen zoeten
wellust verhinderden vlytig eu getrouw, weidden wy onze
Schaapen net vreugde , geen naberouw ftoorde onzen flaap ,
wy waren dankde welvaart woonde by ons , en
wy aanvaardden niets voor dat wy ons
baar voor ons lot,
ter neder gebogen hadden voor Hem ; die altoos voor ons
waakte en zorgde , en keerden wy des avonds van onzen arbeid weder , dan zongen wy onze dankbaare Avondge.
zangen , en zoo was God onze Weldoener , het begin
en het einde onzer verrichtingen , en fchoou hy ons gecne
fchatten gaf, hy gaf ons echter alles, om ons het leven aan
te manken ! wy fineekten , om geen-genam,vrkwily
Kroon of Scepter; maar enkel om het brood Onzes befcheiden deels en ziet, wy hebben ons daaglyks
brood ! zoo doet ons zyne Menichenmin wegzinken in waare
dankbaarheid: dus heb ik alles wat ik wenfchen mag,
ELIZE is myn troost en íleun , van haare Kindsheid af had ik
ik beminde haar, en had haar boven alle
haar lief gehad:
onze Ouders hadde Meisjes van het Dorp verkoozen ,
en geen Wolk had
den in onze vereeniging gefletnd ,
de vrugt onzer wederdezelve, tot hier toe, beneveld,
had ze onwankelkeerige liefde had dezelve vergroot ,
baar gemaakt , daar zy my een lief Telgje fchonk uit haaren
fchoot, de lust en blydfchap van myn leven; wat zonde ik
Hy zegent onzen Echten
nu meerder wenfchen ? immers,
Stand! Hy verleent ons Gezondheid, — IIy fchenkt ons Kleedus , heerlyker is myn íland , dan die van
deren .
eenen Vorst, die zynen troost zoekt in het nietig goud ;
wy draageen twist of tweedragt woont in onze harten ,
gen elkanders zwakheden geduldig , geen vrees voor ontrouw
ihasrt ons fmarten , daar wy de Wet , die God op 't Huwlyk
lag, beiden eerbiedigen! ik zwoeg van den vroegen morgen ,
tot aan den lasten avondstond , voor myn huisgézin , terwyl
ons lief Telgje bemyne FLIZE haar huiswerk verrigt ,
hoorlyk huedi en gadefaat, volbrengende dus beiden de pligten der Huwlyksmin;
zoo voeden wy , voor de Einde.
boze Eeuwigheid, de liefde in liet nietige aardfche gewemel,
wanneer het Gode behaagt , op deeze nietige aarde ,
om
ons van een te fcheiden , eens te leeven by Hem in onge(Ioorhet vol genot der
de Zaligheid: daar hoop ik het zoet ,
lief-
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voor eeuwig, ons
liefde met myne ELIZE te fmaaken , om
geluk voltooid te zien.
Hier zweeg de braave DAMON, en
ik zonk weg in verrukking tot God ,
ik was aangedaan over het tafereel van
hun geluk.
ó! Dacht ik , is zoo veel heils den mensoh
befchooren! mogt elk in zynen Echten Stand, deeze genoegens
Imaaken , en wordt myn wensch , als Mensch, als Chris.
ten, vervuld , dan deele elk in het genot , het heil, van deeze

twee.

V

.

Dat heet op roozenpaden treên;
Dat heet de bloest der Zaligheên,
In 't flardfche Paradys, met eigen handen plukken;
Dat heet de vleijendfle geneugt,
Een' voorfmaaf van de Hemelvreugd,
Reeds hier beneden in 't gevoelig harte drukken:
Dat 's •waare liefde lckkerny;
Dat heet, op englen wys, zich nainlyk fansenpaaren;
Dit is de wanre Schildery
Fan 't beste trouwbe/luit , van 't heuglykfle echtvergaaren.

ZEDELYK6 BEDENKINGEN.

e bloote naam van. Christen is niet genoeg , en, men mot
zich niet verbeelden , waarlyk een Christen te weezen ,
D
om dat men onder de Christenen geteld wordt. Hy is een

waar Christen , die den wil doet van zynen grooten Meester ,
en in zyne Voetflappen wandelt.
Zou by een waar Christen zyn, die de Liefde Gods en des Naasten mist?
Zou
hy een waar Christen zyn , die zynen Broeder haat en ver
daar zyn Meester her Land doorging, en aan allen wel--volgt,
deed, aan allen gunst bewees ; goeddoende en geneezende allen
die met Krankheden bezogt waren?
Zou hy een Christen
zyn , die zynen Broeder niet wil vergeeven ,
daar zyn
Liefderyke Meester leert , dat men zelfs zynen vyanden moet
goeddoen , hem zegenen die ons vloekt? -- Derljalven , de
bloote naam maakt geen Christen : maar hy is een Christen ,
die den wil van zynen Meester doet.
Een Slaaf buigt zich neder voor zynen Heer. — Een vleijend
Hoveling begaat de grootste laagheden omtrent zynen Meester.
Hy vleit hem , die als een God wil geëerd en ge diend worden.
l)an een waar Christen buigt zyne knieën
alleen voor zynen God , en eerbiedigt Jesus alleen , als zynen
Heer eu Koning.

Al.
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Alles, wat heftaan ontvangen heeft , is van den Almagtigen
en 'er is niets , noch in den Hemel boven, noch op de Aardti
beneden , dat nier van Hein is voortgebragr , wiens Almagt is
oneindig , wiens Wysheid is ondoorgrondelyk , en wiens Goes
e ertierenheid duurt tot in alle Eeuwigheid. Wat is 'er
dethalven billyker, dan dat alles Hem loove, dat alles zynen naam
grootwake en verheerlyke. Dan oneindig is elk rede
wezen hier toe verpiigt, om dat die begaafd is met zulk een-lyk
vermogen , om iets van de oneindige Grootheid , hoewel in
tenen verren affland, van zynen Maker te bevatten.
„ Ken u zelven" , is een groote zaak , een onbedenkelyk
Fly die zich zelven heeft leeren kennen, weet
voorregt.
God heeft den tnensch gewelke zyne bcIlemmiug zy.
maar zal iemand
fchapen, op dat hy gelukkig zou zyn
gelukkig zyn , hy moet een Vriend van God worden;
dit kan hy niet worden zonder zich zelven te kennen. Dan ,
daarenboven moet by ook wetten langs welk een weg, en door
welke middelen , by tot zulk een onfchatbaar geluk komen
en dit leert hem het Enangelie.
Indien een
kan :
mensch al wist, dat hy niet God moest verzoend worden, en
by was onkundig op welk eene wyze, dan was hy waarlyk
Dan de oneindig goehet ongelukkigst aller fchepzelen.
dertieren God heeft zorg gedragen, dat een mensch dit weeten
kan. .— Hy heeft hem door liet Euangelie zynen wil geo.
penbaard, en wat hem ce doen haat, om in zyne gunfle te
deelen. floe onveranrwvoordelyk is het dan niet, deze bewy.
God heeft ons in zyn
zen van Liefde te verónagtzamen.
woord geöpenbaard , Iangs welk eenen weg wy den toegang
Laten wy ons dan
tot Hem geopend vinden kunnen.
benaarftigen , om vlytig die Openbaring te doorzoeken, in
welke wy weeten , dat God zynen wil aan ons geöpenbaard
heeft.
Een mensch , die zich overhaast in 't veemen van zyne be.
fluiten , moet dikwils berouw hebben over zyne daden. Hy is
gelyk aan hem, die onbedagtzaam op eenen weg, tner ver
voortgaat , op welken weg verborgen kuilen-hastefcrdn,
zyn , waarin by onbedagtzaam nederflorr. --- Maar hy, die
geene befluiten neemt, dan voor by alles wel overdagt en ge.
wogen heeft, is gelyk aan eenen Wandelaar, welke een gevaar.
lyken weg betreed ; doch die, langzaam voortwandelende , alle
de gevaren overweegt , en dezelve dus kan vermyden.
C . v.

D.
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TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEiv EN WEETENSCHAPPEN,
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OPHELDERENDE AANMERKINGEN OVER HET HOEK
VAN RUTH.

(Ontleend uit de Preface fier le Line de runs.
Par en.IRLEs cuiis.)

(Vervolg en Slot van bl. 194.)'
van
outïlaagen
der giSin
x^)UnICAwz ,
het
fingen van
O
de verond'er(Ielling van USSERrtUs onbeweezen zyn ,

te rekenen
tiet omhelzen
Vader
moest
niet alleen
dat
verdeedigb:tar was ; maar daarenboven dat 'er volílrekt
geen andere waarlchynlyi;e fchikking der zaaken ware,
om de zwaariheid weg te ruimen, zonder iets aan deu
gekvyden Text toe te voegen. 't Is bekend, dat zulks
op meer d=in ééne wyze kan gefchieden; Vader HAkDOUIN
meende de zwaarigheden weg te n enten, met enkel te ver
dat RACIAR , de Vrouw van SALMON, de-onderitl,
beroemde i ct^AH van 7erivJa3 niet ware; doch Bene andere van deiize;rilen naam. l)it geí}eld zynde , deedt i by
SALMON 62 Jaarco naa den uitgang; uit Egypte, of 22 Jaa*
ren naa den overtocht der .7ordaane, gebuoren worden : en
volgens dit Stelzel , vinden alle de Geslachten zich gebragt
tot 6z, 72, 76, 92 en ioa Jaaren (*). --- Een ongeiioemd Schryver de Geboorte van SALMON veel laater ftellénde, te weeten, maar 76 Jaar, naa den uitgang uit Egypte, fchikte de Geelachten in dier voege dat zy zich tuslchen de So en 90 Jaaren vleiden ( r). Maar , ver
beide die Stelzels NAHESSON Ilegts vyftien of zes -midsn
zou gehad hebben, by den uittocht uit egypte,-tienJar
't welk niet strookt met het geen mo Es zegt weeds het
Gezin AM(NADAR , heeft een ander ongenoemd Schryver, veronder[telleude , dat SALMON, de Dogter, of mis zich
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(*) HARDou:N Chronol. V. T. Oper. S'elec`t. p. 619 , enz.
(j) Mew. de Ti ev. Sept. s 7q.$. Edit. ilmfl.
MENG. 1792. ND. 6.
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fchien de Iileindogter trouwde van de beroemde RACHAe,
en 'er DOAI omtrent zyn 90 Jaar by verwekte, de andere
Geflachten niet veel uitgeltrekter dan dit behoeven te maaken (*)Eindelyk is 'er nog eene andere fchikking, die, over.
eenkomttiger niet den gewyden Text, een nog gemaklyker
verdeeling opgeeft van de Geflachten hier in overweeging
komende. De geleerde Schryver van de Nouveau DiEtionaire Historique & Critique heeft dezelve onlangs medegedeeld, als van een Vriend ontvangen. Dewyl NAHEssoN
e,:n Vorst was uit den Stam van ,uda, in het tweede
Jaar n:ta den uittocht uit Egypte, moet by ten minhen
90 :aren geteld hebben toen Israël verlost werd, en by
g;v )ig 4o by tien overtocht der ,ordaane; veronder- .io
Peel iaat by 35 Snaren daar naa Vader werd van SALMON; 35
din zal SALrIO! by RACHAP zyn Zoon soAZ hebben 9,1.
1 unnen krygen op zyn 94 Jaar; roAZ zal de Vader 86
van OBID worden op zyn Ed; oniD van JESSE op zyn Si
S i; en JESSE van DAVID , zyn zevenden Zoon (t), op zyn 70
70 Jaar; voegt 'er nog 70 Jaaren voor het Leeven van DA- i 70
VID by, en 4 Jaaren voor SALOMO, en gy zult het g etal : 4
krygen van 4Q(J)
De naamlooze Maaker deezer berekeninge merkt te refit
op dat geen der Alitammelingen van NAHESSU , Hoofd
van een Stain geweest zynde , zy allen , aatrD uitgezonderd , de jongfte Zoonen hebben kunnen weezen, gelyk
men verzekerd is dat DAVID was. Van den anderen kant
bemerkt men klaar genoeg het voordeel gelegen in de ver
dat RACuin, die SALMON trouwde, dezelfde-onderitlg,
niet ware met RACHAR van Yericho. Want indien SALMON ,
85 Jaaren naa den overtocht der ,ordaane gebooren , eerst
Vader van Baez werd in den ouderdom van 9 Jaargin,
en indien RACHAB van .7ericiio. flegts twintig ,fairen telde,
by de intrede der Israëliten in het Land van Canaan, zou
zy 149 Jaaren geteld hebben by de geboorte van BoAZ (y).
Men
O Mcmn. de They. Dec. 1759.
(t) 0 Serte. XVI: Ir.
(1) Vouv. Dié . Hist. & Critique de Mr. DE CHAUFFEPIE, Tom.
IV. 4dvertisfe;a.

(§) Deeze zwaarigheid klemt nog flerker tegen de Stelzels
van sea VARIUS en USSERIUS. In het eerfte moet RACHAB 85 en in
het laatlie 6a Jaargin geweest zyn , by de. geboorte van so.tiz,
indien zy fegts 20 Jaarera was by den overtocht over de Jordaan.
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Men brengt hier tegen in 't midden , dat , byaldien de
Vrouw van SALMON de beroemde RACHAII van Yérichb
niet geweest hebbe, het Vreemd inkome, dat MAT7WUS
van haar gewaagd hebbe in de Geflachtlyst onzes Zalig'
maakers (*). Maar vootierrt, is men niet verpligt, in eend
ontvouwing Van dien aart als de tegenwoordige , reden van
alles te geven. 't Is mogelyk dat 'er twee RACHAns geweest
2yn. Dit moet voldoen. Ten tweedele. De Kuangeliefchryver zegt niet, dat die RACHAB, door hem vermeld, RACHAs
van feriicllo geweest Nebbe. Ten derden. tikrat is 'er in deli
weg, om te antwoorden dat waarfchynlyk de Vrouw valt
SALMON de Dogter of de Kleindogter ware van de beroemde RACHAB, en dat, om die rede, IUATTHEUS deeze
genoetnd hebbe in de Geflachtlyst der Voorouderen onzes
Heerera ? Het valt veel min bezwaarlyk te gelooven , dat
de Zoon des Vorflen uit. den Stam Van fuda in den Egt
trade met de Kleindogter eenex• Cánaánitifche, die eerie Waar
zo niet van een flegter beroep, geweest ware, daft-dïne,
te begrypen, dat by die zelve tronw'de.
Indien men , eindelyk , nog te veel zwaarigheid vindt, om
toe te ítemmen, dat vyfPerfoonen, agter een volgende, in
't zelfde Gefacht gebooren worden uit zeventig , tachtl¢
en negentig Jaarige Vaders, blyft 'er nog over eend party te
omhelzen, welke wy nu nog moeten Voordraagen.
Meh boil dat het oogmerk des Schryvdrs van 'het Boek
van ROTH niet geweest hebbe eerre volkomene Volg
te geeven der Voorouderen van DAVID, van PflA--tysop
UUs af te rekenen; maar lleen, om, by gelegenheid der
geboorte van. ABED , een korte Geflachtlyst te plaatzen
van dien Vorst, er! 'er dus liet inkomen , niet alle zyne
Voorvaders in een rechte lyn onafgebrooken van Vader ófi
Zoon, maat alleen de voorbaámf en, en die 't best zouden
dienen, om diens Afkonhst voor 't oom des Volks af te tere
ren; zo dat, ihdien 'er eenig Naen op die Geslacht i
lyst zyn overgeílaagen , dit gefchied h, nit tódteg Wnt
den Schryver zelve, zonder dat mén zulks te wytej Íieb,6
aan zyne onkunde, of het verhaast overlaan der oude Af
we•tTr[EUS heeft, Ittèf vourdagt,-fchryven.DEuaglist
dergelyke uitlaatingen. FeDRA hadt 'er hem een vooráetld
van gegeeven. Men treft 'er ook een aan in de kronyken.
tiet

(*) Deeze tegenwerping is van den Heer na CHAUFFEVIE zelve
in de bovengemelde Idvertisfom.
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Het Raat derhalven vast, dat de woorden, hy gewon of by
was Vader, in den flerkfcen zin het denkbeeld niet iníluiten
van eene onmiddelyke Zoonsverwekking; en is dit waar
wat verhindert dan de toevlugt , te veemen tot dus.-heid,
danig eene ontknooping der zwaarigheid?
Welk eene zyde men kieze in een onderzoek , waar
men alleen by het fchemerlicht der gisfinge voortwagtdelt , zal deeze , door ons aaangeweezen , althans dit
voordeel hebben, dat wy ons niet verpligt vinden ons te
verwyderen van het Stelzel van USSPRius, onzen voor
Gids ten aanziene der Jaartellinge, welke hy ge--namI'e
voegd heeft by de Gebeurtenisfen in dit Boek begreepen.
Met ussERttrs veronderilellende , dat ROAZ van RACril.g
gebooren wierd, 42 Jaaren naa dat de Israëliten in het
and Canaan gekomen waren, 't welk gebeurde op het
einde van het 2553 Jaar der Waereld, zal men bevinden,
dat de Geboorte van OBED , van wiep , volgens den Pre laat, uoez Vader werd in den ouderdom van ioz. Jaaren,
valt op het Jaar 2697. Indien men voorts veronderflelt,
dat NAM uit den Lande Moabs niet wedergekeerd is dan
naa zo Jaares afweezens, en dat naa haare wederkomst
te Bethtehem, tot aan de geboorte van onED, 'er ten minflen één Jaar verloopen is , zo moet men it Jaaren af•
trekken van die 2697, 't welk het Jaar der Waereld a6í6
uitlevert, voor den tyd, wanneer ELIMELECH en NAOMI
met hun Gezin uittoogen. Het is van dit Tydperk, dat
wy aanvangen , fcboon wy toeftemmen dat zulks alleen
op gisfingen rust, en 't is op deezen voet, dat wy de
geheele.Tydrekening van dit Boek fchikken, 't welk, ei.
genlyk gefprooken, niets behelst dan de Gefchiedenis van
eene byzondere Familie , geduurende I I Jaaren .naa het
Jaar der Waereld 2636, tot het Jaar der Waereld 2697 (*):
Om weder te keeren tot de Geflachtlyst, die 'er het
Plot van uitmaakt, en waartoe men ziet dat de Schryver
zyne Leezers als met de hand wilde leiden, geeven wy
hier op, de Jaartelling volgens het Stelzel waaraan wy ons
houden.
orn A werd gebooren in 't Jaar der Waereld 2249

JHARES
ESROM
ARAM
AMINADAE

(*) UssERrr Chrenel. Sac. ut. Jup.
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2553
•2595
2697

BOAZ
ORED
ISAI
DAVID
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*

Deeze Geflachtlyst tot DAVID voortgezet zynde , befluit
men daaruit, met veel waarfcllynlykheids , dat het Boek
van RUTH opgetleld is by liet leeven van dien Vorst ,
misfchien zelfs naa dat SAMUEL hem , op Godlyken last ,
gezalfd hadt om over Israël te regee;en. In liet eerlte vers,
wordt met de daad van de Regteren gelpprooken , niet
uitdrukkingen, die klaar genoeg aanduiden, dat zy, zints
eenigen tyd, niet langer over liet Volk van c0D heerschten. DAVID dan genoemd wordende in het laatíhe vers ,
is 'er alle reden, urn te gelooven , dat de Opileller van
dit Boek 't zelve fchreef in den tyd die verliep , tusfchen de belfiemming van dien Vorst , om den Opvolger
van SAUL te weezen , en het tydperk zyner daadlyke ver
Israëls T11roon (*). --- Indien men zich voe--hefingop
ge by den Schryver van de Caaldeeuwfche Paraphrafis, is
alle gefchil uitgemaakt: want by eindigt met de woorden,

En ISAI gewan DAVID , Koning van Israël. Woorden ,
die, in eenige Afdrukken van de Vulgata overgenomen
zynde , den Cardinasl CA JI TAN deeden hefluiten , dat
DAVID met de daad reeds ten Ryksthroon was opgeCteegen, toen de Gefehi^denis van RUTH het licht zag. Maar
dewyl men geene bewyzen heeft , dat dë Hebreeuwfche
Text de leezing opgeeft gelyk JONATHAN , kan men diens
gevoelen niet hooger frellen , dan het- begrip van een
byzonder Perfoon , 't welk geen Wet voor iemand uitmaakt.
Voor het overige , blyft men in eens volkomene onzekerheid, over den,Schryver deezes Boeks. De 7ooden, dit
Boek onder de Regelmaatige Boeken plaatzeude , hebben
eenigen 't zelve toegekend aan den ongenoemden Schryver der 31aarboeken der Koningen van Lraël en Yuda ,
van welken dikmaals gewaagd wordt in de Boeken der Koningen; anderen aan ESDRA, zommigen aan EZECHIAS, en
de meesten aan SAMUEL, dien zy ook als den Schryver van
liet
(*) CAarzovIUS , ut [up.
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het Boek der Regteren groeten (*). 't Is dit gevoelen,
't welk liet gros der Christen- Uitleggeren heeft aangenomen. Twee Geleerden hebben, zeer onlangs , het Boek
van RUTH , de een aai] DAVID zelve , de ander aan den
.Propheet GAD,, toegefchreeveto (t).
Wat 'er ook van dit gelchil over den Schryver moge
veezen , 't is blykbaar , dat men verfcheide nuttigheden ,
uit het leezen deezer Gelchiedenisfe , kan haalen. JosEPHus, op zyn trant, de Gebeurtenisfen, in dit Boek voor.
komende , verhaald hebbende , eindigt in deezer voege :
„ Ik heb het uoodig geoordeeld, deeze Gefchiedenis te
„ boeken , om de magt van GOD te vertoonen , wien het
„ gemaklyk valt Menfchen, uit laagen í'and , tot de hoog.
„ fle Waardigheden te verheffen , gelyk lly DAVID gedaan
„ heeft , uit zulke Voorouderen gefprooteo (-)," 'Er is
veel waarheids in deeze bedenking. Ondertusfchen kart
men alle de uitdrukkingen niet in den fierkf'en zin aan.
dringen. Want, indien DAVID van de zyde der Vrouwen,
die zyne Voorvaders getrouwd hadden , een Man van laage
afkomst was , in wiens aderen het bloed firoomde van
RACHAB de Canaanitifche , en van RUTH de Moabitifche ,
zien wy, van den anderen kant , dat hy, van Vader tot
Zoon, afdamde van Vorílen des Volks, van Kinderen van
3uDR , Zoon van den Aartsvader TACOS, Kleinzoon van
IZAAK, en Achterkleinzoon van ABRAHAM.
Ten anderen, de Vrouwen kwamen in de Geflachtlysten
der Hekreeuwen niet in aanmerking, ep heeft GOD toegeIaaten , dat twee Heidinnen opgenoemd worden in het Koninglyk Gefachtregister van DAVID ,uit wien ten eenigen dage de WESSIAs zou voortkomen, het is, om dat GOD, die
heden, gister en in eeuwigheid, dezelfde is, nooit de Volken
zodanig in derzelver wegen heeft laaten wandelen , of by
droeg zorge, om, door fpreekende en luisterryke voorbeelflen ,de waarheid te toonen van de belofte aan den Vader der
Geloovigen gedaan, dat in zyne Nakomeling(chap alle Vol.

ken
(*) Huer Demon]?. Evangel. p. 287. Ed. Amfi. in 8vo. 1680.
Disf. de Srriptorib. Lib. Historic. WOLFII Bibdioth. Hebr.
i flip. CARPZOVIVS, ub! fop. NATAL. ALEXANDR. £tat. IV F

CLERICI

.1)/sf. 22. PATRICK, PYLE , BEDFORT.
(t) HEV:viaNNI Poëcile , Lib. I. p. 279. Tom. II. p. 166.
(1) Hi)?. 7ud. Lib. II.
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ken der Aarde zouden gezegend worden; dit was een betoon
van zyne agtneemingop de Heidenen, die Vreemdelingen waren
des herbonds Israëls; dit ftrekte, als 't ware, ter gunfiige
voorbeduiding van de Roeping der Heidenfche Volkeien,
tot dat Verbond van Ontferming en Genade.
Afgefcheiden van deeze hoofdí aumerkingen over het
beoefenen des Boeks van RUTH, kan 't zelve op meer dan
eerre plaats nuttigheid verlc ;aifen aan een oplettend Godvrugtig Leezer. 't Schenkt gelegenheid tot gewigtige Ontvouwingen van eenige Wetten , en zommige zonderlinge
Gebruiken in de Regtsgeleerdheid der oude Hebreeuwen.
Her bekragtigt de aangelegene Leerhelling , van de
tusfellenkomst en de Vaderlyke zorgen der Voorzienigheid,
in alle de lotgevallen des leevens , in de gering[te zo wel
als in de groot{ie. Men ziet 'er de vrugten van eens
onaffcheidelyke verkuogtheid aan den waaren Godsdienst ,
welke hulp- en redmiddelen de Godsvrugt in tegen
Zedigheid , om het op--fpoedchnkt;vrlde
lettend oog der Braaven te trekken , en die van een wet
gevestigde agting , om de eer der Deugd ongefchonden
te bewaaren , in maatregelen , die het Zedebederf vcrdagt
zou doen worden. De voorzigtigheid en 't goed gedrag
van NAOMI , de genegenheid , de zagtaartigheid en de zedigheid van RUTII , de wysheid en edelmoedigheid van
]BOAZ, behaagen, treffen en onderwyzen.

WAARNEEMING WEGENS EEN ZEER GEVAARLYK TOEVAL,
VEROORZAAKT DOOR HET AFZUIGEN VAN DE REUZEL VAN EEN NIEUWE HARING.

thans de tyd wederom begint te naderen, dat wy
jJ ons op een der voordeeligle, gezondfle en nuttigste,
voedzels , welke de Visfchery oplevert , wenfchen te
vergasten ; zou deeze Waarneeming kunnen dienen , om
onze Vrouwen en Dienstbooden te waarfchuwen, om geen
gebruik te maaken van de zomtyds zeer vette Reuzels ,
die in de nieuwe Haringen gevonden worden; om dat zy,
wanneer 'er eenig fenynig Diertje, door te Haringen op.
gefokt , en in de darmpjes zig bevindende , door liet afzuigen der Reuzels teiFens ingezogen wierd , zich als dan
zal, zwaare toevallen zouden kunnen blootliellen. Zie hier
wat
Q4
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wat ik 'er , by eene myner Lyderesfen, van ondervonden
hebbe.
Mejuílr. E.... jong en bloedryk van gellel, een nieuwe
Haring prefent gekreegen hebbende , verkoos om ze zelve
fchoon te manken , en vond daarin een on;enleene vette
Reuzel. die zy zeer greetig van de darmpjes afzoog; dit
gebeurde des namiddags ten een uur.
Oogenbliklyk hierop wierd zy doodlyk benanu«wd , ver.
gezeld van acne hevige neiging tot overgecven , die nier
eerder volgde , dan , na dat zy eene aanzieulyke hoeveeIheid laauw water, waarin wat keukenzout gelinolten was,
#ad gedronken. Een half uur daarna by baar Ed. gekoznen zynde , vond ik haar nog in even zo groote benaauwdheid; liet Aangezigt, de Buik en alle de Leliemaa,
ten waren onbegrypelyk dik opgezwollen ; de niet minder
gezwollen hals was bezet met eene groote menigte hoog
roode vlekken , en , in de buigingen van de Armen en
Knieën, vond ik groote witte , met een helder doorifhy,
etend vogt gevulde , bleinen ; zynde de Puls teffens zeer
klein en ras.
Daar ik zag , dat het fenyn zich reeds door de geheele
naasfa der vogten veripreid had, en het my toefcheen, dat
de Natuur zich door de huid tragtte te ontlasten , fchreei
ilk haar een mengzel voor uit 4q. Rutli v. ? C.
Cervi 3i. Theriac, Androm. gij. Syr. flrtemifice ji. vn.
om alle tien minuten 'er een lepel vol van te gebruiken.
Binnen den tyd van twee uuren waren de toevallen merke,lyk bedaard; dan, om vyf uurgin, fclieeu alles verlooren
te zyn , alle de reeds genoemde toevallen waren tot den
hooggfen trap geklommen , de benaauwdheid was allerverfchrikkelykst , en ging verzeld van echte volkomene razerty. ik liet toen een zeer prikkelend lavement appliceeren,
nuit het EIec. de Hiera picra , Oxymell. Squill. & Sal:
Polychr. , waar door cane menigte zeer ilymige flinkende
ilofe afgevoerd wierd, en de toevallen weder bedaarden.
De voorgemelde Drank , met byvoeging van een halve
drachma Laud. Liq. Sydenh. liet ik vervolgens gebruiken,
waarop een (lark zweeten, en een zeer rustige nagt, volgden. Des daags daaraan , waren de puisten en vlekken
verdweenen, als ook de benaauwdheid en razerny; de pols
Iloeg ruim, en was gemaati d, en de Patiente klaagde alleen
over zwaare vermoeidlheid: een zagt laxeermiddel, dien dag
voorgefchreeven, veroorzaakte eenige Stoelgangen , en verv ol,
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volgens eenige dagen de Cort. Peruv. gebruikt hebbende
was zy volkomen weder herllehi.
De Haring, wiens Reuzel deeze geweldige toevallen veroorzaakt had, heb ik zeer naauwkeurig onderzogt , dezelve aan een Houd en Kat te eeren gegeeven; doch zy heb
'er geen de minfte nadeel aan hunne gezondheid door-ben
geleeden.

R.

UITTREEZEL EENS BRIEFS , UIT KONINGSBERGFN , AAN
DEN BEER CL4ELL CESCHREEVEN , OVER HET SUCCIN
GEUL AMBER OF BARNSTEEN , EN DE UIVTDEKTT}
VORMING DAAi VJ N.

(Yournal de Phyfique, I79I. Nov.)
INN IIEER

et Rent om den Geelgin Amber , door de baaren van
de Balt fc'.e Zee, naa florm^veer, op de Kusten val,
Pruisfen geworpen , te verzamelen , kwam , zints langen
tyd, den Koning alleen toe , en naakte gevolglyk een zyner Kroon- voorregten uit. Maar , eenigen tyd geleden ,
houdt men zich niet te vrede met deeze dikwyls onzekere
inzameling; cene nieuwe wyze, om die zelfflandigheid , in
eerre veel grooter hoeveelheid , magtig te worden , is onlangs in zwang gebragt, op het voorflel van den Heer z^if
G'.UDE, Staatsdienaar.
Deeze handeiwyze, welke volflrekt nieuw is, fpreidt den
klaarften dag over de vorming dier zellllandigheid , tot
nog toe zeer twyfela tig (") : want , na dat men den
Barnf een , of het Geel Amber , heeft gaan zoeken , geiyk
men Metaalera of andere Delffloffen oplj eurt , weeten wy
ten n:intlen, dat die zelfhandigheid ongetwyfeld een voort
-brengzlisvahtGxojdRyk.
Men
(*) Men zie hier over, een Scheikundig Onderzoek der Eigen.
f happen , van liet vlugge zuure Zout van den Barnfleen , door
den Heer POTT: uit de Hifi. de V ilcad. Royale des Sciences '
Belles Lettres de Berlin vertaald, in de Uitgezogte l'erhandrlingeis
by HOUTTUYN, I D. bi. 223, enz.
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Men Beeft naamlyk , naar alle de regelen van de kunst
der Mynwerkeren, begonnen, met, op eersen zekeren affland van Zee, Putten en Gaanderyen te maakeu , waaruit
de Barnfleen , in Bene vry groote hoeveelheid , gehaald
wordt. Ik ben in eene dier Putten nedergedaald; dezelve
lag twee honderd voeten van de Zee af, en hadt de diepte
van 98 en een halven voet. Met behulp van Lampen, die
wy, in de diepíte plaatzen, veel moeite hadden om brandende
te houden, ontdekte ik, met myne Medeonderzoekers, dat
de Barnjteen lag tusfchen twee flrooken Houtskool , aan
welke dezelve menigmaal zo vast gehegt was , dat ver
welke men ons aanboodt , vry groote-fcheidlukn,
Kooldeelen bevatten , waarin het houtagtig zamenweefzel
zeer duidelyk te ontdekken was.
De kleur van den Barnfleen , welken wy zagen , was
bruin als Turf: dezelve brandende, ontftondt 'er een lugt
aan Turf eigen , waarin egter een flerke harstlugt door.
flak ; verfcheide brokken Geel timber ontbonden zich als
men ze aan de lugt blootilelde; andere van kleur veranderende, behielden desniettegenflaande hunne vastheid.
De Barnfteen ligt niet in geregelde of onafgebrooke aderen,
doorgaans vindt men dezelve zodanig met de Kooien ver
dat deeze laatfte 'er dikwyls doorheen loopen -mengd,
derwyze dat het bezwaarlyk valle, eenigzins naauwkeurig te
bepaalen, waar de eene of de andere zeifilandigheid begint of eindigt (*). 't Is met deeze zelfhandigheid even
eens gelegen als met verfteend Hout, waarin men omtrent
dezelfde evenredigheden waarneemt , tusfchen de houtdeelen en de verfleenende ftotfe, die medegewrogt heeft tot
deeze verandering. Boven deeze Kooien , vertoonen zich
golvende Zandlaagen.
Een weinig denkende op 't geen ik heb voorgedraagen,
verkrygt de oude veronder{Ielling , dat de Barnfteen het
bel}aan verfchuldigd zou weezen aan liarstagtige Booroen,
die eene zekere maate van verbranding ondergaan hadden,
en dat de onvolkomenheid dier verbranding veroorzaakt was
door inílortirgen, die waarfchynlyk het vuur uitbluschten,
Gene nieuwe maate van aanneemelykheid. Misfchien ook,
dat de onderfcheide zoutagtige zelf1}andigheden , bevat in
het
t á`Í De Heer DE LUC, fchryft in eenen Brief aan DELAMETHRIE.

fur la Theorie de la Terre, „ dat de Barnileen zich in het Deli.
„ hout bevindt." .7ournal de Phyfique, 1791. Dec.

CREL AMMRER, OF IzARNSTREN.
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het Zeewater , 't welk zypelde door het zand , 't welk
deeze ontftooke laagen bedekte, liet haare desgelyks toebragten aan de vorming van die zelfftandigheid (*).
Die {tukken, welke men uit de Putten haalt , zyn van
verfchillende grootte. Ik heb Rukken van verfcheide pon.
den gezien , zelfs die van drie tot vyf ponden woogen.
In allen gevalle , 't geen deeze wyze van Barnteen verzamelen kost, wordt ryklyk door het geen 'er van komt
goed gemaakt.
(*) De Heer POTT merkt, in 't flot van het voorheen aangebaalde Onderzoek, op. „ 't Is een klaarblyklyk Gevolg van alle
de voorgaande Proefneemingen , dat het vlugge Zout van
„ Barnfleen geenzins een gewoon Zuur is van Zout , noch
een gewoon Zuur van Vitriool ; maar dat het , in zeer veel
„ opzigten , naar het Zuur der Plantgewasfen of Azynzuur (A„ cidum VsgetRbile) zweemt : gelyk van de andere zyde de
„ Flares Benzoin , ten opzigte van hunne drooge fublimeering ,
„ en eenige andere omfiandigheden , veel overëenkomst hebben
met ons Zout, volgens 't geen de Heer NEUMAN reeds op„ gemerkt heeft ; alleenlyk met dit verfchil , dat dit Zout,
wegens de menigvuldigheid zyner Harstagtige deeltjes, zeer
„ vaardiglyk ontbonden wordt , zo in Brandewyn , als in deszelfs overgehaalden Geest of Voorloop , en daar aan een
fcherpen fmaak geeft."

BRIEF VAN DEN HEER LE nov, Lid van de Academie
des Sciences AAN DEN HEER DELAMETHRIE , OVnR
DEN DUBBELEN RING VAN SATURNUS , TEN GELEIDE EENS UITTREKZELS VAN EEN BRIEF, DOOR
DEN HEER HERSCHELL AAN DEN HEER WAT SON, OVER DEEZE ONTDEKKING.
,

(;journal de Phyfique, 1792.)
AWN HEER!

k heb de eer U een Uittrekzel te zenden eens Briefs ,
van den Heer HERSCHELL aan den Heer WATSON, uit
welken Gy zult zien , dat deeze onvermoeide Waarneemer
niet ophoudt met nieuwe Ontdekkingen aan den Hemel te
doen.
De groote CASSINI gelyk te zien is in de oude Me-
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ERIR oVER 13EN D1YnP ,tEN RING

inoires de l'Acadenzie der Sciences , is de eerfile die ver•
moed heeft , dat de Ring van Saturnus dubbeld was (*).
Veelen hebben, na hem , die zelfde gedagten gekoesterd ;
en ik kan zeggen , ook onder der zodanigen getal behoord te hebben, naa, by veele gelegenheden, deezen Ring
met aandagt befchouwd te hebben; dan het was voor den
Heer HERSCHELL bewaard, te zien, 't welk anderen llegts
vermoeden , en buiten twyfel te bewyzen , dat de Ring
van Saturnus dubbeld is. Hy heeft desgelyks ontdekt, ten aanziene van den laatflen Satellit deezer Planeet, dat de Natuur, in het wyduitgetlrekt Heelal, altoos
éénpaarig is in haare Wetten. Door zyne Waarneemingen
getoond hebbende, dat , indien de Maan om haaren As
omwentelt, in denzeifden tyd , als dezelve om de Aarde
draait , het even zo gelegen is niet deezen laatoen Satellit, die om Saturnus draait in 't zelfde tydsbeflek, als by
om zyn As wentelt.
De Ontdekkingen van deezen beroemden Waarnemer
hebben my verllerkt in Bene bedenking , door my meetmaaien gemaakt , onder het overweegen van den loop en
voortgang der Kunfl:en en Weetenfchappen, dat zy naamlyk by fprongen fchynen voort te gaan, en, tusfcheu hei
hebben.
-den,tyvaIil(
Wanneer wy, op onze wyze, en met de Werktuigen ,
die wy aanwenden, de verrigtingen en Waarneemingen gedaan hebben, waar toe zy ons opleidden, ítaat de Weetenfchap ftil, tot dat zy, door nieuwe Ontdekkingen en nieuwe
Werktuigen, weder in beweeging komt.
My dunkt, dat wy, te deezer oorzaake , een nog veel
hooger prys moeten Hellen op die groote Mannen , die
fcheppende Vernuften , die de Slagboomen , welke derf
loop en voortgang van 's Menfchen Geest Muitten, weeten weg te draaijen.
Ik ben,
Aux Galleries du Louvre, 25 ran. 1792. liet

^,

) Hy nam, (volgens DE LA LANDE, Astrora. 5 227 eu
,) waar , dat de breedte van den Ring in twee gulyl;e
deelen gedeeld was , door een donkere flreep , welks kromme
dezelfde was , als die van den Ring. De I-Ieer S1IORT ver
DE LA LANDE, verfcheide van die Ringen gezien te-zekrd
hebben; de laatstgemelde fielt , dat het buitenfle deel van den
Ring verdeeld is door verfcheide lynen , welke, aan den omtrek van den Ring , een gelyk middelpunt fehyneu te h bb2n ,
en gelooft , dat 'er verfcheide Ringen in een zelfde vak ge -plaatst zyn.
(
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Heer
HERSCHELL
Het Uittrekzel des griefs van den
Zan
den Heer WATSON gedagtekend zo Dcc. 1791, is van
deezen inhoud:
„ Volgens myne gewoonte, ben ik zeer druk bezig ge
Spiegels van Telescoopen-westmhpolyndr
van allerlei grootte, om dit moeilyk deel der Optica tot
volkomenheid te brengen. In de daad, het is onmogelyk
zich een denkbeeld te vormen van den tyd dien ik betteed,
en van de moeite , welke ik genomen heb , om myn oogmerk te bereiken. Dan ik heb daarvoor volkomene vergoeding ontvangen , door het vermaak 't geen men al.
toos fchept in een geliefd onderwerp door te zetten, en
nog meer door den gelukkigen uitslag , waar mede ik
my mag ftreelen myn arbeid bekroond te zien.
„ Myn Telescoop van veertig voeten is tegenwoordig het
beste werktuig, 't welk ik bezit, dat is te zeggen, dat
ik met dezelve beter, dan met eenige andere myner Te
voorwerpen om onderícheiden-lescopn,dmiykft
gezien te worden, kan zien, als by voorbeeld Saturnus,
diens Satelliten en Ring, of liever diens Ringen: want ik
heb , zeer onlangs, aan onzen Voorzitter een Gefchrift
ter hand gefteld , betrekkelyk tot die Planeet , waarin ik
duidelyk heb aangetoond, dat dezelve twee onderfcheide
Ringen heeft, van elkander afgezonderd door eene groote
tusfchenruimte, zodanig dat ik, met myn Telescoop vast
veertig voeten, zeer duidelyk, den hemel gezien heb door
die ruimte, welke eene uitgeltrektheid begaat van 174 t
onzer (Engelfclte) mylen. De Diameter van den buiten.
lien Ring, gemeeten met hetzelfde Werktuig, bleek my
grooter te weezen dan 222 van dezelfde mylen.
„ In dat zelfde Gefchrift heb ik desgelyks getoond, dat
de vyfde Satellit van Saturnus in 79 dagen 7 uuren en
47 minuuten om zyn as wentelt, en dus daartoe een tyd
befteed te gelyk aan den ommegang rondsom die Planeet.
Weshalven deeze beweeging, ten dien opzigte, geheel ge
aan die der Maane y welke., om haaren as omwen--lykis
telt, juist in 't zelfde tydsbellek als zy befteedt in ronds
Aarde te draaijen."
-omde
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ONNDERRIGTENDE AANMERKINGEN 3 MEDEGEDEELD AAff
DE HEEREN NATUURKUNDIGEN , r)IE NA DE ZUIDZEE
EN DE ZUIDPOOL-GEWESTEN OP REIS GAAN; VOORGELEEZEN IN DE SOCIETEIT DER NATUURLYXE HISTORIE, TE PARYb, den 29 van.7uly. i791. Door

den Heer DEODAT DE DOLMIEU.
(,Journal de Phyfique.)

(Vervolg en Slot van bi. 209.)
Ie daar eenigermaate opgegeeven, waartoe de werkzaamheden van een Delft lof kundigen zich zouden
Z
kunnen bepaalen , als hy, flegts voor een zeer korten

tyd , een onbewoonde Kust aandoet. Maar , indien hy
de befchikking over den tyd in zyne maggi heeft, indien
geene hinderpaal hem belet om in liet binnenfle des lands
door te dringen, moet hy, zonder een oogenblik te marren, zyne schreden zetten na de hoogfte Bergen, welke
zich aan hem opdoen, en onder den weg alle aanduidingen
verzamelen , welke hy, wegens derzelver natuur , konne
verkrygen. Wanneer de Landen bewoond zyn, hebben
de Inwoonders Wapenen of huislyke Gereedfchappen;
kien moet dezelve bezien, en uit hun verneemen,vanwaar
zy de flof£en tot het vervaardigen van die werktuigen
haalen, in gevalle zy zeldzaam genoeg zyn om zulks te
oiaderzoeken; desgelyks hebbe men te letten op de bouw
hunne Wooningen gebruikt, enz. Eindelyk ,-foent
an den voet van 't Gebergte gekomen , zal men daar
veelligt brokken aantreffen die van de toppen afgerold ,
en ffukken , die door de Watervallen afgefpoeld, zyn.
Wanneer melt daar Kalk(leenen vindt, zonder floor van
eeuige Rotsfteenen, kan men wel de moeite befpaaren onm
de hooge Bergen te beklimmen; 't is dan voldoende de
ligging der beddingen op te neemen, en te onderzoeken,
welke Deiffloffen 'er zich mogen bevinden.
Dan ik verzoek te deezer gelegenheid, om eene foort van
waarneeming te doen, die men tot nog verwaarloosd heeft,
te weeten, het in opmerking neemen van de Stoffen die
het midden beflaan der Valeien tusfchen de Kalkfleen-bergen. FIet is van eene byzondere aangelegenheid, te onderzoeken, of die Valeien afbrokkelingen van diezelfde
Eer-
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Eergen behelzen, of zelfílandigheden daarvan vreemd. De
Heuvels van Potaarde, die men zeer dikwyls tusfchen de
Ketens van Kalklfeen-bergen aantreft, leveren, by voor
een verfchynzel op, weinig waargenomen, zeer ge -beld,
te verklaaren van alle-wigt,enmsfh oilykt
die tot de Natuarlyke Historie des Aardkloots, behooren.
Zy bevinden zich niet in derzelver geboorteplaats; zy zyn
laater dan de opening deezer Valeien gekomen; naardemaal
de beddingen der tegenoverflaande Bergen , die o uderling
aan elkander beantwoorden, uitwyzen, dat de ruiwte, wel.
ke zy bollaan vóór dezelve uitgehoold zyn, harden Kalkeen bevatte.
Vanwaar zyn die Potaardagtige Heuvels gekomen , die
door de Zee fchynen agtergelaaten? Zy bevatten doorgaans.
x. Overblyfzels van het groeiend Ryk, als Planten, Rietgewasfen, bykans geheele Boomen, dikwyls dun, 't welk
eene langduurige afflyting aanduidt. 2. Overblyfzels van
groote Landdieren, meestal vreemd aan de Lugtftreeken,
waar men ze aantreft. 3. Lichaamen van Zeef hepzels
van verfcheide foorten; de Delfftoffen zyn 'er geplaatst of
in onderfcheide laagen , in 't wilde op elkander gehoogd;
of dezelfde laag bevat {tukken van zeer verfchillenden aart;
zodanig zyn de Heuvels van Potaarde van Mal d'Arno iu
Toscaane, en omflreeks de Seine, waar ik eene menigte
van Boomen gevonden heb, die meest Eikenboomen wx1
ren; deeze vereend, andere eenigzins bitumineus, van
kleur als Ebbenhout , en zo wel bewaard, dat zy nog tot
het inleggen van fchrynwerk kunnen dienen. Zy rusten
op beddingen die Olyphantstanden bevatten van eerie ver.
baazende grootte, deeze zyn begraaven onder andere beddingen van Zeefchulpen , doormengd met rietagtige Planten, overdekt met laagen van Potaarde ter du=re van meer
dan honderd roeden. Het Vaderland der Olyphanten is de
plaats niet waar de -Eik kan groeijen; en indien deeze Boons
tot den Toscaanfchen grond behoorde , zouden egter de
OverbIyfzels van die groote Beesten van veel verder moeten komen. Te vergeefsch heeft men uit derzelver veelvuldigheid, en de beenderen , die Dieren van verfchillenden ouderdom aanduiden , willen be(luiten dat zy onze Landen
bewoond hebben , en daar langen tyd voortteelden. Het
kan ondertusfchen zeer wel weezen, dat zy in onze Lugtllreek zyn" aangeland door de uitwerking van een geweldigen Zeevloed, die, zich van het Zuiden na liet Noorden
beweegende, de oppervlakte des Lands, door deeze Dieren
be,
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bewoond , medevoerde , en dezelve op een hoopte in 't
Noorden van Siberie en van America , ren eigenffen tyde
dat deeze ze in Toscaane begroef. Dewyl men ze aan.
treft te midden van Overblyfzelen der Zee, mag ik ver.
onderftellen , dat zy langen tyd op de oppervlakte heb
kunnen dryven , en dus na ver gelegene Landen-ben
gevoerd worden ; als dan is 'er niets zeldzaams in , dat
men ze van allerleien ouderdom aantreft; van eerstgeboorrenen af, tot Dieren van dubbel de grootte der.geenen
die enen hedendaagsch aantreft; en alle de gistingen wegens de verandering der Lugtgefteltenisfe , gegrond op
liet beítaan deezer Dieren in Europa , vervallen van
zelve.
De Valeien der Kalkagtige Bergen kunnen ook gevuk
veezen met Zanden, niet gladgefleeten Steenen , niet Gyps,
niet Turf en Leemaarde , met Steenkoolen , enz. Dit
zyn desgelyks ftukken die opgemerkt moeten worden, en
welker vermelding van weezenlyk gewigt is.
Indien de Bergen zyn zamengcf eld uit Potaardagti ;en
Leifteen , Nebbe men met aandagt de klompets Quartz ,
die in de watervallen gevonden worden, te onderzoeken;
ze zyn zeker van aderen afgefcheurd , en kunnen ter
aanduiding van Metaalen dienen , tot welker oplpeuring men zich vervolgens kan zetten, als de tyd zulks
toelaai.
De Potaardagtige Steenen in dikke klompen , zyn
ook de Bergplaatzen van Mineraalen ; men zal wel doen
met de aderen naa te gaan, welke zy kunnen 'behelzen;
maar het is van veel meer belangs de ligging der beddingen te onderkennen, de rigting der fpleeten, die ze
verdeelen, als mede de toevallige gedaanten, i welke zy
vertoonen. Daarenboven maaken deeze Steenen op zic i
zelve zelden groote Bergen uit. Zy kunnen doormengd
zyn met Kalkagtige laagen, en men moet derzelver enderlinge ligging naagaan. Het gebeurt zeer dikwyls dat
de Metaaliideren liggen tusfchen de Kalkfteenige en Potaardagtige beddingen.
Te meermaalen zyn deeze Potaardagtige Bergen de eerfie fporten van oorípronglyke Bergen; als dan moet men
ze overklimmen om vervolgens te komen tot de Rotzeil
daar agter gelegen. 1)e Natuurkundige zal, derhalven,
voortgaan, tot by honger punten ziet, en veel fcherper en
afgebrokener kanten; en zonder zich op te houden met liet
waarneemen van hyzonderlheden , die hem zouden kunnen
mis-
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tnlsleiden , en den kostlyken tyd doen verliezen , moet by
de hoogfile toppen beflygen ,. en, naa dat by, zo veel
hem mogelyk zal weezeu, de hoogte bepaald heeft tot
welke liy. opgeklomineu is :, zal by daaruit de betrekke.
3yke hoogte. afleiden van de voornaaml1e IUergtoppen, die
hem omringen, en derzelver onderlinge ligging; by moet,
onderzoeken de rigting der Bergketenen,. de betrekkelyke
ligging der Bergen en der groepen van Bergen, derzelver
gedaante, de wyze hoe ze tot elkander flaan , en de geileldheid, der fctierpe hoogten. 't Zyn deeze hoogten,
die bovenal zyne aandagt. moeten trekken, en het is van
het uiterste aasbelang te bepaalen , of zy het a terne ge.
tdeelte der Bergen uitmaaken , die, in derzelver andere op.
zigten, de- zagtile afhellingen zouden hebben, of dat ze
even zeer den ganfchen oorkring bevatten, o'., de fcherpe
en fteile hoogten van onderfcheide Bergen tegen elkander zyn ' overáefteld, of dat zy zich alle van denzelfden
kant: opdoen, of eindelyk blyken tot één middelpunt te
,behooren, 'Vervolgens zal , hy de floffe , waaruit ze beif aarr, ' nafpeuren , en waarneewen' of derzelver ligging in
beddin-geh,' in laagen, of in groote ongefehikte klompen,,
is. l-1 t moet 'er op letten , dat de laages, - die naby aan
de- verticáale rigting komen , en niets dan derzelver zydeín:laaten zien, het voorkomen kunnen hebben van groóte ongefchikte klompen van geregelde klooven doorfneeden,
-terwyL, van de dóorfneede zyde bezien , die zelfde l'aagen
zich' als:.,kantzuiJagtige Kolommen opdoen. Verfcheide
andere• ,be,kwaame Natuurkundigen zyn door die valfehe
•ertoomogen misleid, -en hunne mistlagen- hebben my ge.
toond, dat men, zo veel mogelyk, een Berg van alle kanten . moet.' hefchouwen , eer men eene bepaalde uitfpraak
over defizelfs bet'taan doet.
De_,gewigtiglte naafpeuring, vervolgens, op deeze eerfile
Bergen. in 't werk te fellen , is het opzoeken, van Kalk
niets te verzuimen om te-flen;m:hb',dralven
ontdekken Benige Rukken van dezelve, die eertyds deeze
Bergen zouden kunnen overdekt hebben, en bovenal onderfcheid tnaáken tusfehen oorfpronglyken. Kalkl}eén, en
die geörganifeerde Lichaamen in zich bevat. Dit laatfte
is het allergewigtigite, . en men moet eene naauwkeurige
aantekening houden van de onderfcheide Hoogten , waar
men d'e^elvé kan vinden', ën daar naauwlettend zoeken
op de indrnkkeli of vóêtftappen van Zeelichaamen. De
liggnrg lok 'van oorfpronglyke. Kalkfteen is 'van veel aan^I NG. 1792. rø. 6.
R
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gelegenheids , en kan op zich zelve het onderwerp wr`ezen van ontelbaare keurige naafpeuringen. Ik moet hier,
by wyze van voorbehoeding, aanmerken , dat,- 'er veele
kalkaartige Steenen beftaan, die met Zuuren niet opbruifchen, of eenigen tyd aan die foort van beproeving wederftand bieden , eer zy tekens . van opbruifching geeven;
en het zou dus kunnen veezen, dat men. •te veel verhaastte proeven te werk Rellende, den Kalkfleen niet overál zou kennen , waar dezelve met de daad aanweezig is.
Ik hou liet voor zeer mogelyk, dat men geen Kalksteen
van den tweeden rang of met fchulpen bezet zal vinden
op de Eilanden der Zuidzee tusfchen de i3o en 280
Graaden Lengte, als mede op Landen digt aan de Zuid
dat voorts dezelve zo veel minder hoog zal ge--pol;en
vonden worden ; naar gelange neen nader is aan die aan.
geweezene hepaalingen (*).
Het wederkeeren van een reis na de oorfpronglyke Bergen moet belteed worden in het verzamelen van Rotsbrokken van onderfcheide foorten ; de verfcheidenheden
kunnen hier verbaazend weezen , zo door de vereenigingen van véélé zelf(tandigheden , in onderfcheide getal.
len en onderfcheide evenredigheden byeen vergaderd , als
boor de ' verfciféideriheid van kleuren , van hardhéid , van
fynlíeid, enz. enz. Deeze foort van Bergen leveren het
fchoonf e ' veld op voor den arbeid en de naafpeuringen
an den Natuurkenner, die de aangelegenheid kent der
Steenkunde, en hoe lang hy zich onthoude in de:'nabuurfchap van zulke Bergen , kan hy altoos zyn tyd op eene
mittige wyze voor de Weetenfchappen, en op eerre aangen aame tioór i;ieh zelve, betteeden.
Wy weeten dat de' meeste Eilanden der Zuidzee Vulces
nifche zyn; het is mogelyk in dier voege gefield met de
Zuidpool Landen; Nieuw'Hotiand en Nieuw Zeeland heb.
ben brandende Bergen , en die reeds uitgebluscht zyn.
De daadlyke of nieuwlingfche ontbranding is te gemaklyk
,

,

-

-

(*) Elk begrypt ligt dat ik hier niet fpreek van die Koraalrotzen,
*elke de aannadering aan alle Landen in de Zuidzee zo gevaarlyk maaken : deeze zouden Kalkfteenen zyn , welke men by
de toppen der bergen vindt, indien het gebeurde, dat de groote
Waterpas weder Bene verplaatzing onderging; doch deeze Voort
kunnen voor geene waare KaIkaartige-brengzlsdpy
$teener worrdgn: gehouden, tot dat de op vulling vn alle de hol.
,ligheden plaats hebbe, en dezëlve digte klompen worden.
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lyk th ontdekken , dan dat het noodig zou weezen de
kentekens aan te wyzen, die dezelve aanduiden. Ik zal
alleen zeggen, dat men 'zich voornaamlyk moet houden
aan 'vastgefootene Lavas, en aan flolfen, die de Vulcaanen hebben kunnen uitwerpen zonder verandering ; alle:
andere voortbrengzels zyn niets meer dan wyzigingen var.
die eerlte grondfloffen. Ondertusfchen is het goed daarvan
eene verzameling te maakgin, en. om dit meer -gemaks by
te zetten, durf ik aanpíyzeh het fyflematiek Tafereel, 'C
welk ik vervaardigd heb, waarin ik, bragt alle zelfban.
digheden , die vereenigd kunnen veezen - in 'een Vuurbraakenden Berg.
Wat de uitgebluschte Vulcaanen aanbelangt, en hoven
Al die van zeer vroegen tyd zyn , 't .it, .yeel bezwaar=
lyker dezelve waar te neemen , de voortbrei gzéls daarvali
riaa te gaan , en zelfs her bettaan daarvan te bewyzen.
De vastgewordene Lavas ebben geenè' keninérkén , - aié
blykbaar de werking des vuurs;aanwyzen; derzelver kleur,
korl , hardheid , zwaarte en gedaante , verandert in 't
oneindige, en 'er is geen dier uitwendige kenmerken , welke zy biet gemeen hebben met voortbrengzels- door 't water veroorzaakt. De vereeniging van• alle die plaatslyke
omltandigheden is noodzaaklyk om de natuur te bepaa
len van de' werkende oorzaak, welke deeze Steetlen l Bari.
beid en gewyzigd heeft. Ik neem de veyheid te veráoeken , dat mien agt geevë op 't geen ik, dit onderwerp bee
treffende , 'gezegt ; heb in een Brief over den - Oorfprors
der Bafaiten. De Natuurkundige , die uitgebluschte Vult
eaarren gevonden heeft, zal voornaamlyk onderzoeken, of
zy onder de Zee gelegen hebben, of defzelver voortbreng
bedekt of vermengd zyn met' laàgett Kalkfleen , of-zels;
'er overblyfzels gevonden worden 'van Zeelichaamen, of
van thi'dere dierlyke Weezens, of 'eenigé andere foort vax
verfteening in de poreufe Lavas, in de Scorien ; en%. en%.
Ik tal deeze Onderrigtendë Aanmerkingen niet breeder
uitwerken, ze zouden tot een ' Boekdeel aangroeijen als
ik 'er álles''iin wilde brengen , wat van belang is •.dooi
u opgemerkt te worden. De kunde en de yver der Heeten Mynwerkkundigen , die zich tot deeze naafpenringen
gewyd 'hebben, verzekeren ons' dat zy geene Waarneemingeu, die binnen hun bereik zyn, zullen verwaarloozen;
ik bezit den belachlyken waan niet om hun een naáuwkeurrgen weg af °të baakenen: beter dan• ik, kennen zy
Ziet aanbelang hunner Zendinge, en zy gevoelen vóót'af
welk
Rs
-
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welk een licht zy over de Weetenfchappen zullen, kunnen
verfpreiden: ik verlangde alleen hun eenige gewigtige fink-ken te binnen te brengen, die byzondere betrekkigg heb.
ben op de oude Natuurlyke Historie van onzen Aard
-klot.

CHARACTERTREKKEN VAN DEN HEER JOHN HOWARD,

Esq.

(Overgenomen uit Dr : AIKIN'S , View of his Character, and
Public Services.)

„ Ter voldoening eener onlangs gedaane toezegging (4),
,, geeven wy thans hier de Charaaertrekken van den
„ menschlievenden Heer HOWARD, als een Toevoegzel op
„ zyn vroeger geplaatst Leevensberigt (t)."
De voetflappen gevolgd hebbende van deezen grooten
Menfchen vriend, van zyn wieg tot zyn graf, hem van na.
by befchouwd hebbende in dat gedeelte van zyn LeevenslOop,'t welk meest ter algemeene kennisneeming open.
ligt, fchiet my niets meer over , dan die Charac^kertrekken te verzamelen, welke zich voordoen in zyne daaden, en daar uit, , met byvoeging van fyner trokken , tot
welker opmaaken een aandagtig befpiegelen my in ftaat
tlelt, een g etrouw afbeeldzel .van dien Man te-maaien.
Het eerlle dat een , kundig Waarneemer van den Heer
HowARD trof, was een uitdrukking van buitengewoone
Perkte en kragt in alle zyne gebaaren en woorden. Eeq
leevendig en doordringend oog, kragtige gelaadstrekken,
een vlugge en fpreekende houding, duidden niets anders
aan dan eene vuurigheid in het vormen, en- eene werk
volvoeren, van zyne o 1 gmerken. In geen-zamheidnt
tyd zyns leevens, geloof , ik, was by zonder Benig Ontwerp, t welk by met ernst zogt te volvoeren, en in al-les, wat by ondernam; was by onvermoeid om het tot volmaaktheid te brengen,. Gaf men hem een wenk, dat by
in iets was te kort gefchooten, of dat 'er iets kon toege(*) Zie hier boven, bl. it
(t) Zie N. 4lgem. Vrdarl. Letterief. Vde D. sde St. p. 33~-,
onz. 48x, enz.
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gevoegd worden aan 't geen by gedaan hadt, dan ílondt
men verfleld dat hy het gebrekkige reeds voltooid hadt,
terwyl men veelligt dagt dat hy 'er nog over raadpleegde.
CiEsAR zelve kon niet beter voldoen aan het zeggen
des Dichters,

Nil atïum ereden, duin quid fuperesfet agendum.
ik herinner my, dat, by den Heer HOWARD toevallig aangemerkt zynde, hoe hy, onder de Gevangenhuizen in Londen, den Tower hadt overgeílaagen, by zo zeer getroffen
was over dit verzuim, (fchoon van weinig aanbelangs, de.
wyl het daar gevangen zitten zo zeldzaam is,) dat hy, by
de eerfle gelegenheid, na Londen trok, om dit verzuim te
verbeteren.
En bet was niet alleen voor eene korte poos dat zyn
yvervuur ter volbrenging van eenig werk dus ontítooken
wierd. Hy bezat de nog veel zeldzaamer hoedanigheid,
om, voor een langen tyd, alle de vermogens en bekwaamheden van zyn geest op één punt te vestigen, zonder
zich daarvan te *laaten aftrekken door eenige verlokking,
die nieuwsgierigheid, of eenige andere drift, hem in den
weg mogt werpen ; by was onvatbaar voor die verveeling en wanfinaak, welke zo ligt; by het aanhoudend doorzetten tiener zaake , de ziel bekruipen , fchoon by, door
zyn vroegtydig reizen, zich niet onverfchillig betoond hadt
omtrent die voorwerpen van fmaak en liefhebbery, welke
een wel opgevoed Man in een vreemd land treffen, fchynt
hy, nogthans, op zyne reizen, met voordagt gedaan om
Gevangenisfen en Hospitaalen te bezoeken, voor niets anders ooren en oogen gehad te hebben ; althans hy gedoogde
giet, dat eenig ander voorwerp hem ophieldt, of ter zyde
aftrok (*). Vervuld met het denkbeeld van het aanbelang
zyner bedoelingen , en de onzekerheid des menschlyken
leevens, was by onvermoeid, om, zo veel mogelyk, af te,
doen in het beltemde tydsbeflek.
In deeze Gefleltenisfe beflondt die Geestdrift , waardoor
men in 't algemeen veronderielde dat hy gedreeven wierd:
want auderzins gaf zyn koel en evenmaatig geftel geen
het
(*) Hy verhaalde, hoe hy, in Balie zynde, zich eens hadt
laten overhaalen tot het bywoonen van een uitmuntend fraay
Muzyk; maar, bevindende dat zulks zyne gedagten te ver aftrok, wilde hy nimmer zich dit vermaak fchenken.
R3
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het -minfle op van het character eens Geestdryvers. 111
zette, 't is waar, zyne plans met een verwonderba,ire kragt
en ítandvas^igheid voort, maar geenzins. met ie bette en
vuurigheid , welke de verbeeldingslragt in viam zet , en
den Geestdryver kenmerkt. Vanhier ílondt,hy piQtj,i
om zich door partydige vertoonin gen te laatèn inneemen,
om de daadel door válfche milde offer te . be cl►à'uwen ,
en dus te vervallen tot die,misilagen, welke zo veelvuldig
plaats grypen by Menfchen vol verbeelding& en "gov rels.
Lenige Perfoonen, die hem• alleen kenden uit zyne buiten=
gewoone 'werkzaamheden, waren al -te gereed om hem met
-olie verfmaading te bejegenen, welke Merifchen met ys=
boude harten. van een zelfzoekenden' aart zo ligt betoonen',
omtrent alles wat na eene hooge maate aan gevoeligheid en
'aandoenlykheid zweemt. Terwyl anderen, die hem eenig
zins van verre kenden , en nu een dan voorkomende blyk-en opmerkten van koelheid, en r'rsfchien hardvogtigheid,
overhelden om zyn gevoeligen aart geheel en :rl in •twyfel
te trekken , en zyne werkzaamheden te 'eenemaal aan
een bezef van Pligt, of Hebbel ykheld, toe te fchryven. -Beiden deeaen tasten mis in hunne gevolgtrekkingen'. Hy
gevoelde wat een Mensch behoort te voelen; maar niet zodanig dat liet hem misleidde, of in den prys dièn by (telde op voorwerpen van nuttigheid, of in zyne redenkavelingen wegens de - middelen waar door z'e tot ftatnd'kbnden
,

gebragt worden.

De herftelling van misbruiken, en het verligten van elende, waren de twee groote doeleinden , welke hy in 't oog
hieldt in alle zyne onderneemingen. Ii, heb even zeer, gezien, dat een traan van aangedaanheid hem in de oogen
Iehobt, 'als 'hy zich zommige jammertooneelen door hem
gezien , herinnerde ; 'en hoe' verontwaardiging uit - zyn
Bezigt te leezeli was, als hy voorbeelden van laagheid en
verdrukking ophaalde. Met dit alles, begaf hem egter zyne
ftandvastigheid eni íelfbeí} uur nimmer. Nooit was by vervoerd, nooit onoplettend; en de onuixfpreellyke voordeelen van zulk eene geaartheid, in de werkzaamheden waar
toe hy zich verledigde, behoeft geen bewys.
J-let geheele beloop zyner bedryven was zulk eene proeve
van onverfchrokkenheid en moed, dat het gansch overtollig mag fchrynen , te zeggen , dat hy die hoedanigheden
bezat. Hy bezat ze beide, en vap natuure, en uit begin.
zei. Hy hadt een vast zenuwgefl:el , en zyne overtuiging,
dat by' liet pad van pligt betradt, maakte hem onbedugt
voor
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voor de gevolgen. 't Was niet enkel yin zaakera -Van an belang, dat by deeze. fterkte van geest betoonde. Deczer
verhief hem boven valfche fchaamte , en. dien fahrooul,
welke een lafaart maakt van veele anders braa.ve Mannen.
in de tegenwoordigheid van eenen meerder aanzienlyken.
Niemand vreesde immer het áangezigt der Menfchen mia,
der dan hy; niemand twyfelde minder om foute waarhe-.
den te zeggen , of fchadelyke gevoelens te wederfpreeken.
By was gereed om alle opoffering te doen, welke de inagtneeming van ftrikte waarheid en firengen pligt kon
opleggen.. 'Er valt geen twyfel aan, of de Heer HOWARD
zou , hadt by tyden beleefd, waarin het flaande houden
van Burgerlyke en Godsdienftige Regten hem aan den
marteldood blootfielden , als de gewilligfle Martelaar het
Schavot beklommen, of de brandhaak omhelsd, hebben.
De vastheid van des Heeren HOWARD'S geaartheid vertoonde zich in zekere beiislendheid van handel, die hem,
als by zich eens bepaald hadt, onvatbaar maakte voor
afraading, en aanzette om zyn oogmerk, in fpyt van alle
hindernisfen, door te zetten. Hy verwagtte vaardige ge.
hoorzaamheid van de zodanigen, die hy oordeelde de
zelve te mogen afvorderen; en hy was de Man niet om
zich met agtloosheid en verzuimens te laatera behandelen.
Nogthans nam by de menschlyke zwakheden zeer in age
en hadt 'er meewaarigheid voor' over : eene betoonde
goede geneigdheid, om hem te voldoen, was nooit vrigtloos befteed. Dat zyne bevelen redelyk, en zyne vorde.
ringen gemaatigd, waren , kan men opmaaken uit het lang
in dienst blyven zyner Dienstbooden , en zyne verknogtheid aan die by gebruikte. De middelen, welke hy, aani
wendde ,om gehoorzaamd te worden ,waren meest•belooningen, en het te rugge houden van dezelve was zyne wyze
om zyn misnoegen te betoonen (*).
De
,

:
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(*) De volgende chara6terfchetzende Anecdote is my _ ver
een Heer, die niet hem in een Postthais vanLáncashirc-haldor
na Londen reedt, in 't jaar 1777 . De Heer HOWMW merkte ^op,
dat hy weinig dingen moeilyker gevonden hadt dan .om de Voejlieden van de Postchaizen , naar welgevallen , langzaam of ras t'e
doen ryden , tot dat hy de volgende trek bedagt. Op een
Wisfelplaats der Posteryen gekomen zynde , liet by , als le
Voerman onfchiklyk geweest was, doer den Hospes om eene
arme naarffige Vrouw. of ander voorwerp van liefddaadighé &,
zenden. Als dan betaalde by den Voerman de vragt, iir tegen.
R q.
woor-
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De Geest van Onafhangelykheid , waardoor by altoos
uitflak, was by hem alleen gegrond op de gemaatigdheid
zyner begeerten. Volkomen te vrede met het deel hete
door de Voorzienigheid gefchonken, dagt:by.nooit om zyne
Goederen te vermeerderen. Zelfs toen, wanneer by in de
omltandigheid was om Kinderen te krygen, ílelde hy het
zich ten regel geen gedeelte van zyn jaarlyks inkomen op
te leggen ; maar het overfchot van een jaar te belleeden
tot eenig nuttig en weldaadig oogmerk. Ten einde men dit
niet duidde tot eene befchuldiging van onbezorgdl^eid in zyne eigene zaaken, zal het voegen hier aan te tekenen, dat by
op dc zekerfte gronden mogt verwagten, dat zyne Kinde.
ren, zo hy 'er eenige mogt krygen, overvloed van .fchatten
te wagten hadden van hunne Bloedverwanten. In deezer
voege bewaarde by zyn hart voor die befmctting., die (het
geheele leeven Dras aankleevende) mogelyrk de: kwaal .is welke meest altoos een ítaat van voorlpoed vergezelt ,. de
zugt om Ryk te worden;" een zegt, die men maar al te
dik•
woordigheid des armen, en zeide deezen, dat by hem, dewyl
by niet goed gevonden hadt aan zyne begeerte te voldoen in
het ryden, geen gefchenk zou geeven; doch dat hy, om te
wonen, dat hy het niei te rogge hieldt uit gierigheid, aan dien
armen het dubbelde zou geeven van 't geen men . gewoon
tras een Voerman te fciienken. Dit gedaan hebbende, liet by
ze beiden gaan. Niet lang hadt by dit beleid gehouden , of
by ondervondt 'er de goede uitwerking van op alle wegen waar
by bekend was.
Men heeft my een zeldzaam voorbeeld verhaald van de vastbeid zyner beiluiten. Op zekeren tyd in de landen des Konings
van Pruisfen rydende, kwam by aan een naanwen weg, waar
-tlegts één Rydtnig door kon, en alle Postillons bevel hadden,
om, het eene einde inryderde, op den hoorn tot kennisgeeving
te ". blaazen. De zyne deedt liet; maar een goed deel van dien
weg afgelegd hebbende, ontmoetten zy een Postbode, met zaa.
keu des KonSngs belast , die deeze voorzorg verzuimd hadt.
De Postbode beval den Postillon van den Heer nova» te rug te
keeren; maar de Heer i:owexn bragt 'er syeigerende tegen in, dat
by aan de wet, door den ander overtreeden , voldaan hadr. De
Postbode, fteunende op een gezag, waarvoor in dir Land alles
moet bukken , fprak Route taal; doch te vergeefsch. Dewyl
niemand wilde wyken, zaten zy eene geruime wyl van de Rydtuigen elkander an te kyken; in 't einde gaf de Postbode het
gewonnen aan den onverzettelyken Engelschlnan, die om geene
$eden, welke ook, van zyn Regt ,trilde afítaan.
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1ikwyls Vindt, dat milddaadigheid en lust om het algemeen
goed te bevorderen , verbant, en ten minflen ons ontzet
van die Onafhangelykheicl, welke te verzekeren het beste
gebruik is, dat men van Rykdom kan manken. Door deeze
geestgef'eltenisfe was hy oneindig verre verheéven boven
alles wat na laagheid of gierigheid zweemde; en, in alle
zyne bedryven, fpreidde by eene edelmoedigheid ten toon,
die voegde aan • het Bloed der HOWARDS , wanneer het door
de edel(Ie aderen f'roonit.
Ware •de Heer HOWARD min ruim niet de Goederen der
Jortuine bedeeld geweest, dan ztu zyne Onafhangelykheid
een tteun gevonden hebben, in de Weinigheid zyner Behoeften: en het was een onfchatbaar voordeel, 't welk hein
tot het volvoeren van zyn arbeid bekwaam maakte ; een
voordeel, misfchien zeldzaamer in dit Land dan eenige der
geenen die wy reeds vermeld hebben , dat by een "volkgmen bevel voerde over alle zyne Lichaamsbegeerten , een
bevel zo volkomen als immer een Wysgeer van den ouden
tyd, of een Kluizenaar van den tegenwoordigen, op kan
boogen. De gefl:renge leevenswyze, welke by van zyne
vroege jeugd hadt in agt genomen, om den wil zyner gezondheid, hieldt by vervolgens, uit verkiezing, aan, en
breidde de flriktheid daarvan zo verre uit , dat by zich
alle die veraangenaamingen , welke de maatigtte lieden,
als noodig tot onderhouding van krabt en íterkte , zich
vergunnen , verfmaadde. Dierlyk voedzel , gegist heb
geestige Dranken , gebruikte by nooit ; Wa--bend,
ter , en de eenvoudigile Moeskruiden , waren hem genoeg. Melk, Thee, Boter en Vrugten maakten zyn tafel
uit; hy was zeer fpaarzaam in de hoeveelheid van-weld
voedzel, en onverfchillig omtrent den'tyd van eeten. Inge.
volge hiervan vondt hy in zyne behoeften voorzien, op bykans alle plaatzen waar menfchen woonden, en by at even
fmaaklyk in de Pofadas van Spanje, en de Caravanferas van
Turk yen, als in de Herbergen van Engeland, of Frankryk.
Water maakte een van zyne grootíte behoeften uit ,
want by was in zyne wasfchingen een recht .,Uufulman; en
indien keurigheid en netheid in eenig opzigt by hem plaats
greepen , ' t was in de volkomen reinheid van zyn geheele
lichaam. Koude , pette, en alle veranderingen der Lugts.
geíteltenisfe, kon by even goed verdraagen, en, 't geen ver
zelfs fcheen hem niet noodzaak -bazendris,flp
althans niet op die vastgeftelde wederkeerende ty--lyk,
tien , en in die maate, als de Menfchen , in 't algemeen, den
flaap
Rg
,
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slaap behoeven. Hoe zeer by in Raat was om 'Vermoeid.
nis te verduuren, kunnen de verbaazende reizen, welkeg
by deedt op allerlei wyzen, zonder eanige tusfehenpoo.
zen, die men rusttyden zou mogen noemen, ,ten vollen
uitwyzen: want de eenige plaatzen, waar by zich ophieldt,
waren die, op welke hy daadlyk iets te verrigten hadt.
Met één woord, geen menschlyk Lichaam was mogelyk
ooit volkomener dienstbaar aan de Ziel , welke het bewoonde, dan het zyne; en alle de poogingen van de ferk.
fle Licháamsgefleltenisfe•, niet hebbelyk gewoon aan zelf
zo wel als lichaams-oefening,-verzaking,dly
zouden niet hebben kunnen uitvoeren, 't geen by gedaan
heeft (*).
Wat
(*) Het volgend berigt, wegens zyne wyze van reizen, my
medegedeeld door een Heer van Dublin, die zeer gemeenzaam
met der:- Heer nowA" omging, en waarvan ik my wel herinner
bet hoofdzaaklyke uit 'smans eigen mond gehoord te hebben ,zal
ongetwyfeld den meesten Leezeren behaagen. „ Wanneer by in
Engeland of Ierland reisde, deedt by het doorgaans te paard,
en reedt omtrent veertig Engelfche mylen op een dag. Nooit
was hy om een Herberg verlegen. In Ierland en in het bovenite gedeelte van Schotland, hieldt hy í1i1 by een der geringe
Kroegen, waar een teken uithak dat iets te krygen was , en
kogt een weinig Melk. • Als by in de Stad kwam, waar by voor
te flaapen, beitelde by den avondmaaltyd niet Wyn-nemswa
en Bier , even als een ander Reiziger ; doch liet zyne Knegts
het weg neemen, terwyl by zyn brood en melk gereed maakte.
Altoos betaalde by Oppasftrs co Postillons ryklyk , dewyl hy
geen misnoegen of verfehil wilde hebben , of eenige iloorenis ,
over zulke betizelingen; zeggende, dat, op een reis, die hem drieof vierhonderd Ponden Sterling mogt kosten , het toevoegzel
van vyftien of twiatig Ponden, aan die kleinigheden befleed, niets
te beduiden hadt. Wanneer hy op 't vaste land reisde,
deedt hy het doorgaans in zyn eigen Rydtuig, 't welken Hoogduitsch maakzel was, door hem tot dat einde gekogt. Nooit
fleakte by zyne reis voor dat hy in de Stad kwam , daar by beoogde heen te trekken, en reisde, als 't noodig was, den nagt
over: door gewoonte kon by zeer wel eenige aagten agtereen
in zyn Rydtuig Naapen. In zyn laatfle reis, op een na, reisde
by twintig dagen en nagten, zonder te bedde te gaan ,. en hadt
'er geen hinder by. Hy was gewoon een kleine Theeketel, cenige Schoteltjes, een pot met Zuikergebak, en Zuiker, met zich
te voeren. Aan een Posthuis kon hy water gekookt, en melk, kry.
gen; hier mede deedt by zyn Maaityd, terwyl zyn Volk in dg
Herberg at."
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Wat zyn verífands- chara ler betreft, dit ook was volkomen berekend voor het groote werk , waar toe hy zich,
fchikte. Hy bezat, in geen groote maate , die wyduitgeMrekte bevatting, die bekwaamheid om uit te weiden, wel
neen wil , dat den Man van vernufc kenmerkt ; doch-ke.
welke , zonder eene voorafgaande verzameling van egte
bouwitoffe , altoos gevaar loopt om tot doolende belpiegebingen te vervallen. Hy was veelëer de Man van uitwer.
ken, van een arbeidzaame naauwkeurigheid en uitpluizen.
de naarvorfching ; en bier door bezat hy de gefchikte hoedanigheden voor iemand, die den weg zou baanen in een
onderzoek , waak alles onkunde , verwarring en plaatslyk
gebruik, was. Wie, dan zodanig een Man , kon zulk een
voorraad van onderrigting opdoen , die zelfs lieden , wier
zaak het eigenlyk was daar in bedreeven te zyn , dingen deedt kentien , welke zy te vooren niet wisten , ets
den Engelfchen Leezer een naauwkeuriger berigt gegeeven heeft van de handelwyzen , die men in Rusland en
panje volgt, dan by te vooren hadt van die in zyn eigen
V aderland. Deeze afdaaling tot kleinigheden befchouwde
by altoos als zyn eigenlyk vak. Daar hy, van alle menfchen , de zedigfte waardeerder was van zyne eigene bekwaamheden, was hy gewoon te zeggen : „ Ik ben de
„ Werkman , die uitgaat om Bouwftoffen te haalen , die
Mannen van ,vernuft zullen verwerken." Laaten de
zodanigen, die met verveeling het oog Haan op breed uitgewerkte ontwerpen, vol regels en orders, en afmeetingen
van kamers en vertrekken, by voeten en duimen opgegee,
ven , overweegen , dat , wanneer zodanig een plan in 't
groot gebragt wordt , deeze kleine byzonderheden moeten
plaats vinden; en, dat de vernuftigst uitgedagte plans dik
uitvoering mislukken ; uit hoofde van-wylsinderzv
gebrekkige fchikking in de kleinder deden. Misfchien was
zelfs de groote FREDERIK van Pruisfen den gelukkigen
uitílag zyner onderneemingen meer verfchuldigd aan de
naauwkeurigheid zyner fchikkingen , in elke kleine byzonderheid met daadlyke uitvoering vereenigd , dan aan diepe
hoogvliegende befchouwingen van algemeene beginzelen.
Uit hoofde van deeze zelfde Geestgefteltenisfe , was de
Heer HOWARD een Vriend van Ondergefchiktheid , en van
IJle de Welvoeglykheden eener geregelde Maatfchappye ;
en niet afkeerig van kragtdaadige uitoefeningen des Burgerlykgn Gezags , wanneer het tot loflyke oogmerken kon
gekken. Hy liet zich zelden in tot gefchillen over liet
be-
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befpiegelend gedeelte des Staatsbefluurs ; maar hieldt ziel,
te vrede met de ftelzels van Souverainiteit' te neemen, zu
a1s by ze in onderfcheide deden. der waereld vastgefleld
aantrof, voldaan over het aanwenden van derzelver poogingen, om het welvaaren der onderfcheide Staaten en Ryken te bevorderen.
De Itaat der gevangenisfe, die zyn'de, in welke de Regten van den Mensch, voor een gróor gedeelte ten minften,
opgefchort zyn; was het natuurlyk , dat zyne denkbeelden
zich meer bezig hielden , met het Volk als Onderdaanen ,
dan als de Oorfprong van gezag. Nogthans kende hy_ zeer
wel, en waardeerde op den rechten prys, de onfchatbaare
zegeningen van Staatkundige Vryheid , tegen Dwinglandy
over geheld, en onder alle Volken hieldt by de Hollanders en
Zwitzers, voor de zodanigen, die het beste voorbeeld van
een . Staatsbeltuur geeven , gefchoeid op den voet van bil,
lykheid en menschlykheid. Met het eharaéler der Hollan -.
deren., was hy zeer ingenomen , en hy betuigde te meermaaien, dat by Holland,' boven eenig ander vreemd Land,
tot zyn woonplaats zou kiezen. --- Ik kan, met volkomen zekerheid, hier byvoegen, dat hy één van die geenent
was, die, (om de woorden van den grooten Lord
CHATHAM te gebruiken ,) zich verheugden , dat America
wederstand gebooden , en gezegepraald hadt in de einde
uitkomst , dat hy voornaamlyk de tlolksparty onzer-lyke
Conflitutie aankleefde , en in zyn eigen Landfchap zich
deedt kennen , door een moedigen tegenfland van 4rifla.
cratifchen invloed.
Zyne byzondere Leevenswyze, en alles uitfluitende.aandagt , welke hy, in zyne laatt'te jaaren, befteedde , aan
Benige weinige voorwerpen, , bragten te wege , dat hy meer
afkeerig fcheen van Gezelfchap , dan ik denk dat by .met
de daad was : men heeft het als eene ongelukkige omltandigheid aangemerkt, dat zyne fchuwheid en ongezelligheid
hem menigmaal van Perfoonen verwyderde,, van' welke hy
veel nuttige onderrigting zou hebben kunnen opdoen. Maar liet is ydelheid , om met elkander onbeftaanbaare
zaaken te verwagten. Men kan niet wel loochenen, dat de
Heer HOWARD den besten weg over 't geheel heeft ingeilaagen, om zyne nafpeuringen voort te zetten; en indien
hy een gezelliger Man geweest ware, of gereeder om zyne
eigene nieuwsgierigheid, en die van anderen, te voldoen,
hy zou niet ' langer in 't_bezit gebleeven zyn van een der
groote voordeelen , welke by bezat ter voltooijinge van
zyn
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kyn voornaam plan. — Nogthans was hy, fchoou :fteeds
alle verbintenisfen fthuwende, welke .hem zouden ingewikkeld hebben ip_ de: er1trooi ingen , die ; het gezellig:_.lee.
ven medebrengen1, geenzins ongenegen , om in gefprek te
treeden over zyñe gelie cÈe, onderwerpen; in tegendeel was
by dan zeer•,mild•Íin 't: fpreeken , eis verleevend:gde een
klein gezelfcbap. met, de. onderhouden;flte''.verhaalen - van zyne reizen en: lotge alen.
De Heer HOWARD bezat,, in. eenei. groote maate , die.
agtingvolle oplettendheid voor de Vrouwlyke Sete , welke
zo zeer een Heer vau fatfoen merktel ent. Misfchien zou
ik , dit vermeldénde, van regelen <van befchaafdhei4 fprees
ken, die niet danger be[taan. Maar. hy was zo .zeer doordrongen, van de grondles Place; aux : Dames als eenig
Franschman , fchoon; zonder eienige, de, zniníle zweem van
die loste, Galanterie, welke :'er by de meesten diens Volks
mede • gepaard gaat. ,De zyne beflondt in een gevoel van
een ernfliger aart , gepaard met een doorgaande opoffering van zyn eigen gemak,,om .wezeialyke dienften te betoonen aan alle Vrouwen vair .een, braaf c.haradter. Dit zyn
denkbeeld wordt fraai •op$ehelderd door een Anecdote,
vermeld in een zeker`Magazyn, door een Heer , the met
hem voer in de Paketboot vain„Holylmo£k- na .Dublïn' , toen
dezelve zeer vol Volks liep , gaf., dc... Heer 11oWARn' zyn
Bed aan een Diens aagd , . en . behielp -,zich met opc . de
vloer van de Kajuit te gaan leggen. Het, blykt door zyn
werk heen , uit den fterken, toon ;..welken hy aanneemt,
als by de gewoonte berispt ,, om Vruwlyko Gevangenen
in ketenen te klinken ; of dezelve eenige harde en onbefchofte behandeling aan te doen.
Op niets was by zo, zeer gefteld ,, als , op, de verkeering
met Vrouwen • van opvoeding en . befcbaafde. zeden. ,I y
deedt zyn best, .om ze aan zich te verpligten, door. kleine
gefchenken en , andere . tekenen van opletxenheid. In de
daad, de zagte toon van zyne ítem, de tederheid van zyne
houding , mogt eenigen voorkomen na het - verwyfde te
fmaaken,. en tot verbaazing dienen van de zodanigen, die
hem enkel kenden uit liet betoon van zyne moedige verrig.
tingen. -- In,zyir oordeel over het Vrouwedyk'character
bleek het, - dat het denkbeeld van zyne .verloorene HAIRRiET
hem de maatftok'van Vrouwlyke volkomenheid opleverde,
en indien by ooit weder getrouwd was., zou eene gelykvormigheid aan deeze het . hoofdroerzel zyner keuze uitgemaakt hebben. ik herinner my, op dit fluk, eeae vertel-
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telling, welke by ons deedt , by zyne te rugkomst vart
een zyner reizen. Van Bene Stad in Holland na eend
andere vaarende in de gewoone Tre'kfchuit , zat hy naast
een oud Heer, die eene jonge Juffrouw by zich t hadt, -d-ie
'er zeer wel uitzag, en een bevallig voorkomen hadt; haar
te zien, verleevendigde by hem het denkbeeld van zyne
AALRIET : By was 'ter dermaate doors getroffen, dat, by,
toen zy ter beftemder plaatze kwamen zyn' Knegt beval
boezen Heer en de Juffrouw te volgen, en te verneenten wie
zy waren? En 't was niet zonder oenige te leurftelling s
dat by Verítundt dat de budo Ht éen groot Koopman,
en de jonge juffrouw diens Egtgenoote, was.
De voorkeuze, welke de Heer HOWARD gaf aan het
gezelfchap der Vrouwen , ont(tondt voor een gedeelte uit
zyn gezetten afkeer van alle ruwheid en ongebondenheid.
Zyn eigen taal en zeden- waren onveranderlyk kiesch en
zuiver; en de vryheden, die ':onberispt doorgaan of zelfs
toegejuicht worden , in de vermengde - gezelfchappen van
Mannen , zouden hem • walging verwekt hebben. Voor
een Man vats zulke kitfche aatldoeningt^n',- was het zich
zelven bloot te !lellen aan veelvuldige gemeenzaamheid ,
met het uitfchot des .Menschdotns , - misfchien een grooter
zegepraal vatí Pligt' over -Neiging', dan'iemand anders behaalde, in de voortzetting zyner oogmerken. Nogthang
boezemde de aart van zyne omzwerving in Gevangenisfen,
waarfehynlyk, den- ongebondendifen •ontzag en eerbied -in:
en my (laat ivoor', dat hy vetmeldt nimmer, in alle de
Gevangenisfen door hem bezogt, eenigen hoon geleden te
,
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Naardemaal de Heer HOWARD een uitlleekend Godsdienflig Charaáer bezat , zal Then veelligt verwagten , dat
ik iets byzonders zal te zeggen hebben van de byzondere
Begrippen, door hens omhelsd. Maar, behalven dat dit een
fink was , waar over hy zich in onze verkeering' niet uitliet , beken ik niet te begrypen , hoe het algemeen plait
zyns gedrags

onder den invloed kon Baan van eenige

byzonderheid van dien aart. Het begintel van Godsdienífige verpligting, 't welk bykans in alle Stelzels het 'zelfde
is, en eer in ílerkte, dan in Poort, verfShik by onderfcheidene Perfoonen, is zeker genoegzaam omreden te geeven
van alles wat hy deedt en uftltondt om het ' heil des
Menschdoms te bevorderen, langs den weg dien de Voor
voer hem* fcheen afgebaakend te' hebben.
-zienghd
Mena
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Men heeft beweerd , dat de Heer HOWARD zeer fterk
gehegt was aan de Leer der Voorbefchikking, en ik weet
niet welk een onverzettelykheid men hem, als een natuur•
lyk gevolg van het- aanneenïén diens Leeritelzels, heeft toe•
gefchreeven. Wat my belangt, ik ben niet in [laat om te
ontdekken, waarin'' die denkbeelden eener Voorzienigheid,
atlgemeenè elt byzondere die een gedeelte uitmaaken van
alle Godsdienst-belydenisf n=, weezenlyk verfchillen van die
in eerie Voorbefchikking gelóoven ; en uit veelvuldige ' V aar
ik my ter. vollen verzekerd , dat de om.-nemig,houd
helzing van de Leer der Voorbefchikking, als een Geloofs.
Artikel , - niet noodzaaklyk , die gevolgen in de betragting
iníluit , als daar tit fciiynen afgeleid te kunnen worden.
De taal althaas des gemeenen Volks is bykans algemeen
daar óp gegrond; 'doch, wanneer iemand hunner aan eert
befm'ettende ziekte flerft , -zal , nogthans , fchoon alle de
Omfi:andeis 'er van fpreeken als een noodlottig en onvermydelyk voorval; ieder vodr zich zelven niet te min de bes
finetting,! zo veel hy kan, ontwyken, en, daar door aan
hulp der Geneeskunde. -getasdéovlu,nmte
Dan', om tot' den Heer - HOWARD weder te keeren , hy
fèheen nooit, het--denkbeeld te omhelzen , dat hy, door
een onwederftandlyke aandrift , bewoogen wierd tot zyne
plans : want zy -waren de ixitwerkzels van veel bedenkens
en overlegpens ;` hy liep de gevaaren niet in . den mond
om dat hy eene overtuiging met zich omdroeg , dat hy
bewaard zou biy èh voor derzelver nátuurlyke gevolgen;
maar hy ontweek ' ze niet , om dat hy 'er boven verheevett
was. Dit gevoelen heeft lijn te meermaalen ,- in zyne- gedrukte fchriften, te verftaan gegeeven, en, zeker, geen ge•
voelen kon reedlyker of gepaster zyn aan de uitwerkzelen,
daar door te wege gebragt. „ Op den weg van myh Plig;
wandelende," was zyn gewoone zeggen, „ vrees ik geen
„ kwaad."
Ik durf verzekeren , dat zodanige Geneesheeren , wier
onbefchroomdheid niet enkel uit hebbelykheid outflaat ,
op het zelfde beginzel moeten redenkavelen , wanneer zy
bedaard zich aan dergelyke gevaaren bloottlellen. Voor
het meerder gedeelte , gebruiken zy geene voorbehoedzels
tegen de befinettiing. De Heer HoWAttD bediende zich van
Benige, fchoon derzelver uitwverkzels, naar aile waarfchynlykheid, weinig beduidend waren , in vergelyking niet die
van zyne -hebbelyke maatigheid, zmdelykhéid, en óngetloorde bedaardheid van geest. -- Over 't geheel, €ehynt zyn,
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Godsdienflig vertrouwen, in aart niet verfe-hild te hebben,
van dat van andere Godvrugtige Mannen; maar zo bef en.
dig, zo eenpaarig, onder den invloed daar . van te ftaan
en 'er door verheeve}i ate, worden, zq verre boven alle wereldfehe overleggingen j kan het lot ni& weezen dan van de
zodanigen, die liet zich vroegtydig eigen.,gemaakt hebben,
om alles tot den Godiyken Wil te brengen, en alle hunne
uitzigten tot op het toekomende uit te firekken.
Uit de verbinternisfen van den Heer HOWARD , met zo,
danige Aanhangen , die altoos een byzonder (lerken afkeer
betoond hebben, van de bedriegeryen en bygeloovighedert
des Pausdoms ,. zou men veelligt veronderftellen, dat hy,
roet een bevooroordeeld oog , zou pedergezien , lebben
de Belyders en Bediepaars van, die.Godsdienst-belydenisfe.
Dan, zo groot was zyn eerbied voor,;waarerr leevendigen
Godsdienst , dat by gereed was daaraan eire 'te bewyzen , als hy denzelven....ontmoette in het Meed vau ,ery
Monnik, of, in het gewaad van een Leeraar.. In zyne
Schriften , zo wel als in zyne gefpreklkeii , Rondt by
een byzonder welgevallen. fill, op dcii zuw.erenver..voor
het goede des Menschdoms , en rechtfahaapen Christlyhé
Liefde, welke hy dikwyls . ontdekte.. onder de . Rooanfche
Kerklyken , zo Geestlyken als Wereldlyken. , fly was geen
Vriend van dat overhaast floopen van . Monniken. eu
Klooster-geftichten, 't welk een ggdeëke uitinaakte..dér
veelvuldige Hervormingen valt Keizer. JOSEPHUS DEN ii.
Hy hadt medelyden met de oude Bewo`gnderen en Bewpo.
neresfen deezer rustige Verblyfplaatzen , die uit hunne
geliefde kluizen gedreeven werden in der_wyde wereld.
met een vry fehraal en, dikwyls liegt betaald onderflE }dgeld. „ Waarom," vroeg hy, „ liet men ze niet allengs.
„ kens uitfterven, en van het eene in het andere 'Gnda,, dien(lige Gelucht overbrengen , naar gelande hun amtal verminderde " De Ordens , die het tot een groot
gedeelte van hun werk maaken , de Zieken en Gevangenen, aanhoudende , met de goedaartigtte. bezorgdheid op
te pasfen , en hem dus Reeds onder 't. _ ooge kwamen-.,
fcheenen zyne genegenheid opgewekt te hebben, voor de
Kloosterlingen in 't algemeen ; terwyl de deugden van
orde, betaamlykheid, maatigheid en, liefde, zo zeer gelykfoortig met de zyne , hein natuurly'1k deeden overhellen ,
om gunftig ten hunnen opzigte te denken. Hy onthieldt zich , egter ,' ten flipfl en van eenige gemeenfchap
met hunne Godsdienst- oef.ning , welke by ongeóorlofd
,
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IDornee1Je : by betoonde hun zyne agting als Menfcben
zonder de.triin[ie uverlielling, om met hun als Godge1eer.den zamen te tlernmen.
Z')danig waren de groote trekken van het Character des
Meeren HOWARD. rekken, die zeer flerk uitlaken,
en genoegzaam om hem te onderfcheiden van allen , die
in cep g opzigt eerie rol, aan de zyne gelyk, •op hct too
meel der wereld fpeelden. De vereeniging der hoedani `hedcn', welke hein zo •byzonder gefchikt maakten voor
de post , welke by op zich nam , is niet waaríchynlyk ,
dat, in onze Eeuw, weder plaats zal vinden ; nogthans
kunnen verícheide zamenvoegingen dienen om dezelfde
einden ie bereiken : en , wat aanbelangt de voorwerpen
van Staatsinrichting en Menschlykheid , waaromtrent by
zich onledig hieldt , zal de o.nderrigti.ng, door hem verzameld , liet herhaalen van een arbeid, gelyk de zyne, onnoodi . niaaken. Een Character, waarin zulke zouderlingbeden ' doorfteeken, en ongetwyfeld eenige zwakheden gevonden oorden , als een voorbeeld aart te pryzen , zott
even vergeefsch als onoordeelkundig weezen ; maar zyn
vaste verknogtheid aan beginzelen , zyn diep gevoel van
Eer , zuivere Goeddaadigheid , en onverrnoeide Volharding, niógen zeer eigenaartig vermeld en opgehaald worden voor all Perfooneu , die gewigtige Posten bekleeden,
of zich tot nuttige onderneemingen verledigd hebben , als
hoedanigheden , die niet min naavolging , dan bewondering, verdienen.
,

-

CLAUDIUS , OF D$ TE LEURGESTELDE GELEERDF. ERNE Vr .
TELLING, GESC111ICT VOOR DE GUNSTELISGEN VAN VEIL.
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(Uit het Engelsch.)
et is menigmaalen opgemerkt, door den hoogmoed des Ver.
nufls en de grommigheid van ongelukkig gelaagde MinH
z^aars, dat Vernuft en Geleerdheid flegte aanbeveelingen zyn, in
de gunst der Schoonen , en dat de Sere , wet verre van be •
hoorlyke hoogachting toe te draagyen aan uitmuntende Ziels.
vermogens , altoos gereed is om de voorkeuze te geeven aan
het indringend geflacht van Petit Maitres en Ligtmisfen , boven de zodanigen, wier arbeid genrekt heeft om het geluk der
MaatN0. 6.S
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Maatfchappye te bevorderen; of wier gaven, de Eeuw waarin zy
leefden , of het Land hunner inwooninge, tot luister ftrekten.
„ Indien gy bedoelt ," is hunne taal , „ de gunst deezer Kin,, deren van gemaaktheid en beuzelaary te winnen , moet gy ,
„ op éénmaal, vaarwel zeggen aan het gedrag en de waardigheid
„ van een redelyk weezen , haare grillige luimen vieren , haare
„ trotsheid onophoudelyk veel vleijen , en uwe aandagt geheel
bepaalen op de jammerhartig(le beuzelingen ; met éénwoord,
gy moet het kruipende van een Schoothondje , en de leeven•
„ digheid van een Aap, aanneemen."
Maar deeze haatlyke befchuldiging , hoe algemeen ook toegeílemd , en hoe fchynbaar ónderfchraagd door de veelvuldige te
leurflellingen, in de tedere geneigdheden der Geleerden, en 1V1annen van Vernuft, agt ik geheel van allen vasten grond ontbloot;
ja, ik durf beweeren , dat , wanneer wy de gevallen behoorlyk
overweegen, wy zullen bevinden, hoe het gebrek aan een gelukkig flaagen in dit opzigt ,waar over de Geletterden zo veele klagten
uitboezemen, voornaamlyk moet toegefchreeven worden aan hunne
eigene Dwaasheid, (om het geen harder naam te geeven,) en, in
veele gevallen, eer een bewys oplevert van het gezond verfland,
dan van de zwakheid, der zo zeer ten onregte befchimpte Sexe.
Dat enkele Ligtwisfen zouhtyds gunflelingen der Sexe zyn ,
is eene onloochenbaare waarheid'; dit valt. Schoothondjes en
Aapen ook ten deele. Maar hoe groot is het getal, of wie
zyn de Vrouwen, die meer neigen, om de eerst-, dan om de
laatstgemelde, te omhelzen, in het character van Egtgenooten?
De vraag valt geniaklyk te beantwoorden! Er zyn, buiten twyfel , verflandloozen en beuzelaars , by beide de Sexen, en het is
voegelyk , dat zy elkander gaande houden. Maar', indien wy
raadpleeg:n met de gevoelens en het gedrag der Vrouwen , wier
verfland niet zeer verre beneden het gewoone peil daalt, zullen
wy doorgaande bevinden, dat zy , ter begunfliging zyn voorin.
genomen omtrekt de zodanigen , die zich onderfeheiden door
hun vernuft, hunne 'fchriften , of braafheid; en, indien zy, die
gelukkig genoeg waren, om gumt, te verwerven door hunnen
goeden nam dien vervolgens door hun gedrag verbeuren , zal
liet niet bezwaarlyk vallen , daar van de waare oorzaak op te
geeven.
Lagen de Jaarboeken der Galanterie geheel voor ons open ,
z y zouden , geloof ik , ons overtuigen, dat de Mannen door.
gaans flaagen , naar gelange van de uitileekenheid hunner bekwaamheden; en vinden wy ons genoodzaakt een moeilyk vallende uitzondering te maaken , ten aanziene van Mannen van
uittleekeude bekwaamheden , zullen wy dan ook niet gedrongen
zyn, deeze uitzondering toe te fchyyven aan eene oorzaak, nog
vernederender voor den letterkundigen hoogmoed ? en moeten
bekennen, dat, wanneer Beuzelaars en Ligtmisfen zomtyds llaagen,
,
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'er maar
al re veel reden is, om te vermoeden , dat de laatsrgemelden
zomtyds min berekend zyn , om een redelyk denkend weezen
gelukkig te maaken I Ontelbaare gevallen zullen het faavem, als
wy beweeren, dat zy doorgaans grommiger, dwinglandifcher, on..
gezelliger, meer aan zelfbehaagenden hoogmoed overgegeeven,
en zelfs min gefpraakzaam en onderhoudend zyn, (in den kring
van hunne eigene Familien ,) dan zelfs hunne ongeletterdile mededingers. En welk eene maate van geluk kunnen uitfieekende bekwaamheden aanbrengen, indien de zorgzagtende bevallig.
heden van eene gezellige, gefpraakzaame en infahiklyke, geäart•
held geheel en al ontbreeken?
„ Ik veritaa u ," roept veelligt een misnoegd Student uit
„ 't is niet wegens de meerderheid onzer Bekwaamheden ; 't i%
„ niet van wegen onze Talenten of opgedaane Kundigheden ,
„ dat wy moeten verwagten in aanmerking te zullen komen ;
„ 't is door deeze gaven op het altaar van de trotsheid der
„ Schonnen op te ofFeren. De oorzaak van ons mislukken is
„ blykbaar genoeg; wy kunnen ons niet fchikken Raar die klei„ ne , niets beduidende , en faaffche, oppasfingen ; waar door
anderen haare gunst verwerven, zich zelven vernederende."
Neen, dit is niet noodig. Beleefdheid, bewoning van agting,
en gezellige oplettenheid , om de Schonnen met tederheid t
goedaartigheid en eenige leevendigheid, te onderwyzen, zal meer
voldoen aan het Vrouwlyk hart , dan al de vleiende dienstvaar•
digheid van Moesjankers , en de kleine vryheden der Ligtmis.
fen. De Man van Geleerdheid of Vernuft , die zich go verre
niet kan vernederen heeft geen regt om zich te beklaagen , indien de aging voor zyne bekwaamheden niet in flaat is ota
den wederzin , welke zyn voorkomen moet veroorzaaken , te
onder te brengen: en valt de Schoone niet te berispen om hee
verwerpen van een Man , die zich te veel op zyne Talenten
laat voorhaan , om haar met tederheid en beleefdheid te bejegenen , of wiens fchoolfche ruwheid hem alle gezellige zagteartigheid ontzegt , welke aan het leven de zoetfie bekoorelyk
byzet , en, zonder welke , men he genoegen des Huwe--hedn
lyks - leevens, of zelfs de genoeglykheden der Vriendfchap,- te
vergeefsch zoekt. Geleerdheid eu Vernuft moeten, even - als
fchoonheid en Vrouwlyke leevendigheid van aart , alleen aangemerkt worden als de cieraaden van 't leeven , het weezenlyke
van 't zelve is goedheid van aart en deugd: en, wanneer deéze
laatstgenoemde, of een van beiden , ontbreeken, kunnen geen
Talenten, hoe fchitterend, aan den bezitter regt geeven tot liefde, of zelfs tot agting.
CLAUDIUS was een Jongeling van verbaazende Talenten , van
een wonder vroeg ryp oordeel, en by maakte vorderingen verre
boven zytie jaaren. In het voortzetten zyner Studien, en het
,
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aanieeren van Weetenfchappen, fpreidde by eene lafigt en fraaiheid van Vernufr ten toon, vroeger dan meu by de Jeugd iii
't algemeen aantreft , dat zy eerre keuze uit eigen >seweeging
doen in haare uitfpanningen en tydkortingen ; in een ouderdom,
dat de Ouders op hunne Kinderen zouden geroemd hebben , als
zy in vormen, van eigen maakzel, boden paardjes gegooten hadden , hadt by zyne vrienden verrast met een fchoon Historisch
Schilderíluk , en behaalde roem door Proeven , in Onrym en
Dichtilukjes, in de geagtfle Maandwerken geplaatst.
Zodanig waren de begaafdheden, om welke CLAUDIUS bewonderd wierd by zyne Ouders , by zyne Familie , en een vry uit•
gelirekten Kring van Bekenden, die van zyn Vernuft en vroeg behaalden Roem fpraken ; doch onder zyne Speelmakkers, (indien wy
deezen naam mogen geeven aan die Schooigenooren , met re1ken hy zich nimmer vermengde, dan om htrn lesfen te geeven,
of met hun gefchil te voerels ,) flood by bekend , door eene
halo arrige aankleeving aan zyn eigen gevoelen., en onderwerping
aan zyne aangemaatigde meerderheid. Het jeugdig tydperk des
menschlyken leevens draagt de flerkfie merktekens van aanklee.
ving aan de Regten van de gelykieid der Menfchen , en jonge
Knaapen zyn zo ongenegen , om zich te onderwerpen aan de
4s•iJlokratie van verdienllen , als 1 lenfchen van verfland aan
eenig ander foort van li-illokratie. Deeze gefchiktheid van
CLAuDlus vernielde, derhalven, al het geluk, 't welk by aanzag
als het Godlyk Regt van zyn grooter verfland , en by was , in
't einde , eer hy den bedoelden loop zyner Letteroefeningen
voltrokken hadt , genoodzaakt het Kweekfchool te verlaaten ,
waar men eene algemeene vervolging tegen zyne benyde Ta.
tenten aanrigtte.
Met de jaaren van CLACDIUS, vermeerderde zyne Bekwaamheid,
en; zyne geaartheid werd desgelyks verfterkt : en , dewy! de.
Drukpersen het Penfeel, exen zeer, de werktuigen waren, om
zyne beroemdheid te verfpreiden; werden allen, die door gelyk.
beid van jaares , door verbintenis of leevensómílandighedei,,
eenige betrekking op hein hadden , aangedrongen om zy^pe
V;iendfehap te, zoeken : doch even zeer als zyne bekwaamheden hun trokken, flootte zyne geaartheid hun af. zo dat ,
Ichoon allen , die hem van verre kenden , zyne -verkeering zog+
tell, naauwlyks één eenige, die gemeenzaam met hem wierd ,
hem met een tedere of volftandige genegenheid , bybleef. Hy
miste niet , zulks toe te fchryven aan de onflandvastigheid , de
dwaasheid of zelfs de ondankbaarheid, des 1VVlenschdoms: want 'er
greetig op. geheid om Vriendfchap te verkrygen , die by niet
kon behouden, belleedde hy altoos zyne gunstbetooningen, aan
elk "die hy maar eenigzins kende ; hoewel by dikwyls, door de
onbevallige wyze, aansloot gt^f, als by meende te verpligten.
Alle deeze omílandigheden konden niet naalaaten zyne natuur
naargeestigheid te vermeerderen, en de ftugheid van zyn-lyke
aart
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aart te verfterken; hier kwam nog by, dat zyn Vader, die zyne
afkomst rekende van een lange reeks Krygsbevelhebberen , het
Ouderlyk gezag gebruikte , om den Voorouderlyken trots te
handhaaven , en hein dwong, om, rechtftree,cs ftrydig niet zyne
geaartheid, eend post in den Krygsdienst te aanvaarden.
Niet lang na zyne intrede in dit eervolle beroep, (want, zo
hebben de zamenflemmende vooröordeelen des 1\lenschdoms 't
zelve altoos aangezien,) kreeg hy kennis aan een Medeóflrcier,
met Wien by wonder overeenkwam, in haar tegen zyn Beroep,
en verontwaardiging tegen her Vaderlyk gezag, 't welk hem tot
het aanvaarden genoodzaakt hadt. Deeze Officier, Capitein
WboDFORD , een Man van Letteren
en een tot geestdryvens
toe Bewonderaar an allen , in welken hy het minfle zweemzel
van een vroeg ryp Vernuft ontdekte , hadt de voortbrengzels
van onzen Held dikwyls gezien en bewonderd. De regtmaatigheid der gevoelens , de rykheid van verbeelding , en de kragt
van uitdrukking, strekten niet alleen tot eere voor een Jongeling
van negentien j ^aren ; maar Schryvers van naam zouden zich
niet gefchaamd hebben , ze voor de hunne te erkennen. I-ly
vondt, derhalven , groeten fmaak in de verkeering met iemand,
zo lang door hein gezogt ; hy kweekte dezelve aan met een
yver, welke hem verblindde' uitrent alle gebreken, in de geaartheid en Zeden van zyn nieuwen Vriend, en de Bevelen van dein
Souverain, die, binnen kort, den jongen cLAUDtua met zyn Regiment riepzr , om buiten 's Lands te dienen, voorkwamen het,
dat zyne oogera voor die begocheling geopend wierden ; terwyl
eene briefwisfeling , zo gefchikt (zonder eenig behulp van
voorbedagte veinzery,) om de beminnelykite trekken van zyn
charafter op te hoogen , en de mishaagelyke- te bedekken , do
fleeds aangroeiende vooringenomenheid tot de fterkfe verknogtheld deedt opwasfen.
Dewyl Capitein WOODFORD eene Zuster hadt, die hy zeer beminde , en met welke hy in de grootte vertrouwlykheid om
las by haar menigwerf de Brieven voor van zynen fchrars--gin,
deren Vriend , in het vast vertrouwen , dat , het geen hein zo
zeer behaagde , ook tot haar genoegen zou medewerken.
De, tederhartige EVELINA luisterde met eene fleeds toetreemerb.
de voldoening na Brieven, die," in de vuurigte taal van opregtheid eene onverbreekbaare verkleefdheid aan haar geliefdere
Broeder te kennen gaven, en seffens, in de tederfie uitdrtkkini
gen van gevoel , de gunitige. trekken ^ van den geest van cL -cDNS fchildetden ; doch 'de ongelukkige' gebreken van zynen aart ,
die, in her eenzaam fchryfvertrek, zo ezelden gelegenheid vinden
om te voorfchyn te komen, in eene ondoordringbaare duisternis
lieten, en kon haar Broeder het altoos niet nalaaaten, in de vrolykheid des onderhouds, zyne` hoop ander het dekleed van yok>
kerny te kennen te geeven • haar vertellende de. Legenden der
S3
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overlevering , en Romans van Ridders en Jonkvrouwen, zugtende om een beroemden Naam, en kwynende door de in de lugt
fchermende zugt na vermaardheid.
Van deezen aart waren de vooringenomenheden der beide
Partyen toen CLAUDIUS in Engeland wederkeerde , niet bekleed
met eerlaurieren van betoonde Krygsdapperheid, maar met eenige maate van roem wegens perfoonlyken Moed , welken 'vyf
of zes Tweegevegten buiten alle tnogelyke tegenfpraak gefield
hadden. Weihaast werd hy ingebragt by EVEL1NA, en gevoelig
voor haare bekoorelykhedert ; en fchoon zyn perfoon, die onbevallig en klein was , flegts weinig beantwoordde aan bet
afgetrokken denkbeeld • van een Held of Aanbidder van dpolls
en de Bevalligheden , bragt de fchoone EVELINA op 't leevendigst voor haare verbeelding de ,ieffender .féhildery van zyne
zielsyitmuntendheden , en nam , haare te leurílelling aan eene
zyde fchuivende , met eene pryzenswaardige grootsheid de noodiging aan , die haar, , door middel van haaren Broeder, werd
voorgelleld, om den erkenden Man van Letteren na eene plaats
van openbaar vermaak te vergezellen. Zyne flyve houding
(want hy was weinig gewoon in 't gezelfchap van Dames)
Zag zy over 't hoofd , en luisterde -met greetigheid na zyne
aanmerkingen , hoewel ze zelden tot haar waren ingerigt ; en
kon zy niet naalaaten naderhand by haaren Broeder te betuigen, dar zyne bedenkingen, zelfs op de beuzelagtig(le omitandigheden, iets in zich hadden, 't welk de verheevenheid van zyn
vernuft en versland aantoonde.
Naardemaal wooDFORD zeer verslaafd, was aan eenen vrolyken
leeftrant, en nimmer na eene plaats van openbaar vermaak ging
zonder zyne Zuster , dong CLAUDIUS 'er na om hem in dien
fmaak te volgen ; zo dat men dit vriendlyk Drietal, eene geruime wyl, bykans in alle fatfoenlyke cirkels aantrof. CLAUDIUS
voer- voort met zyne aanmerkingen aan wOODFORD mede te
deelehr, en EVELINA hieldt hem beftendig voor een jong Heer
dien elk moest bewonderen en hoogagten.
De eerfte keer dat zy hein in een eenigzins ongun!}ig licht
befchouwde, was op een hal. Te deezer gelegenheid was by
door: den draaiboom eener boerfche ítyfheid , en een afllandvol ontzag, heen gebrooken, en . dong na de eer van haare hand
te mogen verwerven; doch hy kweet zich zo ongefchikt in een
bedryf waar voor by niet berekend was , dat by eenig gelach
onder het gezelfchap verwekte; zyn. aangebooren aart ontdekte
zich in eene jalourfche trotsheid en het aandringen op de ge
aandacht van zyne Beminde, 't welk zy, ondanks al haar-hel
believen, en vriendlyke gezindheid, niet kon verdraagen.
WOODFORD zag i met leedweezen,. deeze flerke opwellingen
van eene geaartheid, welke by reeds in CLAUDIUS hadt .beginnen
te vermoeden ; en , vreezende dat derzelver invloed op her hart
zy.
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zyner Zuster eene Verbintenis mogt te leurflellen,, op welke hy
geer gèlleld wás,. befloot hy het tooneel'te'verandoren , .zo ongeIchikt tot het ten toon. fpreiden van de Talenten zyns Vriends ,
en hem gelegenheid te verfchaff_n om de verloorene agting te
herwinnen. Hy nam eene gelegenheid waar, om zyn kleine party
(meest beítaande uit jonge lieden, die liefhebbers van letteren
en lieden van fmaak waren) in eene nabygelegen kamer byeen
te krygen , waar een koud ' Collation tot hun onthaal gereed
jlondt. Welhaast wist by onzen Held, (die meer bedreevenheids
bezat in het gebruik . zyner flemme , dan van yne lichaamsvermogens ten firyd,) uit te lokken tot het ontvouwen van
eenigé Grondlleilillg in de Zedekunde. CLa,UDIus, die een
opregt en vuurig Zedekundige was, bevondt zich nu in zyn
natuurlyk element; by bekoorde den geheelen kring door de
geestige en fraaije wederlegging der valfche Grondflellingen ,
welke zyn edelmoedige tegenilreever, met voordágt , hadt aan.
gevoerd; 'en volkomen botvierende aan zyne verbeeldingskragt^,
deedt hy de reeds _warme gevoelens van Deugd én Goeddaadi`gLeid nog beminnelyker worden door de fchbone befchrxvirlgen`,
welke by , 'er aan toevoegde. De Item van CLAUDIUS,
wanneer by ingenomen was met eenig onderwerp ,. was
welluidende, en vermeesterend. Dit bragt te wege, dat de onbehaaglyke herdenking van zyne lompheid en kwaadaartigheid
welhaast week uit, den zagte,n boezem van EVELINA , ja by
rnagkta een diepen en voor hem allerguifiligll;en indruk op haar
hart , door het gelukkige 'vêrtoon zyner vertlandlyke vermoeens.
WOODFORD begon welhaast zich zelven geluk te wénfehe^t,
over het gelukkig Qaagen van zyn fist; *ant daar er.Aubits
vopraf zyn Vriend opening gegeeven had van de vuurigileitt
zyner liefde, !en gëbederi om zyne medewerking trot bet 'verwerven van de . wederliefde zyner Zuster', aim deeze, nak -dat
zy weder .t'huis gekeerd waren , eene , gtznílige gelegenheid
waar, om her gefprek van. de algemeene ontmoetingen in den
avond . te wenden op tiet": byzonder onder'w' rp , , 't geen °he*
zo na aan 't harte lag; by fchilderde met gloeiende kleuren de
l efdearift van zyn Vriend , en drong de zaak met zo veel
veymoedigheid als de kieschheid voor de veyheid der gevoelens
zyner Zuster gedoogde 'by haar aan. EvELInA,die 'een Kind der
Nattuure en een Vreemdeling der Kunst was,, beleedt openlylc
aan baaren Broeder, :dat zy eenige vooringenomenheid omtrent
cLAUDIUS gevoelde , dat zy zyne bekwaamheden bewonderde, ca
zyne beginzels hoogagtte.
Maar dit vrolyk toelachend uitzigt werd welhaast beneveld;
want als CLAUDIUS nu toegang vergund werd op den voet van
een verklaard Minnaar, vermenigvuldigden zyne bezoeken , en
de gelegenheden, "om met.zyne Schoone te verkeeren, verfchaften
54
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ten haar middel om zyne waare geaartheid te_ Ontdekken. Het
finertte haar grootlyks de edelfle verflandsvermoggens i epaard te
zien met de onaangenaame hoedanigheden van een opgezelligen
aait; het baarde by haar wederz;n, als zy bevondt , dat de
aanmoediging, welke zy gegeevetl hadt, om zyne vreesagtige
befchroomdheid te verdryven, hein op ééns met een zich alles
aanmaatigend vertrouwen vervulde ; en zy kon niet dan met
verontwaardiging ontdekken , dat, hy de fynfle bekwaamheden
van vernuft , by de min(le terging, gebruikte; tot 'oogmerken
die eene heerschzugtige kwaadaartigheid te kennen gaven, en
dat de fchitterendfte betooniugen : vatí eene leevendige verbeeldingskragt , geheel en al, overfpreid waren met de donkerfte
verwen van jaloufy en agterdogt, welke al haare toegeevenheid
-

niet kon verzagten.
CLAUDIUS bemerkte welhaast , of by verbeeldde zich te uitdekken, dat hy maar fchaars deelde in haare genegenheid. en
deeze ontdekking vervoerde hem tot een gedrag, 't welk nood
dezelve moest verminderen. Zyne houding, zints by-zakly
ais Minnaar was toegelaaten , droeg de, kentekens van een
wonderlyk mengtel van onoplettenheid, ruwheid en verwaand
doch nu werd dezelve ftuursch , lomp en aanftootlyk.-heid;
Het was altoos zigtbaar geweest, dar by het verfzand der Sexe
zeer laag ftelde;maar nu kon by zich niet wederhoeden van ver
uitdrukkingen ; en indien zy flegts een woord fpralc-finade
tot een Heer van haare kennis,` die zich nevens hein by haar
bevondt, kon zy zeker ftaat manken , dat zy een' onderhoud
te wagten hadt vol fchampere aanmerkingen over de fèhrandere
voorkeuze aan Domooren en Ligtmisren , en de wysheid der
Sexe, die vermaak fchiep in Mannen van verftand' ter befpo.
tinge te ftellen,terwyl zy zich vergaapten aan opgepronkte Gek
-ken,Modhaf.
De arme EVELINA ontwaarde thans hoe groot een onderfcheid
'er is tusfchen bewondering van Letterkundige bekwaamheden
en Liefde, en hoe moeielyk het, is alle de hoedanigheden, welke de eerfte aanpryzen, , te vereenigen met alles wat for een
tegengift van de andere kan dienen; en terwyl cL.Aunlus, tegen
de beuzelagtigheid der Sexe uitvoer, 'als' 'altoos ongevoelig
voor de verdienften en de drift van 'Lieden van Geleerdheid
en Vernuft , merkte zy, niet meer reden', op, dat zy indien
ze ongelukkig moest worden, het voor .haar een kranke troost
zou weezen, of liet fchepzel,'t welk haar ongelukkig maakte,
bewonderd wierd oin zyn Verftártd, of bewierook: wegens zyn
Vernuft.
Dan de meeste kommer ging EVELINA aan, uit hoofdsi van de
engte waarin zy zich gebragt vondt ten aariziene van haargin
Froeder; want zy vreesde voor het doen eener verklaaring,
die zyne naauwfte vriendfchaps-verbinteni's op' eenmaal moest wf^— eeken, en nogthans kon zy her denkbeeld nier ve,..draagen,,
-
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om, zonder des reden te geeven , fcrydig te handelen met zyne
begeerte ; zelfs in gevallen waarin zyne braafheid haar altoos
hadt voorgehouden, dat zy voor haar zelve moest kiezen.
Het gedrag van CLAUDIUS verloste haar, nogthans, welhaast
uit deeze verlegenlieid. Want, korten tyd daar naa, op eene
bepaalde Masquerade zich bevindende, verbeeldde zich de on
rustige jaloufy van CLAUDIUS , (vooraf verbitterd door de wei
zulke veyheden , als zyne vermetelheid hein eer-gerinva
dan het ".gezond_ oordeel voorfchreef,) dat elk Masker een begunfligd Mededinger bedekte, en hieldt elk woord tot een ander gefprooken voor een hoon hem aangedaan; en hy borst
uit in zulke onbefchofte bewoordingen , dat by drie of vier
onderfcheide uitdaagingen kreeg ; vervolgens betoonde hy zyne
oploopeude . kwaadaartigheid aan de glazen en kandelaars; hy.
bragt he geheele gezelfchap in verwarring ; en , terwyl de
beminnei yke Èi' LIN A • den om haar flaanden kring verlustigde
door de aangenaatne toonen van haaren zang, uitte deeze Ge
zyn misnoegen door afgebrooke vloeken;-letrdWimàn
en flondt eindglyk van de tafel op met Bene hard op gefprookene verwenfching der Vrouwlyke Verkeerdheid, dewyl EVELINA
een airtje zong , om 't welke liet gezelfchap haar verzogt
hadt , daar zy wist dat 'er een ander was , 't welk hy liever
hoorde.
WOODFORD, die, langen tyd, met eene flilzwygende bekom
vreemde gedrag zyns Vriends hadt gade geflaagen -me,rdhi,t
nam de eerfle gelegenheid waar, om met zyne Zuster te vertrek.
ken; en liet den ' Zoon van Onrust en Vernuft voortgaan met
te vloeken over de ligtzinnigheid der zodanigèn, die niet wil
dat fchitterende Talenten Beestagtigheid bemin -lenrkp,.
(naaken :, by liet het aan hem over, om, met gevaar zyns-nelyk
leevens , de gefchillen te befisfen , waaraan de geweldigheid
van zyn aart hem dien avond blootttelde.
In deeze Proeve heb ik niets meer gedaan dan een dasdlyk
beítaand• Character te fchetzen , en geen fchepzel van myne
eigene verbeelding den Leezer voorgehouden. Ik merk, derhalven, het opgehangen Portrait niet aan, als een zinnebeeldige
fcbets van het geheele lichaam der Geletterden; ook wil ik
niet aanduiden dat grommigheid en kwaadaartigheid noodwen.
dig Vernuft vergezellen; of dat groote Zielsbekwaamheden een
Mensch ongefchikt maaken voor het genot van gezellige ver.
keering. 'Er zyn zeker in dit Ryk zommigen , en in een nabuurig Ryk van Letteren en Vryheid veelen, die de grootile
Geleerdheid paaren met de inneemendite Goedaartigheid; en,
by het vuur van Vernuft, fraaije Zeden laaten fchitteren, en,
.de zodanigen mogen zich altoos verzekerd houden van eerre
áliergunfiiglle bejegening der fchoone Sexe. Alles, wat
ik wil inboezemen ; komt hier op neder , dat , wanneer geleerde Liedea verfivaad worden door de Sexe, zy deeze onge-
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genade niet moeten toefchryven aan de uitmuntendheid hunner
bekwaamheden; maar aan eenige hoedanigheden of hebbelyk.
heden , welke zy zouden kunnen wegneemen , zonder eenig
nadeel aan hunne Talenten ; ja die het zelfs hun pligt is te
hervormen , hun pligt voor zich zelven en voor de Maatfchappy wel verre van dezelve aan te kweeken door eers
hoogst onredelyken hoogmoed.

HET LANDLEVEN.

Zedelyke Befpiegelingen.
een zaligend genoegen voor hem , die, verre van
Stadsgewoel verwyderd, zyne dagen, in het zuiver Land]
W
vermaak mag doorbrengen, die met een kleen getal van waare

Vrienden , by eigen hoeve en haard , de zuiver(fe genoeGenoegens, in Vorftelyke Zaaien, by
gens fmaakt.
het uitgedrevene Goud, en het blinkende ]Marmer, niet te vinneen de Landman in zyne eenvoudige, met
den ,
riet gedekte, wooning fmaakt, in eene volle maate, de aange.
naainheden deezes leevens; hy, van veéle - verdrietelykheden
ontheven , geniet veele onvervalschte genoegens, zuivere gewaarwordingen.
Laat anderen, uit zucht na fchatten, 't pekelveld bebou•
wen, zwerven op de onflulmige baaren der Zee ; de
Landman kent geen Zeeën dan 't heldere vogt, welk bm zyne
akkers fpoelt, — dat zyne groene beemden befproeii.
Laat hy, die haakt na bloed en buit , het harnas aangespen;
de Veldling haat die drift, hy houdt zich vergenoegd, met het
geen Gods gunst hem gaf!
Laat de Vrek fleeds aazen op het goed vaa anderen ,
de Huichelaar, in fchyn van Godvrugt , zynen naasten ver
woont, alydt dee.-fchalken!dopt'i,heLand
zen als de pest! Hy weet van geene B atzugt •--- —. Muitzugt
is by hem onbekend, en Krakeelzugt, die door twis.
ten en gefchillen de Pleitzaal voedt, en tyd, en geld' verfpils , is verre van hein: de Landwan befebouwt
ilegts het woelend Menschdom, —•— beluistert het Onweler,
het welk zynen zegen niet hindert, en vest, vol dankbaarheid , zyne vreedzaanie oogen , op zyne door vlyt byeett
gegaarde fehauen! Den val der Vorften, de razerny der
domme muitzugtige Volken , de onamezwaay --- ram.
pen, op- en ondergang van Koniugryken, en — Republieken, ,hoort zyne geruste ziele, zoo wel bedaard, als vry;
daar by in bet bloemryke Veld, in !bite en als verlaaten, of
onbekend, en vreemd, de werken der Natuur befchouwt,
de wyze Opperoorzaak van dit alles,
bewondert, en
'
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Hy verheugt zich in de gantfche onafineet.
verheerlykt.
baare fchepping; zyn hart gevoelt het zoet van haare milddaadigheden , en verblyd in haar gefchenk, dankt hy zelfs
de tlormen der Natuur, begeert geen zaliger lot; ja, wat leed
wat' rampen hem genaaken, hy
hem dreigen mag !
ten zynen nutre. C!
befchouwt dezelven als dienende
Zaligend Landleven, welke genoegens! Het ontbreekt hem aan
Beene Runderen, wier uiërs overvloeijen van Melk en Boter, noch wit, wollig, Vee, wier geblaet de lucht doet weêr.
galmen. Hy zet zich vergenoegd in de fchaduwe van het
geurig Bosch, of in eenen aangenaanten Oord, fchooner voor
by het fpringen
hem, dan het Thesfalifche Tempe daar
van eene bron , vergeet hy alle zyne moeiten , het Zang.
ryk Heir der Vogelen leidt zynen geest ten Hemel, en'
hy vindt, en ziet, de fchuilplaats 'der zuivere onnozelheid ; hy
ontdekt, met blydfchap, al het waare en fchoone , vol jeugd
en levenskragt , daar hy Reeds fris en kloek zich werkzaam
houdt, aUes door en door befchouwende, en In flute op alles let.
Naauwlyks ziet hy de jeugdige LENTE te voorfchyn tree.
den, of hy erkent, in het gebloemte, de Hand des almagtigen en wyzen Scheppers,
de Morgendauw ligt noch op het
de Zon is even te voorfchyn
nuchtre kruid verfpreid ,
gekomen, en
hy aanbid reeds de heerlykheid van Gods
groote Werken!
Wanneer de zomaR rypt, en de HERFST van vreugde julgt,
dankt by zynen God, by ziet al het Land met gouden glans
vervuld, zyn geest word geroerd, en diepdenkende, aan de Wysheid der hoogfle Goedheid , heft hy
Benen dankbaaren lofzang aan; ja , zelfs de WINTER ,
-hoe wild, en woest, is voor hem , vol van zegen — het
Onweder zelf, de Sneeuw , Ys en Hagel toonen -hem
Gods gráote Almagt, daar hy de Sneeuw als boomwol ziet
pederdaalen ,
daar by den Rym als fluivende asch op
de aarde ziet íiroojen, en
de heldere fchoone Nacht,
opgeklaard door koude , toont hem de onafineetbaare perken des Hemels, hy befchouwd dat pronkftuk van GQds Werken, de Maan, en de Sterren, en hy verliest zich
zelven, verrukt door het fchoon gezicht!
Dan — in zyn flil Vertrek gezeten , flyt by gerust en
gagt zyne nuttige uuren; — een welgefchreeven Boek is ook
zyn vermaak , daar kan hy, al leezeude , Landen en Zeeën
doorkruisfen , Steden en Vlekken doorreizen, en al wat
'er gefchied , onbelemmerd befchouwen.
de tedere liefdebanden voltooijen ook een
Edoch
gedeelte van zyn aardsch geluk, eene beste Vrouw voert al
zyn heil in top ; hoe fmaakt hem de omhelzing der kinder
tyke handjes, die by weder regt vaderlyk in de zynen drukt,
terwyl het lieve, onnozele, Kroost , aan zynen hals geftrengeld , heija hprtelyk kusfehde , zyue genegenheid tracht
ce
'

,

268

B. T LAI^D'.EVCN.

de flreelendite vermaaken verzamelen
te veri;rygen
vrolyke ge(prekk_•n , frhul.
zich, onder zyn nederig dak
delooze fileeen , veruangenaamen zyne ovdrig uuren,

bereidt» hein rnr 'uwe
verlustigen zynen disch ,, en
bezigheden, tot voltooijiug\'an zyn gelitit:
Zoo bef ccd by zyne oogenZoo eindigen zyne dagen.
blikkeny tot dat de nuttige Raap zyne ogleden Iluit! --=.
by legt zich ter ruste , en vreest niet door liet gedruisch der
wroeging gewekt te zullen worden.
eene volmaakte
Zoo geniet hy een gelukkig leeven
gezondheid, en •een vertroostenden dood.
Welk een aangenaam vlekloos Ieeven , by de Stedeling fchaars
gekend; wie zou zulk een Land1es'en niet begeeren ! hoe za&lig is de vree des Landmans, in de Wooningen der Waereld•
grooten niet te vinden ; zyn rust houd altoos Rand
zyn welgeregeld leven is "vey van alles , wat zyn heop of
door wel te vredenheid is zyne ziele
wensch misleidt
het goede der
rylt --. en ryk is zyn huis , door
Natuur.

J. D. V.

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

gewent de mensch aan alles , en gewodn zynde aan
eene zaak, word ze van ons ónverfchihig befchouwd; zonder
Sdatchielyk
dezelve eenigen indruk meer op het hart maakt. Wy ko-

men langzaam, en als by trappen, in de Waereld, en deze is ook
de reden, dat ivy ons door millioenen Voor eerpen omringd vinden,' van welken 'er neauwlyks een is, die onze aandagt ,onze opmerking, verdient. De aarde, welke ivy bewoonen, is gevormd, en voor ons toebereid, en fchynt met oogmerk geschikt
niet alleen om ons te voeden; maar ook om onze aandoeningen
gaande te houden. I-Toe veele fchoonheden levert ze niet op
om der rnenfchen verwondering gaande te maken; hoc veele ge.
rieflykheden, om aan onze geneugten te beantwoorden !
Overal vind men den Aardkloot vol en overvloedig voorzien van
alle zulke dingen die en nuttig zyn, en vermaken kunnen aanbrengen. De Vrugten fpruiten uit het Aardryk voort , brood voor de
menfchen, en het Gras tot onderhoud van 't Vee -- Boomen en
Boomvrugten ter onzer verkwikking Bloemen om ons ge
te lireelen, en eene verfcheidenheid van Kruiden, om onze-zigt
kwalen te geneezen of te verzagten. Inwendig, is de aarde
met fchatten gevuld, waarvan de mensch een nuttig gebruik weet
te maken, en die hy tot zyn onderhoud kan doen dienen: — met
één woord, deze aarde levert allerwege Wonderen 'op , welke
eenen aandagtigen Opmerker verbaasd moeten doen ftaun, en hem
in verwondering opgetogen houden. Dan van kinds af aan
dit alles gewoon, zyn 'er tsaar zeer weinigen te vinden, welke
daardoor getroffen worden. C. v. D. G.
-

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WETENSCHAPPEN
ISETREKKELYK.

BEDENKINGEN OVER DE STAATS - OMWENTELING IN
FaANKHYK, TEN AANZIENS VAN HET CODSD1ENSTIGE, EN DE RECTEN DES GEWhETENS.

(Ontleend, uit a Charge delivered to the Clergy of the Diocsfe of Landaf. By RICHARD WATSON D. D. F. R. S.
Lord Bi/chop of Landaf, in 9 Juny t79í.)

„*

et moge vreemd fchynen , dat een der Kerkvoogden van de Engelfche Kerk de Staats -Omwente=
ling in Frankryk , ten onderwerpe neemt van eene Re„ denvoering voor zyne onderhoorlge Geestlykeil; dan de
Hoog Eerw. WATSON heeft, onzes agtens, in die keu, ze een blyk van zyn Oordeel , en , in de wyze vaíi
„ uitvoeren , een bewys .gegeeven , dat by een Staatkundige , een Godgeleerde en een Christen 1Vysgeer, is; laa„ ten de volgende (lukken, daar uit ontleend, voor deeze
„ waarheid fpreeken."
1

,

4
Eene Staats-Omwenteling, die, ten aanziene van derzel
, in de Jaarboeken der wereld , geene we--veroling
dergade vindt, heeft plaats gegreepen ; of, om bepaalder
te fpreeken, grypt thans Itand, in de Burgerlyke en Godsdienrige Gefleltenisfe van een der groot(le Koningryken
in Europa: ik zal geen uitfpraak doen ; om de Onderffeuners of tiVederfreevers dier Staats - Omwenteling te
laaken, of te pryzen; het zou onvoeglyk zyn dit te deezer
plaatze te doen, zelfs dan , wanneer ik volkomen onder
alle de oorzaaken en gelegenheden ; die de..-rigtwaevn
zelve te wege bragten c. en het zou my niet pasfen het
ergens te doen ; naardemaal , hoe zeer anderen zich wel
onderrigt agten omtrent dit Pluk , ik bekennen moet , dat
myne kunde van het inwendig Beftuur des Franfchen
Ryks, van den ítaat der Partyen in 't zelve, van de geaartheid des Volks, van de Geldmiddelen des Lands, en valt
d@
T
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de andere omílandigheden , die dit Staatkundig verfcliynz:1
hebben doen gebooren worden , zo groot niet is , dat ik
in (Iaat ben om een bef isfend vonnis te íirykeu , over de
gefchiktheid of ongefchiktheid der genomene maatregelen.
Als een Vriend der Burgerlyke Vryheid, welke be;Iaat
niet in Volks ongebondenheid , maar in gehoorzaamheid
aan Vetten , vastgef{ eld door de algemeene Toelletnming
van een vry Volk , kan ik niet nalasten my te verheugen,
oveF het ontflag des Franfchen Volks , van de Dwinglandy der Koninglyke Regeering; maar het Despotismus zo van
Volks, als van 4rijtocratifche , Dernagogen, nog meer data
dat van enkele Monarchen verlbeijende, bepaalt zich myre
vreugd, of ook dit ontflag meer fchynbaar dan weezenlyk
mogt weezen. Ik vertrouw , nogthans , dat de uit
daar van weezenlyk zullen zyn: want, welke ook-werkzls
de. uitkomst van deeze zonderlinge worileling moge veezen , denk, ik dat de Franfchen drie zaaken zullen verwerven. — Een regterlyk onderzoek door Gezwoorenen, — een Habeas Corpus- Acte, — en een ongekreukte
handhaaving des Regts. Zegeningen van eene onfchatbaare
waarde! waarvan men, tot zeer onlangs, in Frankryk niet
hoorde reppen ; en die het geluk van Groot - Brittanje
uitmaaken , en in welker genot het onze pligt, als Menfchen, is , te wenfchen dat alle Menfchen deelen. Er mogen, in onze Burgerlyke, als mede in onze Kerklyke, Geftel^enisfe, eenige dingen gevonden worden, die om eene
bedaarde Hervorming roepen ; dan met die alle zyn wy
een gelukkig Volk, en wy doen wel met nayverig te zyn,
omtrent eenige geweldige poogingen tot verbetering van
een van beiden (*).
Dan
(*) Betuigingen van verknogthe .í , aan onze Gefteltenisle in

Kerk en Staat, heb ik zo menigwerf gedaan, dat ik derzelver
herhaaling thans noodloos oordeele. Indien iemand, uit de vry.
held, welke ik gewoon ben te gebruiken, in het fpreeken over
de gebreken in beide, genegen mogt weezen om de opregtheid
deezer betuigingen in twyfel te trekken ; niets , wat ik ook
moge zeggen, zou zyn vooroordeel wegneemen. Ik bid GOD,
dat by hem een liefderyker geest fchenke. Ik laat het, nog thans, aan onpartydigen over, te beflisfen , wiens verknogtheid
aan de Gefleltenisfe grootst is , die van hein , die zyn
best doet om zulke bedorven deelen van het heerlyk zamenen Godsdienflige Vryheid weg te weeren ,
hel der Buz
als
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Dan de overweeging des Burgerlyken Staats van Frank.
ryk daar laatende , wil ik uwe aandagt bepaalen tot di
verandering , te wege gebragt in de Kerkelyke Gxetleltenisfe, en die de Benige reden was , waarom ik eenig :ge,
wag in 't geheel maakte van eene Staats-omwenteling i
die zo zeer het oog van geheel Europa trekt.
Niemand uwer heeft zich zo weinig aan dit fiuk kun
lasten gelegen leggen, dat by niet opgemerkt heeft de-ne
veelvuldige veranderingen in de Gallicaanfche Kerk , te
wege gebragt door de Befluiten der Nationaale Vergadering..
Ik zal my vergenoegen , met drie der voornaamfte u te
herinneren,
De eeríte betreft de vermindering der verbaazende In•
komflen van eenige Kerkhoofden , en de vermeerdering der
fchraale Bezolding van anderen. Wanneer men in aanmerking neemt de verfchillende Talenten , natuurlyke en .ver kreegene, van de onderfcheide Bedienaaren der Kerke, de
verfahillende graaden van Bekwaamheid , noodig tot het
behoorlyk volbrengen van de onderfcheide Bedieningen it
een vastgeíelde Kerk , en de Nuttigheid van onderfcheiding en ondergefchiktheid in zulke vastílellingen , kan ik
niet denken dat reele redelyke Menfchen zouden vei^1angen , om alle Kerkelyke Bedïeningen en Voordeelen op
eénen voet gebragt te zien: dan allen mogen zy wenfchen,
dat niet alleen in Frankryk , maar ook in Engeland , ent
door geheel het Christendom , Zulk eene welgeëvenredigde
Voorziening gemaakt wierd voor de Geesilykheid, dat geene
derzelven zo veel hadden , dat ?y on ©plettend wierden itt
de waarneeming hunner Pligten, en geene zo weinig, dat
eene zamenvoeging van Standplaatzen noodig ware tot
iemands onderhoud. De tyd, denk ik l zal komen, fchoon
ik mogelyk niet lang genoeg zal leeven om het te zien ,

dat

als daaglyks de vyanden daarvan ten aanval uitlokken ; of
die van hem, die , niet onbewust van het gevaar, zich te vrede houdt met de gedachten, dat het zyn tyd wel zal uithouden.
Mogt de wysheid onzer Regeerderen zich zo wel vertoonen in
het wegweeren van 't geen kwalyk geheid is , als in hunne
ílandvastigheid om het goede te behouden ; en dus in íland te
doen blyven het werk van eeuwen , een voorwerp van den
nyd, op dat het niet ten grond gefineeten worde, door de ruwe
hand , van Volks misnoegen , van geestdryvende yverzugt etl
geweld,

T^
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dat een meer billyke verdeeling der Inkomflen van dc
Kerk van Engeland vastgefteld zal worden, op eene bedaarde en wettige wyze. Voor tegenwoordig zyn de veelheden der Standplaatzen, en het niet woonen op dezelve,
zulke in 't oogloopende gebreken in onze Kerklyke Getteltenisfe, als alle bedagtzaamen wenfchen geweerd en verbeterd te zien. Zy zyn , naar myn inzien , noodwendige
verkeerdheden, ontftaande uit fchikkingen , waar door duizenden van Standplaatzen van zo weinig waarde geworden
zyn , dat ze geheel niet ten voeglyken onderhdud voor
Benen Geestlyken kunnen dienen ; en wy allen weeten ,
hoe zeer de armoede van een Geestlyken , dikwyls, den
Godsdienst zelve in veragting brengt , by het ruw en beginzelloos gedeelte des Menschdoms.
De Inkomílen der Kerk van Engeland zyn , zo ik ver
zeer boven de waarheid-moed,rvlSchys
vergroot. Ik heb althans geen grond om te denken , dat
dezelve meer dan genoeg zyn , om een voeglyk betlaan
aan alle de Dienaaren der Kerke op te leveren. Maar ,
zonder te wenfchen dat alle Kerklyke Bedieningen even
veel op mogen brengen , zal ik nooit ophouden te wenfchen , dat geen Standplaats in 't Koningryk zo klein en
gering mogt weezen , dat één Mensch 'er twee tot zyn
heftaan behoefde. De Kerk van Frankryk is, (zo men my
des naar waarheid onderrigt heeft) nietteL enftaande 't
geen zy verlooren hebbe , ryker dan de Kerk van Enge
en in eenen volttrekten, en in een betreklyken, zin.-land,
Het daadlyk inkomen wordt begroot op omtrent zes Millioenen Ponden Starlings: dat der Kerk an Engeland kan
op verre na geen twee haaien. In Frankryk moeten om
twintig Millioenen Ingezetenen door de-trenvi
Geestlykheid onderweezen worden , in Engeland omtrent
acht.
Eene andere verandering in de Gallicaanfche Kerk, welke onze goedkeuring verdient, is de Affchaffing der Kloosteren. Veele Perfoonen hadden , ongetwyfeld , in de afzonderingen van hun Kloosterleeven , van alle belangen
deézer wereld afgetaan , en verhieven hunnen geest , 'met
waare Godsvrugt, ten Hemel. Het zou mangel aan Liefde
weezen , het tegendeel te veronderflellen ; dan het loopt
tegen de liefde niet aan, te verzekeren , dat veele Perfoonen, van beiderlei Sexe, in hunne vroege jeugd, en vóór
dat zy ryplyk konden o©rdeelen , wat tot hun geluk in
het
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her toekomende zou tlrekken, opgefloten wierden in deeze
begraafplaatzen der levenden, uit laage beweegredenen en
Familie - belangen. — 't Heeft nimmer Klooster-Inftellingen aan Voorftanders ontbrooken , zy frooken wonder
wel met de naargeestige begrippen van Geestdryvers , en
de veragtlyke oogmerken der Geveinsden : zy zyn der
Christenheid niet byzonder eigen ; doch waar zy ook beilaan , hebben zy ten hoofdfteunzel de ligtgeloovigheid
des Gemeens , of het bygeloof der Ryken , en zy zullen
in alle Landen, vroeger of laater, worden afgefchaft, naar
gelange van de vermeerdering der kundigheden , of het
aanhouden der onkunde.
Een derde verandering in de Kerklyke Gefteltenisfe van
Frankryk , welke onze opmerking trekt, is die volkomene
Verdraagzaamheid , die dezelve betoont omtrent alle Menfchen, wat den Godsdienst betreft. Indien iemand denke,
dat dit eer eene verandering is, in de Burgerlyke, dan in
de Kerklyke, Gefteltenisfe, ik wil met hem niet over woorden twisten ; maar voortgaan met aan te merken , dat de
Verbintenis (gelyk men het genoemd heeft), turfchen Kerk
en Staat in Frankryk, niet veronderfteld wordt zo naauw te
zyn, dat de Staat gevaar loopt , indien Leden van de Kerk
:niet alleen verkiesbaar zyn tot Burgerlyke Bedieningen. Menfchen, die de Mis niet bywoonen , de Maagd MARIA niet
bidden , de Heiligen niet aanroepen , de Beelden niet
verëeren, den Oorbiegt nalaaten , de Tranfubtiantiatie niet
gelooven, voor, de pynen van het Vagevuur niet vreezen
of hun Geloof en Eerdieust niet fchoeijen op de Leest
der vastgellelde Kerke , deeze Menfchen zyn in
Frankryk, uit hoofde hunner Godsdienffige begrippen, niet
van de Regten des Burgerfchaps uitgeflooten. Wanneer wy
de natuur van den Mensch in 't algemeen befchouwen , en
't oog faan op de onderfcheide omftandigheden . waarin
niet alleen verfchillende Volken , maar ook onder 't zelfde
Volk verfchillende Perfoonen, geplaatst zyn, ten aanziene
van vorderingen in Godsdienstige Begrippen , moeten zy
de noodzaaklykheid voelen , om elk Mensch , hoofd voor
hoofd , het volllrektfte Regt toe te kennen, om GOD, op
zyne wyze, te dienen, zonder, uit dien hoofde, de voor
te verliezen, ontftaande uit den Staat der Burger.-deln
lyke Maatfchappye. Gy zyt een Christen , en gelooft
dat JESUS CHRISTUS van GOD gezonden is , en dat 'er
geen andere Naam onder den Hemel is , waarin iemand
Tq
kan
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gaa heen , en bely dit uw Gekan zalig worden :
loof te Pekin of te Conftcntinopolen, en, wanneer gy daar.
verfmaad , met veragting bejegend , en uitgef ooten wordt
van alle Ilurgerlyke Bedieiiing en Gezag , om dat gy de
Hemeifche Zeilding niet erkent van CONNUGIUS , of van
MAH01{1ETH, zoudt gy dan niet denken, reden te hebben , om
de heerfchiende Magten, , in deeze wyduitgeftrekte Ryken,
an onregtmaatigheid te beíchuldigen ? Indien Gon Almagtig het voegiyk oordeelt , de onderfcheide Godsdienstbelydenisfen in de wereld te dulden , gepast , gelyk 'er reden
is on te denken , naar de verfchillende , verflandige en
zedelyke vatbaarheden der rvlenfchen; dan , zeker, voegt
het ons , vriendlyk en genegen te zyn omtrent allen , die
met ons overeenttemmen in alle de Grondwaarheden des
Christendorns, en alleen, in flukken van weinig aangelegen
ons verfehillen.
-heids,van
ik kan nimmer toeflaan , dat het overeenkome met het
beginzel, waarop de Burgerlyke Maatfchappy gegrond is,
of diepe ter bereiking van de einden welke de Menfchen bedogen in het aangaan van zulk Bene verbintenisfe, dat zy, die in Godsdienstbelydenisfe van de Overheid des Lands verfchillen , ter oorzaake van dat verfchil
alleen , onderworpen zouden weezen aan vervolging , ení
uitsluiting van Burgerlyke Bedieningen is vervolging; is het
de vervolging niet van de Inquifttie of van Smithfield, zy
verfchilt,'er van in trappen maar gelykt 'er op in Poort.
Ik heb hierover by my zelven dus geredenkaveld. ---Alle firaffe , wegens Godsdienffíge Begrippen , is vervolging; en kwaad van eenigerlei aart, op gezag van de Burgerlyke Regeering aangedaan, is fira#fe. Dit kwaad kan,
iemands Perfoon , Vryheid, Eigendom of Character., betreffen. Burgerlyke Onbevoegdheid iemand door 'de Wet
toegefchreeven, is een kwaad hun Eigendom en Characf
ter betreffende; hun Charaäer, naardemaal het hun blootelt voor de blaam van flegte Burgers re zyn; hun Eigendom, dewyl het hun buiten dt mogelykheid ílelt ons
voordeelen te erlangen aan zekere burgerlyke bedieningen
verknogt. Deeze voordeelen, 't zy dezelve beílaan in rykdom, raagt, invloed of eere, zyn iets waardig;. derzelver,
waarde moge ongelyk gefchat worden ; daar zy nogthans
iets waardig blyven , is de mogelykheid, om ze te verkrygets, desgelyks iets waardig, en die mogelykheid den
Mensch
;
;

—
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Mensch te ontneemen, ter oorzaake van zyne Godsdienst
vervolging (*)
-belydnis,
Dus vrylyk myne gevoelens voorgefteld hebbende over
't geen my onregtvaardig en onflaatkundig toefthynt, om
Menfchen , uit hoofde hunner Godsdienfiige begrippen,
van Burgerlyke Bedieningen uit te fluiten, ben ik zeer ver-

re
(*) Eene Tegenwerping op deezen bewystrant is my voorgekomen; en ik wil ze niet verbergen. De Opper -Magillraat, in elke Burgerlyke Gemeenschap, heeft het Regt om van
elk. die deeze Gemeenfchap uitmaakt , een deel van hunnen
daadlyken Eigendom te eifchen , wanneer dezelve zulks , ten algemeenen beste, noodig oordeelt, en om de openbaare veiligheid te bevorderen. Dit beginzel, geloof ik, wordt niet algeineen toegeflaan , het fchynt my egter toe regtmaatig te weeZen; en dit heginzel toegeftemd zynde, volgt dan niet, dat de
Magittraat ten minhen een gelyk Regt heeft, om, tot dezelfde
einden, den snogelyken Eigendom, ontflaande uit de verkiesbaarheid tot zekere Bedieningen, te gebruiken 4 Mag dezelve niet
met rede tot de zodanigen zeggen : De Meerderheid der
Perfoonen, die de Burgerlyke Maatfchappy uitmaaken, waarvan
gy Leden zyt, is van begrip, dat de openbaare veiligheid beter
bewaard zal blyven, als gy uitgefloten wordt van den Eigendom,
voortkomende uit het beklgeden van zommige Posten, dan wanneer 'gy ze bezit. Gylieden, die de Minderheid uitmaakt, fiaat
in een flrydig gevoelen, en daar is geen Regter om te bepaalen
wie gelyk heeft. Gy hebt de vryheid om eene andere Burger.
lyke 1Vlaatfchappy op te rigten ; maar , zo lang gy Leden van
deeze blyft, behoort gy in het oordeel der Meerderheid te berusten. Deeze Tegenwerping is niet van die fierkte, dat
'er niets ter verzwakking van dezelve gezegd konne worden;
noch zo zwak of 'er valt nog wel iets tot onderfchraaging in 't
midden te brengen, Dan ik vergenoeg my niet dezelve
orpartydig voorgesteld te hebben.
De dag, denk ik , is niet verre af, wanneer dat geen , 't welk
het Huis der Gemeente geweigerd heeft te erkennen als een
fchuld van Regt aan de Disfenters toekomende, (het herroep; ii
naamlyk van de Test Lasv,, waar door zy zich' van Burgerlyke
Bedieningen vinden uitgefooten,) hun zal verleend worden
als een Gift van den Staat, als een waarborg van de Broederlyke
Liefde der Kerke. Gemaatigde. Lieden, ('t zy Leden der Hoofd.
feerke, 't zy Disfenters) zullen, zo te hoopen is,, in dien rus
hun invloed te werk flellen, om het geweld te be--fchentyd,
daaren,, de bitterheid te weeren , en den haat te lenigen,
welke ongelukkig in de harten van veelen aan wederzyden
woelen.
T4
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re van eenige goedkeuring, hoe genaamd, te geeven aan

de geweldige wyze op welke de Leer of Tttgt onzer vastgef}elde Kerft is aangerand : alle geweld , of aanvallend s
of verweerend , in zaaken van dien aart, fmaakt naar Onverdraagzaamheid. Wanneer Unitarisfen en Trinitarisfen,
wanneer Leden van de Hoofdkerk en Disfenters , van elZander ongunftig denken of kwaalyk fpreéken, wegens het
verfchil van begrippen, íchynen zy my toe over 't hoofd
te zien de HIoofdpunten, waarin zy allen overeenkomen,
en te vergeeten, dat zy allen Christenen zyn; dat zy allen
ééne Hoope hunner Roepinge hebben, en het eeuwige Zee
verwagten als eerie Genadegift van GOD door JESUS-ven
CHRISTUS.

Het moet als eene Grondwaarheid erkend worden ,
ontleend uit de gelykheid waarin wy allen ítaan tot cHtzis'us, onzen algemeenen Meester , dat geene Maatfchappy
van Christenen , welke ook , hoe uitikeekend in rang
aagt , rykdom , aantal, of geleerdheid, het minfte Regt
kan hebben tot eenig gezag , om andere door bedreigingen, fmaadheden, of ltraftèn, van eenigerlei aart, te dwingen tot Medegenootfchap. Gy, behooren zy te zeg,
gen tot allen, die van hun verfchillen, gy zyt zo vry als
wy; wy ftaan na geene Heerfchappye over uw Geloof;
wy zyn geen Hoeren van het Erfileel des 1=Ieeren ; gaat
en dient den Schepper en Onderhouder des Heelals op
uwe wyze ; gebruikt geen Ring by de Huwelyksbevesti,
ging, geen Overkleed by den openbaaren Eerdienst, fchikt
u in geene byzonder bepaalde gehalte by het ontvangen
des Avondmaals, laaten 'er geen Getuigen by den Doop
uwer I{inderen zyn , noch dezelve liet formzel ontvangen
als zy zyn groot geworden _.-. maar gedoog ook, dat
WY GOD op onze wyze, dienen: laaten wy in elkander
geene gebreken vinden ; maar elkander een goed harte toedraagen , goede dienhen bewyzen ; laates wy allen ons
verzekerd houden , dat , ten laathen dage , onze onder,
fcheide wyzen van Eerdienst aangenaam zullen zyn by
Hem, dien GOD gefield heeft tot Regter over allen, naar
g€lange van de opregtheid onzer oogmerken, en de mid.
delen , welke wy hebben aangewend ow aangaande de
waarheid onderrigt te worden,
Een der beste middelen , welke wy , ter bereiking van
dit einde , kunnen gebruiken, beftaat daarin dat wy onze
Zielen onbevooroordeeld openhouden voor de kragt van
bewysredenen, en vry van alle bitterheid van gevoelens
of
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of uitdrukkingen tegen de zodanigen, die van ons in Leer
of Tugt verfchillen. Ik weet voor my zelven, dat ik in
myn hart geene - vyandlyke begrippen koester tegen de
vastgeftelde Leer der Kerke van Engeland, en dat ik desgelyks aan dezelve niet gehegt ben met zulk een blinden
en ingewikkelden eerbied, dat ik allen onderzoek daar
van wraake. Ik heb , in myne eigene Letteroefeningen ,
altoos een vryen geest van onderzoek na de waare meening der Schriftuure gebruikt , en zoek denzelven by u
aan te moedigen. ' Deeze geest behoort , aan den Benen
kant , niet te veraarten in eene getleidheid om zonderling
te weezen , als of niets vastgeftelds regt ware; noch ,
aan den anderen kant, zo belemmerd in deszelfs werking,
dat 'Sr vreeze ontftaat, om de waarheid, van 't geen ééns
door openbaar gezag is vastgefteld en geheiligd, in twyfel te trekken. Daar is een tyd' geweest wanneer onze
Voorouders Heidenen waren; — geduurende een ander
tydperk waren zy Roomschgezind; en, indien de Stelling
van zommigen ----. „ dat 'er geene verandering ooit mag
„ gedoogd worden in de Stellingen van de Kerk door de
„ Wet vastgefteld," — door onze Voorouderen aan
zouden nog met de Druïden bezig zyn-gelfdwar;y
om Vaarentakken te fnyden ; of niet de Roomfchen' om
AZeel en Water in de zelfhandigheid van God te veranderen!
Het Euangelie van CHRISTUS is door bedriegeryen
der Menfchen bezoedeld ; het heeft die bezoedeling gele
Eeuwen der Kerke tot den tegen-denvarogl
dag, en niets fehynt, onder medewerking der-wordigen
Godlyke Voorzienigheid , geschikter om het zelve tot de
oorfpronglyke Eenvoudigheid weder te hernellen, dan de
gemaatigde yver van geleerde en onbevooroordeelde Waar
-heidzockrn.
Staatslieden, in 't algemeen, en, het finert my zulks 'er
by te moeten voegen, veele Kerklyken, zyn vyanden van
yry Onderzoek (*). 't Is by veelen van beiden een aan genomen ftelregel , dat de Godsdienstbelydenis , in een
Land
.

(*) In het bybrengen van deeze aanmerking heb ik geene
byzondere Perfóonen op 't ooge ; en ik geloof dat dezelve
even min bepaald ruste op de Staatslieden en Geestlyken van
dit Land, als van eenig ander. Maar de Gefchiedenis van alle
Landen, en van alle Volken, firekt ten bewyze van derzelver
waarheid,
T.
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Land vastgefleld, moet gehandhaafd worden : en zy zyn
gereed, om den zodanigen, die een van derzelver Leentel.
lingen in twyfél trekt, te fmaaden en te firaffen. Dit
beginzel ontilaat by de Kerklyken, waarfchyiilyk, uit vree ze van eenig nadeel, 't welk de nieuwigheid zou te wege
brengen; en komt by de Staatslieden, waarfchynlyk, voort
of uit eene bekrompe kennis van het Christlyk Leerftelzel, of uit een geloof, dat de eene wyze van Godsdienstoefening , zo wel als de andere , aan de oogmerken van het
Staatsbeftuur kunne beantwoorden ; eii dat , alle Godsdienften niets meer zyn dan Staatkundige vonden , ge
om de zwakheid der Menschlyke Wetten te on--fchikt
derfleunen, en derzelver invloed uit te breiden. Zo lang
dit beginzel blyft héerfchen, zal vry Onderzoek in zaaken van den Godsdienst, zo verre de magt der geenen,
die 't zelve omhelzen, uitftrekt, geftremd worden ; en,
indien de gefleidheid der tyden die Menfehen niet weder houdt, zullen 'er ftrafen en dwangmiddelen gebruikt worden omtrent allen, die, in gemoede, van het Leerilelzel
des Staats verfchillen.
De Godlyke Waarheden van onzen heiligen Godsdienst
hebben, te haarer onderfchraaging, de hulp van Mensch,
lyke Wetten niet noodig. Wanneer Christen- Overheden
zich liet regt aanmaatigen om twyfejagtige plaatzen der
Schriftuure , in een bepaalden zin, te verklaaren, befinetten zy het Altaar onzes Heeren, fchooii misfchien
roet een oogmerk om het op te eieren, en heiligen dik
gezag van Burgerlyke Wetten.-wylsdaingorhet
— De Gefchiedenis der Kerke, tints den tyd haarer
Burgerlyke vastftelling , levert duizend bewyzen op voor
de gegrondheid deezer aanmerkinge. --- Onderzoekt de
Handelingen der Kerkvergaderingen, door Keizerlyk of Koninglyk Gezag zamengeroepen , in de onderfcheide gedeelten der Christen-waereld, van de Nicefche Kerkvergadering tot die van Trente, en gy zult bevinden, dat,
op veele derzelven, zulke Leeringen zytl bepaald, als wy
Proteftanten voor volfirekte Dwaalingen houden. ---Onderzoekt de Geloofsbelydenisfen van de onderfcheide
Proteftant/cht Kerken , die tegenwoordig in Europa beflaan, en gy zult, in veele derzelven, zulk eene verfeheidenheid van Leere vinden , dat gy wenscht , dat geen
derzelve eenigzins een gedeelte van die Onfeilbaarbeidt,
welkè de Proteftantfche Kerk niet zo veel regts aan de Room•
fc.he ontzegt , zich hadt aaiigemaatigd.
Te
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Ten hot, myne Broeders ! gy zult mogelyk denken dat
het uw Pligt niet is , en ik hou my verzekerd dat het
de myne is, om de gunst van GOD in eene andere Wereld
te verwerven door het verkondigen van het zuiver Evangelie zyns Zoons in deeze; en de zuiverheid van dat
Evangelie kan door geen middel zo wel verzekerd worden als door een opregt en nedrig Onderzoek van 't geen
gefchreeven is door de Evangelisten en de Apostelen; veel
beter ons derwaards gevoegd dan tot CALVINUS , ARIVII NIUS, SAEELLIUS Of SOCINUS !

VERHANDELING OVER DE SCORJUTt18, VOOR ZEEVA-

RENDEN.

Aan de Heeren Schryveren van de 4lgemeene ,Vaderland

-jcheLtfonig.

MYNE HEREN!

ffchoon 'er veel gefchreeven is over de Scorbutu;
door Mannen van kunde, kan ik egter niet nalaaten, myne gedagten ook mede te deden. Mogtén dezelve , in uw geacht Maandwerk geplaatst , waarlyk
Eirekken ten nutte van hun, die de Zee bevaaren, zoo
zal het my tot genoegen zyn , iets ten nutte myner
imedemenfchen medegewerkt te hebben. In deeze ftree^ende hoop, noem ik my
UWE. D. W. Dienaar,
Rotterdam.

O
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A. J. V. ROEN.

Dat de Scorbutus aan fcheepsboord eene der heerfchende Ziekten is, en dat veele ziekten van een anderen aart met dezelve gepaard gaan, ondervind men niet
dan al te veel. Ziet de Scheeps- Bevelhebber zich niet
dikwyls bekommerd in 't verrigten van het werk, ja, ge
hulpeloos? Immers de woede van zodanig eene ziek--hel
t e ondermynt gezondheid en leven van hun , die geen
kunde hebben, zich van voorbehoedende of vereischte hulp
-mideln
te bedienen.
Het is dus noodzakelyk, om die ongelukkigen, wanneer zy op plaatfen zwerven, waar zy zich niet kun-

nen
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een
nen bedienen van een deskundigen, om hun, do een
vertlaanbaare reden , een klaar denkbeeld te geeven van
den wasren aart deezer ziekte , derzelver gevolgen, en,
wanneer zy gevreesd word, van voorbehoedende middelen;
en , reeds plaats hebbende, hoe men ze door eéne zeer
eenvoudige Cuur zoude kunnen voorkomen en geneezen.
Om dan hieraan noodzakelyke hulp te verfchafen ,
biede ik het volgende den Zeeman aan.
De Scorbutur, of Scheurbuik, is een eigenaartig bederf
ier vogten, en wel van 't bloed zelve; het.weiagtige is
verdikt en verflymt, en 't roode gedeelte ontbonden, en zeer
dun. Daar het bloed, in den gezonden Raat, een Hoofd/lof is, waarvan alle andere vogten worden afgefclieiden,
en waarvan 't geheele lichaam zyne voeding ontvangt:
welke vogten dan worden van zulk een ilegten bloeditaat
afgefcheiden , en welk voedfel krygen de deelen van het
zelve? Immers, de vogten en het voedfel zyn beide ontaart
en fcherp; onbekwaam om de gezondheid der varte decLen te kunnen onderhouden, en hebben daarom die toevallen ten gevolge, waarvan ik 'er eenige zal bybrengen.
De Matroos, voorheen vlug en vrolyk, bekwaam om
alles aan boord met dien fpoed te verrigten, welke zulk
werk zomtyds vereischt, is nu traag, vadfig en doet niets dan
niet ongenoegen. Andere verfchuilen zich in hoeken en gaten, uit vrees van aangefpoord te zullen worden tot werken,
en zyn alleen geneigd tot zitten of leggen. Hun wagt opgezet zynde, vinden zy zich minder in haat dezelve waar
te neemen , dan zy waren na het aflosfen van hunne
voorige, als zynde meer afgemat door de rust dan door het
werken ; vervolgens zwelt het tandvleesch, en word l gtbloedend ; ze zyn dommelig in 't hoofd, en hebben een
drukkende pyn in het zelve ; zoo ook in de armen en
beengin, welke laat{te dikwyls aderfpattig worden , en ,
openbreekende , zweeren voortbrengen ; 'er ontltaan ver
bloedjtortingen , voornamelyk bloedjpuuwingen en-volgens
neusbloedingen ; ook kunnen verders uit alle affcheidingswegen bloeditortingen gebooren worden ; de maag, die ,
door haare geringe werking, een gebrekkige - fpysverteering heeft, veroorzaakt benaauwdheden, enz. voorts ver
gewrigten; liet gantfche lichaam word. loodkleu--ftyveud
rig , en ten laathen flerft de Lyder door flaauwten , of
door, een of ander toeval ; ja door veele en byzondere
toevallen eindigen zulke Lyders dikwyls hun leven.
De oorzaak van alle deeze toevallen kan duidelyk uit
de
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de Phyfiologia verklaard worden. Het is een zeker bewys, dat vlugge en vrolyke menfchen een goeden ontloop
van 't bloed 'hebben b en by deezen heeft dus ook eene
goede werking van 't levens-vermogen plaats. By traagen,
en vadligen zyn de bovengenoemde werkingen gebrekkig;
en wyl deeze door rust meer, dan door het werken, at=
gemat worden, is dit een teken, dat het bloed by hun
niet regelmaatig circuleert. Niemand immers ontkent, dat
de lichaams-beweegingen deezen omloop veel helpen bevorderen; de omloop dus door het werken vermeerderd
wordende, kunnen die verdikte Itolfen gereeder door de
vaten pasfeeren , daar integendeel door de rust alle
lichaams-beweegingen verminderd worden ; de verdikte
floffe pakt zich dan op een, en wel voornamelyk in de
gewrigten, waardoor men ook fomtyds ziet, dat zy, ontwaakende, niet in (laat zyn, door de íkyfheid der gele
te kunnen fluiten , in welke= dan-dinge,'ha
ook pyn gebooren word. Het ligt bloeden en zwellen van het tandvleesch , 't welk uit vele door el,kïar gerolde vaatjes bejlaat ; wyl het verflapte vefelgeftel zich
nu gereed uitzet, doorknaagt het dunne en fcherpe bloed
den binnenteen rok der tedere vaatjes, en veroorzaakt,
zelfs op de geringde aanraaking , een ligte bloeding. —
Dommelige en drukkende pyn in 't hoofd ; 't mergagtige
gedeelte der herstenen bestaat meest uit weivaatjes ; deeze
nu met, die verdikte floffe bezwangerd zynde , moet 'er
volllrekt eene drukking , en uit dezelve dommeligheid en
pyn, gebooren worden. Spatten en oploopende bobbels
op de beenen; de omloop hier het traag(ke zynde, kan de
in 't lichaam gevormde kwaade íloffe, door de wet van
zwaarte, gereeder naar beiseden dan naar boven gevoerd
worden, en uit het dun en fcherp bloed , gepaard met
die kwaade ftoffe , kunnen dan gemakkelyk Aderbreuken
ontl}aan (deeze ziet men 't meest by hun, die zich in
hoeken en gaten verfchuilen); ja zelfs door het minfle
uiterlyk geweld worden 'er blaauwe vlakken gebooren,
welke nergens anders uit voortkomen, dan wyl de vaten
niet in Raat zyn , 'eenig uiterlyk geweld te we@rt'taan ;
zy berflen , florten het bloed in 't celleweefzel uit, eu
veroorzaaken dus eene uitva:cting. — Bloedflortingen
voornaamelyk uit de longen; deeze zyn mede haaren oor
fprong verfchuldigd aan den kwaaden aart van 't bloed,
't welk, de vaaten der long doorknaagende, bloed/puuwin•
gen verwekt , ja dikwyls eene ongeneeslyke Teering ten
ge.
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gevolge heeft. Deeze is ook mede de oorzaak der verdere bloedstortingen. — Wy weeten , dat de maag veel
bloed noodig heeft tot de verteering der fpyzen, om door
haare warmte de kooking te bevorderen ; zulk eene flegte
bloedllaat nu kan geene vereischte warmte aanbrengen;
hier uit eene gebrekkige fpysbereiding, verftoppingen van het
Maag- en llvleesclz fap , van de Lever- en Galblaas -gal,
eindelyk benaauw-vdheden , enz. — Verftyving der gewrig.
ten; in de holten der geledingen word een zagt glibberig
oogt- afgefcheiden, om ze te gemakkelyker te doen beweegen; die ttoffe nu verdikt zynde, moeten ze noodwendig
minder beweeglyk worden , j a, na eene langduurige rust,
geheel verftyven; ook gebeurt het dikwylss dat 'er van dit
vogt gezwellen in de'gewrigten geformeerd worden.
Eindelyk bereikt deeze ziekte zyn hoog.ilen trap; 't geheele lichaam neemt eene loodkleurige gedaante aan, zyn.
de het gevolg van de uitvaating, en de Lyder eindigt door
een of ander toeval zyn ongelukkig leven.
De oorzaaken deezer ziekte zyn menigvuldig. Ik zal
dezelve afleiden van de gefteldheden der lichaamen, en de
bykomende om/tandigheden ; als zynde, naar myn inzien,
het gemakkelykst te verftaan.
De Gefteldheden zyn: i. Een door armoede uitgemergeld
lichaam, waar uit dus ook een arm vogtgeftel gebooren
word. 2. Een lichaam, .verzwakt door het misbruik der
Wellust. g. Een zwak kwaadfappig lichaam. En eindelyk
4. Wanneer men naauwlyks uit eene voorafgegaane ziekte
herfteld, of aan landziekte onderhevig is.
De Omftandigheden zyn: i. Het aanhoudend gebruik van
ílegt voedfel, b. v. oude gerookte of gezoutene fpyzen ,
oude meellpyzen, bedorven water, enz. Alle plantgewasien hebben een byzondere kragt in zich tegens het bederf der vogten , daar integendeel gezoutene of bedorve
voedfels meerder bederving veroorzaaken. 2. Het mis
dranken. 3. Eene ongewoone levensma--bruikvanfte
nier; wanneer men zich uit een droogje land{Ireek ter Zee
begeeft in een ziltigen en vogtigen dampkring. En eindelyk
4. Eene ongewoone maat van koude en hitte.
Dat de koude en hitte voornaame oorzaaken van de Scorbutus zyn, leert de ondervinding. Worden niet, door
de koude, de vaste dellen meer en meer t'zamen getrokken,
en de vloeibaars dikker gemaakt ; en word de circulatie
hier niet ten deele door gettremd? Is daarentegen de koude
niet
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niet te hevig, te weeten zodanig, dat de verdikte Rolfe no g
door de vaten kan omloopen , dan zal 'er ook geen Scheur
gebooren worden; maar wanneer ze te hevig is, ver--buik
meestert ze de Natuur., en de Scheurbuik is 'er het ze
gevolg van. De zodanigen vervallen dikwyls in een-ker
diepen flaap, om nimmer te ontwaaken.
De hitte verzwakt de vaste deelen,. en door de íterke
en veelvuldige uitwaasfemingen worden te gelyk veele
dunne vogten afgefcheiden ; het verdikte blyft te rug, en
'er ontftaat een Scorbutus.
De voorbehoeding van deeze ziekte hangt veel^.l af van
den Scheeps-Bevelhebber zelven; hy immers is doorgaans
de verzorger der hietualie en andere Scheepsbehoeften; het
flaat aan hete; of by deeze goed dan liegt wil bezorgen;
en daar de beweeging het grootlie voorbehoedmiddel is
heeft hy raagt, dezelve te ordouneeren.
Zo dra Dezelve nu merkt, dat de Matroofen hunne
gewoone vlugheid gedeeltelyk verlooren hebben,, moet
by hun veel beweeging laaten neemen, en vooral niet
lang laaten flaapen; het koud bad is hun zeer voordeelig.
Niet minder nuttig is liet, wanneer de Matroos 's morgens zyn gewoon rantfoentje on^fangt, dat hy liet zelve
verfterkt met een aan wal daar toe vervaardigde Pap (dee
men uit eene maatige hoeveelheid Peruviaan -zebrid
en Peperwortel, waar by-fchEnbast,C'rilgemen nog een gedeelte Engelsch Mostert- zaad kan voegen , te zamen getrokken op een paar Keldervlesferx
Brandewyn), en met dit aftrekfel kan men veilig continueeren.
De oorzaaken nu en de toevallen deezer ziekte aange•.
toond hebbende, zal ik tot deszelfs geneeswyze overgaan.
Een flegte bloedhaat vordert geene andere dan bloedverbeterende middelen, gepaard met de bovengenoemde aan,
wyzingen. Ik verkies hier de middelen uit het Deifryk,
wyl die uit het Plantenryk wel temperen, maar doorgaans te gelyk ook het vefel-geftel verzwakken, 't welk
in deeze ziekte reeds te veel verzwakt is.
Dezulken dan,. die hunne voorige vlugheid verlooren,
en de bovengenoemde voorbehoedende middelen gebruikt
hebben , egter in de Scheurbuik vervallen, geeft men een
drank . bettaande uit één pint Gortwater, n of 4 loods Geest
van Koperrood, en zo veel Zuiker als genoeg is; hier van
laat men alle uur een thee- kop gebruiken.
11ia
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Hun gewoone drank moet bellaan uit water, azyn o
een gedeelte Geest van Koperrood en Zuiker. De Zuiker ,
een zeer goed tegenfcheurbuikig middel zynde, moet men
daarom veel laates gebruiken.
De Mout en Hop, waar mede veele Schepen voorzien
zyn , zyn ook zeer gefchikte middelen in deeze ziekte;
en zyn van vry veel nut, wanneer men van ieder étri
handvol met een gelyk gedeelte Zuiker op één putfe water
in de Zon laat gisten, en dan, zo gistende , 4 à 5 glaasjes
's daags 'er van laat drinken.
De Zuurkool is mede een der beste tegenfcheurbuikige
middelen ; en het is waarfchynlyk de reden , waarom de
vermaarde cooi. op zyne reizen geene Manfchappen aan
deeze ziekte verlooren heeft, wyl hy zich 't meest voorzien had van Zuurkool en Ryst.
Alle Landen hebben haare tegenfcheurbuikige middelen.
Om maar alleen van Groenland te fpreeken, een land(lreek,
die zo zeer gefehikt is ter voortbrenging van de Scheurbuik; wanneer een Bevelhebber genoodzaakt is zyn volk
daar aan land te zetten , kan hy geen heilzamer voorzorg
neemen , dan fterke en aanhoudende liehaams-beweegingen, op de Beerejagt te gaan, en , na deeze Dieren gedood. te hebben, het noch heet en gistend bloed 'er van
te laaten drinken, en dan weder fterke beweeging te maa.
sten.
Eindelyk, geen Bevelhebber behoeft bekommerd te zyn ,
by het aanlanden in ongezonde oorden, het volk, aan de
Scheurbuik laboreerende , aan land te zetten ; in tegendeel
is 'het zeer goed, mits by maar zorg draage , dat zy veele
en rype vrugten gebruiken.
Zie daar eene Verhandeling, alleen gefchikt voor Ze©.
vaarenden , en , naar myn inzien , verilaanbaar genoeg,
om van dezelve een goed gebruik te kunnen maaken ,
naardien de Cuur,, hoe eenvoudig Qok , door óndervinding gefchraagd is. Ik hoope maar, dat myne moeite nier
onnut zal geweest zyn.
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WAARNEEMING, WEGENS DE SPRINGHAANEN.

(Uit het Engelseh.)

Springhaanen, waarvan men in de Schriftuur en by
e veele Oude Schryvers gewag gemaakt vindt, zyn een
D
foort van Infècten , die , hoe fchadelyk ook voor velden en

boomen , onfchadelyk kunnen gebruikt worden. De Part hers,
Ethiopiers en Arabieren houden ze zelfs voor een lekker
beetje. Naa de Springhaanen, door middel van rook, op•
klimmende uit liet vuur beneden aan de boomen ontftooken, te hebben doen nedervallen , zouten zy dezelve, en
droogen ze in de Zon door welk middel zy ze een geheel
jaar ten voedzel bewaaren. JOANNES DE DOOPEB at dezelve
met wilden Honig , volgens de gewoonte der arme lieden
van zyn tyd.
Zomtijds vertoonen zich de Springhaanen in .4fia en
Africa in zulk eene verbaazende menigte, dat ze de lugt
verdonkeren, en in een oogenblik de vrugten en kruiden
van een geheel Landfchap , waar zy nedervallen, vernielen: de menigte der geenen die fterven befmetten de lugt,
en veroorzaaken ziekten.
't Is waarfchynlyk dat deeze Verfchynzels de Harpyen
der Ouden zyn, die kwamen om zelfs de fpyzen van de
tafel des Konings van Bythine te verflinden : en indien wy
'er by in aanmerking neemen, dat CALAIS en ZETRUS, de
Kinderen van BORE s, de Harpyen uit dit Land verdree.
ven , en vervolgden tot de Eilanden var. Strophades , die
in de onifche Zee liggen , waar zy dezelve deedev vergaan, zal deeze geheele verciering hier op neer komen,
dat de Noorde Winden de Springhaanen na die Zee gedceeven hadden. En het gaat vast, dat niets gewisfer
een Land, met deeze Infecten bezogt , van die plaag
verlost dan een fterke Wind, die ze na Zee voert, waar
zy onfeilbaar moeten omkomen.
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BERIGT, WEGENS DE ZOGENAAMDE TOVERKRINGEN
OP DEN GROND.

(Uit Mr. TOWNLEY'S yournal in the Isle of Man.)
en heeft menigmaal een oog vol verwondering ge agen de Groene Kringen , die zich opdoen
M,flaop
op veele drooge Heiden en gemeene Velden , in verfcheide deelen van Engeland; door het gemeene Volk
met den naam van Toverkringen belempeld. Ik befloot eens, om , indien het mogelyk ware , de reden te
onderzoeken, waarom ze zich doorgaans in een kringswyze gedaante vertoonen, als mede , waarom het Gras;
dat op dezelve groeit, zo veel verfchilt van het Gras op
den grond daar omílreeks , door een donkerder groene
kleur. Ik vond verfcheide bruine Wormen , toeai
ik veele zooden opligtte zo verre . de losfe grónd het toeliet, eenige deezer waren in beweeging andere in rust;
maar verre het grootf e gedeelte in beweeging, met de
koppen in dezelfde rigting , even of zy elkander ver
Ik zag dat de grond onder de Kringen veel-volgden.
fynder gemaalen was dan op de naby gelegene plaat.
zen, waar ik die InfeElen niet aantrof. Deeze getteltenis van den grond kan ons zeer gemaklyk reden gee_
ven van het donkerder groen der daar op groeiende
Grasplanten ; doch waarom deeze Infecten zo onveranderlyk werken , en zich in een cirkel beweegen , gaat
myne bevatting te boven; en moet ik de Geloovers in
Toververtellingen ten dien aanziene in. 't vol bezit van hun
Geloof laaten.
.
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over Griekenland , Italie en Sicilie verfpreid. — 't Is
een onderwerp der naavorfchine waardig, de oorfprongen op te fpeuren, die mede gewrogt hebben tot den open voortgang der Letterkunde en Kunften in Yonia.
Eene leevendige aandoenlykheid voor de Werken der
Natuure is het eerfle vereischte in het Character van
den Dichter of den Schilder. De verfchillende Ryken
der Aarde zyn door de l\atuur onderfcheiden door eene
byzondere gefleltenisfe , eene Itoutheid van trekken of
Bene zagtheid van uitdrukking. De Westkust des vasten
lands van Alle wordt algemeén erkend voor een der ver
-maklyf}eLndtriwye\Vald;opmrkns.
waardig van wegen de vrugtbaarheid des Gronds , en
Griekenland overtreffende in 't geluk der aangenaame
Lugtftreeke , niet min behaagelyk voor de zinnen dan
verleevendigend voor de verbeelding. Het vrolyk en
lachend voorkomen van een fchilderachtig Gewest , onder een onbewolkten Hemel, verdeeld in heuvels en dalen, doorfiieeden van rivieren , gebrooken door baaijen
en voorgebergten, en versierd met natuurlyke fchoonheden en verrukkende gezigten, verwekt die aandoeningen,
welke de geboorte geeven aan de Dichtkunst. Alleen
met de Natuur in Naare be uníligde plaatzen en vermaak
voelen de Menfchen met nadruk, en-lykefchuion,
geeven lubt aan hunne aandoeningen door eene bezielde
fpraak, die men gelooft uit inblaazing te ontítaan.
Het beroep an een Bard , 't welk van zo veel aangelegenheids is in alle barbaarfche Tydperken , trok omtrent
den tyd van den Trojaanfchen Oorlog , en daarnaa, byzondere aandagt, en wekte eerbied. In deeze Eeuwen- was
de Godsdienst een der eeríle beginzelen van het Staatsbeftuur, en Dapperheid was de voornaamfte Deugd die bewondering verwekte. Maar de Barden bragten het meeste
toe tot het onderfteunen van het Godsdienstftelzel , door
hunne Theogonien, of Geflachtlysten en Gefchiedenisfen der
Goden, en preezen de betragting ten fterk(ten aan door de
fchoone Gezangen, waar mede zy de heilige Plegtigheden
versierden. Terwyl zy de Menfchen- tot Godsdienst aan
lof der Goden op te heffen, bezielden-fporden
zy hun met Dapperheid, door den roem der afgeftorvene
Helden te zingen. Beide deeze hunne bedryven waren wonder wel gefchikt om den bygeloovigen aart en hoogvliegende
verbeelding, de heerfchende Characftertrekken der Griekfche
Stammen in vroege Eeuwen, te treffen.
Vs
Vóór
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Vóór de uitvinding der Letteren en de vermenigvuldiging der Boeken, verkreegen de Menfehen hunne kundigheden, gelyk ULYSSES , „ door veele Steden te bezoeken, en met veele Menfchen te verkeeren." De hoog
eerbied aan het Charac`ler van een Bard ge--agtine
hegt, verzekerde dien rang van Menfchen een welkom
onthaal op alle Godsdienst - Feesten, en by openbaare
Plegtigheden.
De Characters en Gebeurtenisfen van een ruwe en onbefchaafde Eeuw, waarin de Menfchelyke- Natuur vry en
wild werkt , en de Geschiedenis veel van een Roman heeft,
zyn zeer gunftig voor het Helden-dicht.
De Trojaanfclle Oorlog , in welken geheel Griekenland
zich tegen Afie vereenigd hadt, het lot des Gezins van
PIUAMUS , en de val van zyn oude Koningryk , de
omzwervingen en lotgevallen der Trojaan/che en Griekfche
Helden, naa het inneemen van Troye, openden een ruim
veld voor dichterlyk verhaal en befchryving , en boodt
voorwerpen aan, gefchikt voor de waardigheid der Zant
godinne van het Heldendicht.
Hoi\IEItus was zeker niet de eeruie, fchoon de geluk
dit werk ter hand Ploeg. De bewon--kigtle,Bard
dering zyner Landgenooten , die hem , in verheevene en
geheel bezielde toonen, de 1-Ieldendaaden der Oudheid
hoorden opliaalen, is •getlaafd en bekragtigd door de goed.
keuring van alle volgende Tyden. Wanneer een Dicht
overgeleverd wordt by monde , leeren volgende-werk
Dichters de verzen hunner Voorgangeren ophaalera. De dus
overgeleverde Dichtkunst ontvangt , even als overgeleverde kennis, veranderingen en verbeteringen van tyd tot
tyd. Naa veelvuldige herhaalingen verwerpt het oor het
wantoonige , de finaak het wanfmaaklyke, de gelykfoortige verbeelding verfchaft bykomende. verfraaijingen, en de
vroege Dichtftukken der Volken ontvangen de uiterfte
befchaaving. Op deeze wyze hebben de Iliad en de Odysfe
allengskens de gedaante aangenomen, onder welke zy
thans voorkomen.
HOMERUS leefde vóór de wederkomst der Heracliden in
Griekenland (*). Naa die gebeurtenis bewerkten de groote 1Eolifche en Yonifche Uittochten eene volflaagene omwenteling in den_flaat van Klein Afze, en vervulde 't zelve
bykans geheel met nieuwe Inwoonderen.
De
(*) MILFORD, p. 160.
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De -,Eolifche Uittocht volgde onmiddelyk op de ver
Peloponnefus, door de Afftammelingen van-mestringva
HERCULES. PENTHILUS, een der Zoonen van ORESTES,
vergezeld van veelen zyner Landgenooten, vormde eene
Volkplanting in Eubea. MALAUS en CLENES, uit AGA!lEMNON voortgefproten , verzamelden een aantal Peloponnefifche Vlugtelingen in Locris , en vandaar overtrekkende in Klein Afie, bouwden zy de Stad Gima. Dus
werd de geheele Zeekust vin Cynicus aan de Propontis
tot de Rivier Hermus , als mede het Eiland Lesbos, vervuld met uitgeweekenen uit Preotia en Peloponne%us,en.kreeg
den naam van JEolie.
De groote 'onifche Uittocht greep plaats in een laater
tydperk , en werd begeleid door NELEUS en ANDROCLUS,
de jonger Zoonen van CODRUS, by de opvolging van MEDON tot het Archontfchap. Dezelve beflondt uit eene
groote menigte Gelukzoekers , veele Atheners, en meest
alle de'onifche en Mesfcedifche Familien, die, van wegen
den Dorifchen inval , de wyk na Athene genomen hadden.
Zy namen bezit van Klein Afie van de Rivier Hermus
zuidwaards tot het voorgebergte van Pofideion , te gader
niet de ryke Eilanden Chios en Samos ; en zich vereenigende met alle de Griekfche Inwoon deren , bouwden zy
twaalf Steden, die in rykdom en magt aanwiefchen: naam
Meletus, Ephefus, Myus, Lebedos, Priene, Colophon, -lyk
Teos, Erythrea, Phocaa , Clazomenx , Chios en Samos.,
waar Smirna naderhand aan werd toegevoegd, van de jEolierf
verkreegen. Deeze Steden, fchoon afzonderlyk beftuurd door haare eigene Magiflraaten, hadden eene Staat
verbintenis met elkander , en hielden, by voor -kundige
gelegenheden, eene algemeene Vergadering, waar--komend
in zy over de belangen des Bondgenootfchaps raadpleeg
Grondgebied in deezer voege verkreegen , op-den.Ht
de vaste Kust van Afie, f rekte zich naauwlyks op eenige
plaats tot veertig mylen van de Zeekust uit , doch bykans vierhonderd in de lengte van liet Noorden van olit
tot het Zuiden van Yonia.
Zuidwaards van deeze Landftreeke, en in dien hoek van
Afte , welke den naam behieldt van Caria , grondvestten
de Trce''eniaanen Halicarnasfus, welke Stad fchielvk de
Moederstad overtrof. Het naby gelegen Eiland Rhodes
werd vroegtydig bevolkt door een Griekfchen Stam, en. 'is
beroemd door HOMERUS , van wegen zyn voorfpoed en
magt. Door eerre gelukkige Regeeringsvorm, en eene geV3
ze-
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zegende bevlytiging op den Koophandel, bloeiden de Rho•
diërs vroeg in Kuuílen en Wapenen , en breidden hun gezag uit over een groot gedeelte van het nabuurig Vasteland. Halicarnasfus en Rhodes waren de twee voor
Griekfche Staaten in Afie, welk Volk den naam-namíle
van Doriërs aannam.
De Volkplantingen die na Ionia van Athene verhuis.
den, naa den dood van CODROS, en de affchaffing der
Koninglyke Waardigheid, bragten met zich de beginzgls
van Vryheid, die ,ten;deezen tyde, de Atheners kentekende,
en algemeen werd in Griekenland. Terwyl zy hetzelfde
vernuft, dezelfde geestdrift , en 't zelfde dichterlyk en behaagend Stelzel behielden, 't geen zy van hunne Europifc^ae Voorouderen ontleenden , bezaten zy voordeelen,
byzonder aan hun eigen.
Afgemat door inwendige verdeeldheden , en van ecu
gefcheurd, door het dingen der firydende Partyen, om de
oppermagt, bleef Athene arm en barbaarsch "tot den tyd
van sol,ocv; doch haare Volkplantingen in 't Oosten genooten diepen Vrede , en verkreegen fchielyken voorfpoed.
Door hunne nabygelegenheid aan Phrygia en Lydia , de
best aangekweekte en ryktle Gewesten van Klein Afie,
leerden zy de kunflen van vlytbetoon en fchranderheid,
Wol te verwen , de Goud- Mynen te bearbeiden ; zy
wendden hunne aandagt op buitenlandfchen Koophandel,
door de Phrygiërs en Lydiërs verwaarloosd. De monkden der groote Rivieren in hunne magt hebbende, en welgelegene Havens bezittende , maakten zy fchielyk zulke
groote vorderingen in Zee- en Binnenlandfchen 1—lande!,
dat verfcheide hunner Steden, inzonderheid Miletus, Colophon en Pleoceea, in Weelde en Rykdom toenamen (*).
— In de achtste Eeuw vbór CHRISTUS , hadden zy
gemeenfchap met Egypte, en voor een geruimen tyd den
]Handel op dat Ryk alleen in hunne magt.
In deezer voege gezegend met de voordeelen der Natuure, en verrykt door het geen de Kunst daar aan toevoegde , voelden zy eene begeerte tot nieuwe en verfynder
vermaaken; zy begonnen de fraaije Kunffen en Vermaaken aan te kweeken , die uit gemak voortvloeijen, en der
Weelde ten dienste .ftaan. Fraaiheid , vrolykheid , tederheid, en zomtyds deftigheid, kenmerktekenen de 7onifiche
Zanggodin. De driftige en tedere SAPPHO ademde de aan-

doen*) STAABO, . 582.
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^doenlykheid en vuurigheid der Liefde; terwyl haar Minnaar ALCrfUS, fchoon hy voornaamlyk zich toelag op 't
vrolyke en lustige , een vernuft bezat, gefchikt tot onderwerpen van ernsthaftiger aart (*). Dartele vrolykheid,
de vermaaken 'der liefde, en van den wyn, zyn alleen de
Jtoffen, door ANACREON bezongen, gelyk ze ook de voor
waren, die hy in zyn leeven zogt. Het chara ±er-werpn
van een fraaijen Wellusteling f'raalt algemeen door in zyne
werken, en zyn flyl onderfcheidt zich door een oorfprongelyke

eenvoudigheid, zuiverheid

en zagtheid. De

tedere

vierde bot aan de klaagende toonen van ' het
Treurdicht, en deedt het hart in droefheid finelten. STEsicHoRVS Hoeg hooger toonen, en zong van Veldflagen en
Helden. Maar van deeze Dichters , by de Grieken beroemd, en naagevolgd door de Romeinen, zyn flegts eenige
Brokken overgebleeven, genoegzaam om ons te doen klaagen en bejammeren het verlies, door de vernielende hand
des tyds geleeden.
De Schilder, en Beeldhouwkunde, zo wel als de Dicht
kwamen te voorfchyn onder de vermaaklyke en bezie-kunde,
Yonia. De Godsdienst der Grieken ,-lendLugtírkva
zo gunilig voor de Dichtkunde, was niet min bevorderlyk
aan het voortzetten der andere Kunflen van naavoiging.
Wanneer rykdom en befchaafdheid onder een Volk ingevoerd zyn , haakt hetzelve na Tempels hunner Godheden
waardig , en Standbeelden die derzelver volmaaktheden
vertoonen, en fchynen weezenlyk te naaken. De Volks
gelukkig gefchikt voor den Schilder en-godsientwa
Beeldhouwer. Afgetrokken Weezens, en bovennatunrkundige Kragten, kende men niet in de Griekfche Godgeleerdheid. Naardemaal men geloofde, dat de Godheden van
Griekenland menschlyke Gedaanten bezaten , fchoon veel
volmaakter en verhevener , kon de Kun(fenaar , door de
fraaije gedaanten, die de Natuur opleverde, te vergelyken
en uit te kiezen, en zyne begrippen tot denkbeeldige uit
te voeren, zonder de waarfchynlyklleid te-muntehidop
kwetzen, eene bovennatuurlyke fchoonheid aan zyne werk
gelukkige Luóttlreek van .7onia-fukenbyzt.D
daarenboven, de menschlyke gefilte in de allerjuisttle evenredigheid voortbrengende, verfchafte die leevende en weezenlyke fchoonheid, welke, in min door de Natuur be.
gunftigde Gewesten, het werk is van Verbeelding.
$IMONIDES

e
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In de zevende Eeuw vóór onze Jaartelling vercierden
de fraaije Kun(ten en Voortbrengzels der Yoniëren de
tyke Hoofdflad der Lydifehe Koningen , en werden dezelve verfpreid in de heerfchappyen der Euro ifche Grie.
ken. Ontrust door de invallen der Cimmerfche Horde,
vertrokken veele der Yonsfehae Kunftenaaren na de welvaarende Steden -Sicyon en Corinthus, waar zy befcher•
ming en aanmoediging vonden. 1ATHYCLES, een Inbooreling van Magnefta , beroemd van wegen de Schilders
daar gekweekt, nam zyn verblyf te Sparta. Op last van
den Raad vervaardigde by den Throon van den Amycle•
fchen Apollo, de Standbeelden van Diana Leucophryne, de
Gratien en de Horce, en alle de andere cieraaden, waarmede die Tempel praalde.
In de volgende Eeuw verrykten SCILLIS en DIPEn1US,
Inboorelingen van Kreta, veele Steden, zo in Europa als iet
„ ie, met hunne Meestertlukken , en kort daarop fchonken ANTIIERMUS en BUPALUS aan de Waereld die Kunst.
ƒlukken, welke tot bewondering genrekt hebben van de
verlichtfte Eeuwen van Griekenland en Rome. De Ring
van POLYCRATES, de Tyran van Samos , gemaakt door
POLYDORUS, en waarvan PLINIUS (*) met zo veel op•
liefs fpreekt, was desgelyks het werk dier Eeuwe.
(*) PUN. Lib. XXXVII.
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Aan do Heeren Schryveren der Algemeene Vaderland
Letteroefeningen.
-fche
WEL EDELE HEEREN!

ndien U Wel Ed. den Leezeren van uw veel geacht
Maandwerk eenigen dienst meent te doen, met het
inruimen eener plaats in het Mengelwerk , aan eene Leevensbefchryving van een of ander voornaam Hoogduitsch
Geleerden, zoo door hun zelven, als door anderen opgefteld, zal het my aangenaam zyn U Wel Ed. daartoe
van tyd tot tyd iets te leveren.
Ik ben met alle, achting

I

WEL EDELE HEEREN!

Zyderveld,
den 24 May 1792.

U Wel Ed. D. W. Dienaar,
C. MULLER, V. D. M.
LA-
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LEVRAISBESCHRYVINC VAN JOHAN BENJAMIN KOPr¢.

(Naar het Hoogduitseh.)

O

nder alle groote Godgeleerden van den tegenwoordi•
gen tyd, is 'er_ geene, welke in alle deelen en zaaken, die flegts van eenen Godgeleerden gevorderd kunnen worden, met zoo veel geluk en . roem arbeidde, dan
de der geleerde Waereld , als mede het gansch Kerken School - wezen, al te vroeg ontrukte Hanoverfche Kon
-Raad, eertle Hovprediker en Generaal Superinten--fitoral
dent, Dr. JOHAN BENJAMIN KOPPE. Maar het is niet
flegts uit hoovde zyner zeldzaame, veel omvattende, ge•
leerdheid, zyner diepdoordringende fcherpzinnigheid, zyner rustlooze werkzaamheid, dat zyn dood algemeen betreurd word ; neen , he waren zyne belanglooze edele
werkzaamheid, zyne zagte menschlievende denkenswyze ,
zyne geneigdheid om overal het goede en gelukzaligheid
te ftigten en te verbreiden , waar by flegts koude, welke
by de aanzienlykften des Lands weémoedige traanen deeden gebooren worden, en hem even zoo onvergeetelyk maa.
ken , als de werken , welke de roem zyner geleerdheid
voor eeuwen lang gegrond hebben. Het is over het
algemeen moeilyk te onderfcheiden, wat men meer in den
Zal. KOPPE moest beminnen en bewonderen; of zyne ede.
Je, deugdzaame, menschlievend werkzaame, denkenswyze,
of zyne fcherpzinnigheid en vlugheid van geest, waardoor by alles met zulk een goed gevolg ondernam; dat
by allen, welke vóór hem, het een of ander onderzocht
hadden, evenaarde , zoo niet overtrof. •— Waar vindt
men eenen dergelyken geleerden Bybelverklaarer , eenen
naauwkeuriger Taalkundigen, die, zoo vry van alle banden , welke zoodanige nafpeuringen , zoo als men zich
zou verbeelden , den geest moesten ketenen , boeken voor
het eeríte onderwys opftelde ? Dan ik mag en wij
piet gaarne een Lovredenaar van dezen man worden!
JOHAN BENJAMIN KOPPE wierd te Dantzig den 19 fu8ustus 1750 geboren, waar zyn oude, thans nog leevende,
drieëntagtigjaarige Vader, een wegens zyne reclufchapendeid en deugdzaamheid geëcht Lakenfabrikeur is. In het
huis van dezen deugzaamen Vader, en onder het oog eener
koedec, welke volkomen het 5
zagtinnig, liefderyk , kar
ter
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ter van haaren Zoon bezat, en vóór omtrent tien jaaren
geflorven is, genoot by zyne eerfte opvoeding; en deze
deugdzaame, godsdienílige, opvoeding in het ouderlyk, huis,
was, volgens de eigen bekentenis van onzen overledenen,
geheel zyn leven door, ten uiterifen vruchtbaar; deels,
wegens het voorbeeld , dat de godsdienst de menfchen
zoo gelukkig, vergenoegd en wel te vrede, maakte, deels,
at zyn godvruchtige Vader hem geheele plaatzen en boeken uit den Bybel, voornaamlyk alle Psalmen, van buiten
liet leeren. Behalven dat dit. eene zeer voortreffelyke oefening voor het geheugen was , waardoor het onzen Zal.
Ho i c naderhand gemaklyk viel, om Leerredenen van een
uur lang, in even zoo veel tyds, volkomen in het geheugen te prenten, bragt het in de ziel van het denkend
kind eene menigte van denkbeelden ; maakte het op
ineerdere dingen opmerkzaam , en verwekte in hem vroeg
achting en lievde voor dat Boek, welke hem,-tydige
geheel zyn leven door, bybleev. Zyne Schooljaaren bragt
by op de voortreffelyke Schooien, welke Dantzig tot het
vormen van jonge lieden heeft, door , en trok hier door
zynen fever, zyne bekwaamheden en de beminnenswaariige befcheidenheid , waarmede hy, overal, waar hy
kwam, de liefde en harten der menfchen innam, de opmerkzaamf:cid zyner leermeesteren tot zich. Voornaam
hield by zich bezig'met de beoefening der Oude Taa--lyk
ien, en drong hier reeds dieper in derzelver geest in
an men op deze laage Schoolen gewoon was; het
Hebreeuwsch behaagde hein het meest, en by maakte hierin
zoo veele vorderingen, dat hy, zonder groote moeilyÏeid, ten aanzien van de taaie, hier reeds alle Schrivten
,pan het Oude Testament kou leezen en las; ook fchreev
ay, toen hy dit Gymnafsum verliet, en naa de HoogeIchool wilde vertrekken , eene Verhandeling de Critica Tr:
T. caute adhibenda, welke hy openlyk verdeedigde.
Ir, het ,(aar 1769 ging by naa Leipzig, om zich daar
op de Godgeleerdheid toe te leggen. Zyn uitfteekende
ijver en voorbeeldig gedrag maakten hem weldra by die
spannen, welke toen ter tyd in Leipzig zoo luisterryk
bloeiden, als ERNESTI — GELLERT -- n1ORUS — ZOLLtEOF ER -- bekend; en de diepe kundigheden, welke de
Zal. ERNESTI by hem befpeurde , deeden weldra dien
rooten man het voorneemen opvatten , dat men dezen
jongeling voor de Hoogefc'hool moest optrekken. Uit
dien hoofde zag by het zeer ongaarne, en ried het den
jQti.
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jongen KOP PE af, toen hy hem , naa een tweejaarig ver
te Leipzig , zyn plan mededeelde , om naa Góttin,-blyv
gen te gaan , om dat hy vreesde , dat by voor Leipzig
zou verlooren gaan , en om dat de goede Zal. man ,
welke de waarde der Geleerden te zeer naar den Latyn,
fchen ftyl, waarïn zy fchreven, beoordeelde, waarlyk van
de Göttingfche Hoogleeraaren, en vooral van de Godgeleerden, te gering dacht. Ondertusfchen volvoerde
xoPPE zyn voorneemen, en ging in 1771 naa Giïttingen —
om daar zyne Godgeleerde Studiën te voltooien, en ver
Dantzig te rug te keeren. Dit was tot hier-volgensa
toe nog zyn vast voorneemen, en ook, om dat het de
ernftige begeerte van zyoen ouden Vader was. Maar welk
Bene geheel andere wending nam hier zyn lot ! -ERNESTl had hem eenen briev van aanbeveeling aan den
Hovraad HEYNE medegegeven, en hein byzonder de Voori!.eezingen van dien grooten Göttingfchen Hoogleeraar aanbevolen: en aanilonds, op het eerfile gezigt, woon de Jongeling het hart van dezen man zoo zeer, dat by het befluit nam , om voor zyne vorming in alle zyne oefeningen te zorgen, en Met eenen zeldzaamen iever en geluk
gevolg ook ondernam. De jonge Godgeleerde, welke-kig
de ongewyde Philologie wel niet geheel en al verwaarloosd
bad , maar wiep •nogthans de befchaavde en fmaakvolle
wyze, waaróp HEYNE dezelve leeraarde, en anderen aan
dezelve te beóe£enen, geheel nieuw was, welken in-wes
de Voorleezingen van HEYNE over de Griekfche Oudheden,
de Gefchiedenisfen der Kunilen , PINDARUS en HOMERUS geheel nieuwe uitzigten geopend wierden, en, tot zyne ver
vreugde , zoo veele dingen weder-bazingeovrt
vond, welke hy in zyn Oud Testament reeds gevonden
had, wïerd nu geheel en al een. beminnaar van deze fludie, voornaamlyk van de Griekfche Taal en Oudheden. -Het kon niet misfen, of, onder deze aanvoering, met dien
lever en dat vernuft, moesten de voortgangen van onzen
jongeling buitengemeen zyn, en, na een éénjaarig verblyv
in Gottingen, kon HEYNE hem, in 1773, de verbetering
van de overzetting van PINDARUS , welke hy by den
druk, dien hy toen uitgav, voegde, opdraagen. Te
dier tyd dong KOPPE naa de post van eenen Theölogifchen Repetent, en het gelukte hem, dat hy van de Godgeleerde Faculteit, aan welke het begeeven dezer posten
opgedragen is, eenpaarig daartoe verkoozen wierd , fchoon
'sr orde zyne mededingeren ook Benen LICUHoRN, welke
,
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ke toen reeds beloovde , .het geen fly naderhand geworden is, zich bevond. KOPPE'S vreugde over deze vervulling van zynen wensch, welke hem in eene gelegen
als best gefchikt was , om de befchaaving-heidf'l,
van jonge Geleerden te bevorderen, was onuitfpreeklyk ,
vooral, daar by nu onder HEYNE'S oogen, welke hem
GIs zynen Zoon beminde, kon blyven, en den toegang
tot eene boekery, zoo als de Göttingfche is, had.
De Voorleezingen, welke hy als Repetent in het openbaar
moest houden , waren , volgens de inrichtingen , welke
'er toen gemaakt wierden, weeklyks drie uuren, elk halv
jaar afwisfelende, een gedeelte uit het 0. en N. T. ; en
hoe zeer hem, by de verklaaring van deze Heilige Boe
dit onderwys en de begrippen, welke by in het fchooi-ken,
van HEYNE opgedaan had, te flade moesten komen, bewyst de Gefchiedenis der nieuwfte wyze van -verklaaren
dezer boeken genoegzaam; en met recht komt KOPPE de
verdienfte toe, dat by daarvan het eerst gebruik gemaakt
heeft. Buiten deze uitlegkundige Voorleezingen, las hy nog
met veel byval over de Griekfche Dichters. In 1774 wierd
iiy door HEY NE den Hertog van Kourland tot Leeraar
in de Griekfche taal aan het nieuw opgerechte School te
Mittau, voorgefteld; en hoe moeilyk het hem viel, om
Góttingen en zyne verbindtenisfen met die voornaams
mannen, welke Gottingen toenmaals en thans nog gedeeltetyk tot sieraad verftrekken, te verlaaten , .nam by evenwel het befluit, te meer daar de tyd, welke tot het waar
dei post van Repetent vastgef'celd is, thans-nemva
ten einde liep, om deze aanbieding op te volgen, en ver
einde des jaars derwaards. Hier leevde,-trokmeh
hy voor het grootfle gedeelte, in eene gelukkige ledigheid. Het Gymnafium was eerst in deszelvs' beginzelen,
en, in weerwil van alle zorgen des Hertogs , fcheen het
geheele plan niet wel te willen lukken. Deze ledig
voor de befchaaving, het gezelfchaplyk-heidwasrlyk
leven ter verfterking der door zyn ftudeeren eenigzins
gekrenkte gezondheid ten hoogoen voordeelig , en voor
hier gelukkig, daar hy zyne-natlykwszverb
nagelaatene E,chtgenoote leerde kennen en ook trouwde,
en hierdoor den grondflap tot de tevredenheid en het gelak van zyn huislyk leven leidde. Maar ongelukkig was
het voor de Waereld, ongelukkig was het voor den geest
van onzen jongen Geleerden geweest, als hy hier in een'
zoo naauwen werkingskring was beperkt geworden, als hy
bier
,
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hier in eene zoort van werkloosheid was gevallen , en
ongevormd gebleven , — en dit beide zoude naar alle
waarfchynlykheid gebeurd zyn , zo hy lang in dien post
gebleven was. Dan reeds in het jaar 1775 lèhreev hem
zyn vriend , de Hovraad HEYNE , welke met de uititeekende hoedanigheden van den Zal. KOPPE zoo bekend
was, en welkers vaderlyke zorge voor het welzyn van
Góttingen eiken man van vermogens en uitgebreide kun
voor het zelve zocht te winnen; of hy geen-dighen
zin had , eene Hoogleeraarsplaats in de Godgeleerdheid
te Gottingen, welke, door het vertrek van den Zal. grooten ZACHARIAE naa Kiel, was open gevallen, te aanvaarden; en kort daarna, wierd hy, door zyn toedoen, als
ProfesJbr Theologise ordinarius, derwaards beroepen , welk
beroep hy ook aanvaardde.
In February 1776 kwam by in Góttingen aan, om als
een Ambtgenoot der drie groote Godgeleerden LESS,
WALCH en MULLER, te leeraaren. De man van vyv-entwintig jaaren, voor weinige jaaren nog een leerling de.
zer mannen, is nu naast hell geplaatst! Hy zal de opvolger van eenen ZACHARIAE , eenen man bekend wegens zyne uitgebreide Godgeleerdheid en fcherpzinnige
En hoe gedroeg by zich hier in,
Uitlegkunde, zyn!
hoe volgde hy dezen zynen grooten voorganger ?
Deswegen is eene zoo luide item door de geheele geleerde waereld gegaan , dat het niet behoevt gezegd te worden. Nimmer had , misfchien zal, Giïttingen — zoo
redent men over het algemeen
nooit eene Godge.
leerde Faculteit hebben, waarïn, in elk vak der Godge_
leerdheid, zulke groote mannen, die in verfrand en kun.
digheden , gelyk mede in zeldzaame goede hoedanigheden, uitmunten , zullen zyn. Hiervan dus ook die
fchier nimmer gef porde goede harmonie en eendragt ,
welke, in weerwil van de verfchillendfke wyzen van
voorftellen , allen aan elkanderen ten fterkften verknocht hield ! Agt jaaren lang genoot Góttingen dit
geluk.
Met den aanvang van dit Hoogleeraarfchap in de Godgeleerdheid, kan men eigenlyk het begin der uitgebreide,
fchier algemeene, nuttigheid van den Zal. KOPPE rekenen.
Tot hiertoe had hy meest voor zich zelven , of llegts
voor eenen engen kring van Toehoorers, gewerkt. Als
een' opvolger van ZACHARIAE vielen hem voornaamlyk
de Voorleezingen over de Heilige Boeken en de leerllelli.
ge
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ge Godgeleerdheid te beurt. Tot het voorleezett
over deze Boeken was hy reeds door eigen oefening
voorbereid. Deze lange oefening in dezelve , de kennis
van de wyze van voorftellen der Ouden, en derzelver ge
deze boeken , de-lukigenvrftadopsig
gemaklyke, klaare, wyze van uitleggen, welke de School
van IIEYNE boven alle anderen zoo deed uitmunten, de
fyne fmaak, en eindelyk de levendige r gevoelvolle, uit'
lokkende, voordragt, verfchaften hein toen de algemeenfle
goedkeuring, en het uitgebreidite nut.
Meerdere moeite en infpanning moesten hem de Voor
Godgeleerdheid veroorzaa--lezingovrdíle
ken, daar hy dit gedeelte der Godgeleerdheid nog niet
geheel doorgezien, ten minften met dat onderzoekend oog
nagefpeurd had , welk by een naauwgezet Hoogleeraar
moet plaats hebben, en welk in die tyden nog te moei
viel, daar voor het grootfte gedeelte alle gistingen-lyker
in de Godgeleerdheid wel reeds een begin genomen hadden, maar door de Remmen van verftandige en fcherpzinnige, mannen, voor en tegen, nog zoo bepleit niet waren,
als ay het thans fchynen te zyn; nog moeilyker was het,
daar men nog niet algemeen aan een onderzoekend Scepticis
mus gewoon was, welk door de verbreiding der Schrivten
van eenen JERUSALEM; EBERHARD; TELLER; SPALDING;
DODERLEIN ; EICHHORN; MICHACLIS en anderen, algemeener moest worden. — Dikwery moest de fchrandere geest,
voornaamlyk gevoed met de aangenaame fpyzen der Griek.
fche Dichtkunst en Attifche welfpreekenheid , zich ook
geweld aandoen, omtrent het beoefenen van het fchoolsch
zamenflel, en de bronnen tot de gefchiedenis der leerflellingen, - welker nut en noodzaaklykheid toen wel alge•
meen erkend wierden , maar op verre na nog niet met dat
dootzigt in de Kerklyke Gefchiedenisfen, met die vryheid
van geest en onpartydige oordeelkunde, gelyk in dezè
laatfte tien jaaren zyn beiirbeid, en nu nog - gedaan
worden. Maar dit doet ons dat vernuft nog des te meer
bewonderen, welk, grootendeels door eigene kragten, zich
boven alle deze beletzelen zoo gelukkig verhiev, en hem deze
weetenfchap voor gewoone Godgeleerden duidelyk en gerustflellend , en tevens voor denkenden, vol wenken en
fchoone uitzigten tot zelvsonderzoek -- twyfelingen en
twyfelen,, deed voordraagen.
Daarenboven wierd hein, in 1778, door de Koningl. Regeering , den post van eerften Academieprediker, eri het
daar-
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dg*ráan verknocht zynde beítuur van het Koninglyk Prediker Seminarium, welke ambten tot hiertoe de Konfiitoriaai Raad Dr. LESS had bekleed, opgedragen. De ver
keuze van algemeen nuttige waarheden , de-ftandige
naau4eurigheid, juistheid en gegrondheid, waarmede by
werkte , het vuur , waarmede by dezelve voordroeg,
maakten hem ook dit gedeelte van zyn ambt tot eene
hoogstnuttige bezigheid, door welke hy veel byval ver
Prediker Seminariui -wierv;glykhtb}uoer
hem de fchoonfle gelegenheid gay , om jonge lieden
Ilaauwkeurig te leeren kennen , hun eene byzondere aanleiding tot een doelmaatig íludeeren te geeven,
en op hun Karakter te werken; terwyl menig waardig
Leeraar een groot gedeelte van het nut zyner Leerrede
aan de leerryke, vrymoedige en lievderyke , beöor--ne
deeling over hunnen arbeid in dit Seminarium, toekent.
-- Tot hiertoe had KOPPE eigenlyk nog niets gefchreven; want eene kleine verhandeling: vindicice oraculorufn
divinorum ab imperio ac facerdotum fraudebus , en eene
Leerrede ,welke beide hy als Repetent liet drukken, kunnen eigenlyk flegts als eérl}e Pro4ven zyner jeugd aangezien worden. Maar thans in het jaar 1778 begon hy een begin té maaken met zyne uitgaave van het Nieuwe Testament, welke eerie doorgaande Verklaaring, van het zelve in
den fmaak van HEYNE moest worden; en met welk een geluk hy dit voorbeeld navolgde en evenaarde, en hoe veel
de beoefening van den Bybel gewonnen zou hebben, als
KOPPE het Nieuwe Testament, welk zederd de tyden van
GROTIUS niet met dien geest der taal- en oudheid-kunde
is bearbeid geworden, geheel voltooid hadde, daaromtrent
is van alle deskundigen zoo een beflisfend oordeel geveld,
dat het niet noodigi is , om iets tot deszelvs voordeel by te brengen. ---- Maar helaas ! flegts eenige
Brieven van PAULUS zyn op deze wyze bearbeid. - Eert
gelyktydige arbeid voor hem was het nazien der Over
zetting van den , door den Zal. Bisfchop LOWTH, overgezetten en met aanmerkingen voorzien zynde , JESAIA,
welke de thans overledene Superïntendent RHICHERZ,
toen te tyd tweede Academieprediker , vervaardigd hadde
— Kopp[; vermeerderde dit Werk ook met veele gewig
merkingen ; maar niet zoo getie en fcherpzinnige aan
lukkig, als by in alles was , het geen eene juister en
naauwkeuriger bepaaling van den zatnenhang en de verklaaring der Dichtfpraak betrof, was hy, in oordeelkundige- gisfingen , waarïn zyn levendig geftel dikwery her
koel
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koel oordeelkundig onderzoek vooruit liep. By het overneemen van het beftuiur , over het Prediker Seminarium,
ichreev hy ook eene verhandeling over het fligtelyke in
het preeken , en meer andere Feest - Programmata , van
welken 'er eenige verdienden meer algemeen bekend te
zyn. Zeven en een hale jaar was de Zal. KOPPA thans
Hoogleeraar te Góttingen geweest , had door zyn openbaar onderwys zoo als ook door eenen byzonderen om
jongelingen uit- alle flanden en klasfen, wegens-ganmet
de befchaaving van den geest en het hart zoo veeler jongelingen, zich zeer verdiend gemaakt, door zynen wyd
en zyd verfpreiden goeden naam, veel tot vermeerdering
der ludeerenden op de Hoogefchool toegebragt, als eene
beroeping tot Opper -Konfiftoriaal Raad en Generaal Superïntendent van alle de Saxen-Gothafche Landen , hem
tot groote droevheid vain de geheele Univerfiteit aan Gottingen ontrukte. Het was een harde flag voor Gottingen,
welke haar des te gevoeliger moest treffen, daar op denzelvden dag, dat KOPPE de beroeping naa Gotha aannam ,
WALCH plotsling ftierv, en in denzelvden winter -eene beroerte den Konfiftoriaal Raad MULLER eene verzwakking
toebragt, welke hem in zyne laatlle levensjaaren niet ver'
liet; doch het was niet flegts een harde flag voor G&ttingen, maar ook voor de geheele geleerde waereld ; want
nu moest de uitgaave van zyn N. T. uitltel lyden ,
welke zyn vroegtydige dood tot meer dan een enkel uit•
Rel gemaakt heeft; nu werkte zyn geest flegts voor één
land , daar dezelve te Gottingen ook voor het geheele
noordlyke Europa vruchtbaar geweest was. — Veele
zeer gewigtige gronden, voornaamlyk de zorge voor zyne, door lange infpanning verzwakte, gezondheid, fcheen
eenen {Iaat van meerder ledigheid, en minder zittenden
de Voorzienigheid
arbeid noodzaaklyk te vorderen
wilde , dat hy ook als een Leeraar in de praktikaale Godgeleerdheid eene baan zou openen, eenen verbeteringsever in het inwendige van den Godsdienfligen toeftand
der landen en geftigten voor laagere Klasfen te weeg
brengen. In het laatst van 1783 ging hy, na alvorens door den Konfiftoriaal Raad LESS tot Predikant
bevestigd , en van de Univerfiteit met de waardigheid
van Doktor der H. Godgeleerdheid befchonken , te zyn ,
naa Gotha. Hier kreeg by eigenlyk hem geheel nieuwe
bezigheden : want de bezigheden van een' Prediker aan
de Gothafche Univerfiteit zyn enkel tot het prediken bepaald;
—
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prediker in den uitgebreidpaald ; hier was hy nu
lIen z;n, hy was byzitter in het Konfrftorie, en moest
jaarlyks een gedeelte van het land ter bezoeking van Kerken en Schoolen doorreizen ; dan voor eenen man, met
zulke groote zielsvermogens toegerust, wierden deze posten
ook zeer ligt , en de gunst van zynen Vorst , de lievde
zyner medeburgeren en der edelen Iles lands bewyzen, met
welk een gevolg hy arbeidde.
Hy was juist drie volle jaaren te Gotha, toen hy een
beroep kreeg als eerfle Hovprediker aan de Slotkerke te.Hanover , waaraan de post van een' geestlyken Konfriloriaal Raad verbonden i^. Het was , als of hy. voor
het Hanoverfche land beftemd was; hy was altoos llegts
voor eenen korten tyd afweezig geweest, even als ging
by voor zyne moeilyke bezigheden kragten, of voor derzelver gelukkige uitvoering meerdere voorbereidende kundigheden, verzamelen. Dit is ten minhen zeker, dat de Hoogleeraar - KoPFC in Gottingen niet too fuel en gelukkig, or het
Hanoverfche zou gewerkt hebben, _ als thans de gewezene
Saxen -Gfothafche Superintendent kon doen! —+~ de voor
aanbiedingen van Hanover, de grootere w,eikittgs'-delig
kring , welke by hier voor zich zag, en zeker ooit het
gevoel van dankbaarheid, welke een' fchoone t -hoofdtrek
in zyn edel Karakter uitmaakte, deed hem de roepitem naa
het land, waar by zyne beíchaaving voor het grootfte.
gedeelte verkregen, en reeds eerre aanzienlyke waardigheid
met nut en luister bekleed had , gewillig opvolgen , en
maakten het hem gemaklyker, om de voordeelige om[Iandigheden, en den fchoonen werkingskring, waarïn by zich
te Gotha geplaatst zag, te verlaaten.
In February i788. kwam by te Hanover: zyne rechtfchapenheid, menschlievenheid, het recht , welk by elke ver
liet wedervaaren, verwierven hem zoo zeer de lievde-dienít
van het algemeen , als zyne werkzaamheid , zyn onvermoeide iever , zyne belangloosheid , de achting voor het
algemeen, zyne voorbeeldige getrouwheid in het waarneemen van zyn ambt, en zyne leerryke voordragten,
hem den algemeenflen byval aller Hanoveraanen deeden
verwerven. Doch niet flegts deze lievde, achting en by.
val zyner tydgenooten, maar ook de zegeningen der laat
zich door het duurzaam-lIenakomigfchp,vrweyb
goed , welk hy ftigtte. Voornaamlyk zyn het twee groote
gedenktekenen , welke by zich voor de nakomelingfchap
oprichtte: de nieuwe inrichting van het SchoolweesterotrNG. 1792. NO. 7.
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Seminarigm, en het aandeel , welk by in den nieuwen
voortreffelyken Land-Katechismus had.
Het Konfiftorie droeg hem het byzonder opzigt over
het Schoolmeester - Seminarium op, en het kon, niet anders zyn , of zodanige inrichting, waarin gedunrende veertig jaaren in het geheel geene veranderingen gemaakt waren, had wezenlyke verbeteringen noodig. KoPpz, welke
het groot gebrek zag, bewerkte by de Koning!. Regeering, dat de tegenwoordige Infpektor noPPENSTEDT , om
in eigen perfoon kundigheden van dergelyke inrichtingen,
en in 't gemeen van het fchoolwezen te verkrygen ,
eene .seize ten dien einde kon onderneemen; waarna hy
een berigt van, en voorílagen ter, verbetering vats het: injtitut overgav, welke ook voor het grootfie gedeelte onder zyn opzigt, met een gelukkig gevolg, en zigtbaar nut,
bewerkflelligd zyn geworden.
Even zoo groot zyn zyne verdienílen wegens de fpoedige invoering van den Land-Katechismus. Men had wel
reeds lang de behoevte van een beter leerboek , dan de
Katechismus van JUSTUS GESENIUS is, befpeurd;- dan men
laid Altoos' de zwaarigheden- voor onöverkomelyk aangezien ;en op deze wyze zou het misfchien nog lang een
godvruchtige wensch gebleven zyn, had KOPPE met zyne
tustloo e werkzaamheid geen deel daaraan genomen, de
'zwaarigheden uit den weg geruimd , en door eenen iever,
welke hem by alle zyne medeärbeideren recht dierbaar èn
onvergeetlyk maakt-, in eenen zoo korten tyd, de ver
dit algemeen gelievd Leerboek mogelyk-vardign
gemaakt.
Behalven deze beide voornaamlyk in het oog vallende
gedenktekenen , welke hy te Hanover ftigtte',. geniet- en
verdient by ook de dankbaarheid van` het geheele land
voor de algemeenere en openbaare verbreiding eerier zekere vryheid in denken. Men kan niet ontkennen, dat
liet door hem eerst algemeen geworden is, om over zekeie dingen, welke m'en reeds lang inzag, vry en onbelemmerd te fpreeken , en zonder menfchenvrees en, vreeze
voor de daaruit ontflaane nadeelen, zyne gevoelens aan
den dag te leggen; hy zelvs gay daarvan een voorbeeld in
zyne voorstellen , en in zyn geheel gedrag.
Toen nu deze algemeen geëerde en beminde man, wiens
arbeid zoo zigtbaar •en fnel de fchoonlie vruchten droeg_,
— van wiens werkzaamheid men zich nog zoo veel beloovde, ziek wierd, fpoe_dig, eiken dag, elk uur, gevaarly;

'

,

VAN J. IR. KOPPEb 3 3

lyker wierd, was het wel een wonder, dat de geheele
stad, de geheel omliggende Landtlreek, in eenti diepe be
ktommernis 'geraakte, en toen de flag volgde, welke, men
sjaauwlyks zou hebben durven denken, in de algemeenfte
droevheid, in de algemeenste klagten, gedompeld wierden
}Iet was den : February . .1791, dat de , Zal.. Korrk van
eene Koorts wierd - aangetast, , welke men als een gevolg
van eenige ligte rheumatieke Kooxtzen , die by kort te
vooren gehad had ? aanzag , en in het begin noch van
ets bedui
hem, noch van zyne groote Geneesheeren, voor iets
gehouden wierd. Maar reeds op den derden, ert-den
nog meer op den vyfden dag, deeden zich tekenen Van
eene toeneemende en erger wordende ziekte , en met
den zesden dag eene boosaartige Rotkoorts, in volle Woe,
de , op , en zyn leven was in het groottte gevaar. Hy
gevoelde het zeivs', en toen zyne Geneesheeren, op zyne
vraagen, • zyn gevaar voor hem niet verborgen hielden,
gebruikte hy den tyd, welke hem nog overig was, ter
bezorging zyner laatíte begeerten , fprak met n^eerdere
vrienden, en gay zich vervolgens met eene ílerkte van,
geest, eenen man, die op zulk een leven terug ziet y betaamende, aan de wyze fchikkingen der Voozieiiigheid
over, en ging bemoedigd de ontwikkeling van zyn jot te
gemoet. --- Maar een zuure firyd wagtte nog op • leem,
eene hevige benaauwdheid van over de twaaly. turen liet
hens flegts eenige minuuten rust, en na• eenige uurets in
tienen beteren en gerusteren that geweest te zyn, viel hl
allengs in eene ylhoofdigheid , welke flegts zomwylen,
tot het gevoel van hevigere fmarten door oogenblikken
van rust geíloord wierd , tot dat hy eindelyk, na veele
wor(telingen, den . is February des namiddags om. vier
uuren , en zoo . het fcheen met volle kennis , ftierv. Hy
laat, benevens zyne Weduwe, twee Zoonen en drie Doch
geen kostlyker dan alles is, eenen goederf-tern,h
naam en vrienden, na.
Dit is de korte Levensbefchryving van eenen man,
welke in zoo veele opzigten merkwaardig is. Zyne
onlochenbaare en erkende verdienften bragten hem van
den eenen post van aanzien tot den anderen, en deeden
hem ten laatalen den hoogften , welke een Godgeleer;
de in een vreemd land kan bereiken , beklimmen; met
dit ,alles wierd hy van niemand benyd; integendeel van
elk "bemind en geëerd. Niets van het geen den menfasen , die door eigene kragt, en eenen eerfret naam in de
-

-

Xa

le'

Ï zvnlvs IE CI YVItr VARA J. B. KOP!!.

104

levende geleerde Waereld verwerven, htinne verdien{'ceft
vermindert, was by hem; by was even vry van alle onbefcheidene aanmaatlgingen, als vleiery en eene geveinsde
nedrigheid;' zyner verdienden en edelmoedigheid zich bewust, verliet by zich op dezelve geheel, om zich te doen
gelden. Zyn geest van alle kluisters der vooroordeelen en
fchooldwang vry, was voor elke nuttige waarheid open,
en liet zich in elk denkbeeld, hoe nieuw het hem ook
voorkwam, vinden, en byna niet zonder gelukkige gevolgen werken.
Zyne geleerdheid omvattede , zonder zich aan de niets
zeggende en beperkende kleinigheden en formen te binden , het geheele gebied der Godgeleerdheid en Wysgeerte; waarvan zyne Leerredenen ook een duidelyk en onwederfpreekelyk bewys zyn ; met een buitengemeen fyn
en juist oordeel wegens het bruikbaare en onbruikbaare.
.-- Zyn geheel leven eindelyk was eene rustlooze werk
een onvermoeid poogen, om het goede en de-zamheid,
vreugdè. rondom zich te verfpreiden , zoo als, en daar
by kon.
VERSLAG VAN EENE ZONDERLINGE GEwOOIQTE op
fRTELINO, EEN EILAND IN DELI ARCHIPEL, OUD
LESBOS GEHEIITEN. DOOR JAMES, Graaf -TYDS

van Charlemont, Prefcdent van de Koninglyke

,

Ierfche Academie.

p het Eiland Meelino, eertyds Lesbos geheeten,
f1hynen de , Vrouwen zich het werk en de ,voorreg
ten der Mannen aangemaatigd te hebben , — .1lrydig
met het gebruik in alle andere Landen, erft hier de oud
Zoons worden, gelyk de Dogters el--IteDogr,nd
ders, met kleine Maakingen afgezet, of , 't geen nogg
flimmer is, zonder iets, heen gezonden, om hun fortuin
te zoeken.
Indien een Man twee Dogters heeft, is de oud(le, by
haar Huwelyk, geregtigd tot alle de Bezittingen haarer
Moeder , die verre het groottle gedeelte van de Familie-bezittingen uitmaaken: naardemaal de Moeder, haar
voorregt handhaavenende, nooit afftaat van de magt welke
zy heeft over de Goederen door haar aangebragt, tot zy
'er toe genoodzaakt wordt, door her Huwelyk van haare
oud-
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oudie Dogter , en de Vader desgelyks zich gedrongen
vindt om zich zelven te ontblooten, door 'er aan toe te
voegen wat by door zyn vlytbetoon moge gewonnen
hebben.
De tweede Dogter erft niets, en is verweezen om
nooit te trouwen; zy draagt den naam van een Calognd,
welke eigenlyk eene Godsdienftige Vrouw, of Non, betekent. Zy is, in de daad, eene Afhangeling van haare Zuster , en wordt door deeze gebruikt tot allen werk , 't
welk haar, behaagt dezelve op te leggen. Niet zelden dient
zy haar als Kamenier , als Keukenmeid, of nog laage r.
Zy draagt een gewaad hyzonder eigen aan haar flat, 't
geen zy nooit kan veranderen, eerie foort van Nonnen
ruw van floffe en donkerbruin van kleur. Eén voor--kled,
regt,- echter, geniet zy boven haare Zuster`, dat, daar de
oudfte, vóór haar Huwelyk, nooit mag uitgaan, of eenig
Man zien, uitgenomen haare naaste Bloedverwanten, de
Calogná, ten dien opzigte, of zy moet in eenig ;htislyk
werk bezig zyn,, volkomene vryheid heeft. Maar, wanneer de Zuster getrouwd is, wordt de toeland van de
Calognd in de daad allerelendigst , en nog vernederender uit hoofde van de ongelykheid tusfchen baaren_ ftaat,
en die van •haare gelukkige Meesteresfe.
De getrouwde Zuster heeft alle vryheid, alle,de Goederen der Familie zyn de haare, en zy befteedt ze naar welgevallen; haar Egtgenoot is haar dienstvaardige- Dienaar,
haar Vader en Moeder hangen van haar af; Zy kleedt
zich op de kostbaarfte wyze , allerwege bedekt, volgens
de Mode des Eilandas, met Paarlen en Stukken Gouds,
doorgaans Sequinen; in deezer voege fpreidt zy dage
tekens van overvloed en meer--lyksdebnwarig
derheid ten toon , terwyl de arme Calognd haar volgt,
als eene Dienstmaagd, gedoscht in het flegte bruine gewaad, en zonder eenige de miníle hoope dat zy ooit van
í}aat zal veranderen.
Zulk eene ongelykheid moge ondraaglyk fchynen; maar
wat kan Gewoonte niet draagelyk maaleen? Doch de Familie-jammeren zyn hier mede niet geëindigd. De Vader en Moeder doen, met het weinige hun overgebleeven,
hun best om op nieuw eenig goed by een te krygen,
en dit zyn ze , als zy eene derde Dogter hebben , ge
haar ten Huwelyk te geeven, en de vierde, als-houden
die 'er is, wordt haar Ca'ognd ; en dit gaat dus beurthugs met alle Dogters.
WanX
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Wanneer de Dogter huwbaar is , kan zy, volgens het
gebruik, haar Vader dwingen om haar een Egtgenoot te
bezorgen, en de Moeder, zo sterk is de overbeerfchende
kragt der Gewoonte, heeft de dwaasheid om zich met de
Dogter te vereenigen in het aandringen op een onmiddelyke ' bewilliging , fchoon deeze in de gevolgen ;voor bei.
den even verdérfiyk moet zyn. Vanhier is 'er niets ge.
mééner op dit Eiland dan den ouden Vader en de Moe.
der In den laat der uiterfie . behoefte gebragt te zien , en
zelfs op de ítraaten bedelende, terwyl de ontaarte Dogters in overvloed leeven. Men heeft ons te meermaalen
de oudle Dogter aangeweezen, met alle pragt door de
Stad gaande, en haare Moeder en Zuster, haar als dienstbaar volgende, en een treurig gedeelte van den trein uit.
maakende.
De Zoonen, zo ras zy de jaaren bereikt hebben, dat
zy de kost kunnen winnen , worden ten huize .:uitgezet,
zomtyds met een klein gefchenk; doch meest zonder iets
ZÓt hun beftaan: in diervoege van de Familie afgefneeden,
handen arbeid te
popgen .zy het leevensonderhoud door
is, zy gaan
geval
algemeener
het
geen
't
of,
zoeken,
san boord van keen als Matroozen, of in
Benige andere bediening, en zwerven tot dat zy eenig geld
vergaderd hebben, wanneer zy weder t'huis komen om te
trouwen, en door de Hen gepikt te worden.
Eenige weinigen zyn 'er, die, zich bedienende van de
Turkfche Wet, deeze grillige gewoonte vaaren laaten, die
hunne Calognd uithuwelyken , en voor zichzelven een
voegelyk deel 'goeds bewaarera;, doch- men houdt deezen
voor lieden van een zondeihng begrip, en zelfs van
een misdaadigen aart ; zy worden gehaat en veragt als
die zich naar de Turkfche ` zeden voegen, en verlaaters
der voorvaderlyke gebruiken; welhalven men mag veronderflellen, dat 'er, in de daad, weinigen zyn, die kloekenoedigheid genoeg bezitten om van de Landszeden af te
Wyken , en die hunner verfoeide meesteren aan te ,neemen, om de veragtiug, de befpotting, en de haat, hunner
Mede -Eilanderen, te braveeren.
Van alle deeze zeldzaame byzonderheden kreeg ik berigt doer den Franfchen Conful, een Man van verfland
en ontwyfelbaare waarheidsliefde, die verfcheide jaarera
op dit Eiland gewoond hadt, en my verzekerde van de
waar- en egtheid zyns berigts. Eigen waarneeming bevestigde het ons ten vollen; het zonderling voorkomen en
-
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der Vrouwen liet geen plaats voor twyfel over aan
get drag
geen onze Vriend verhaald halt. Door de Stad

wandelende, is het zeer gereed te ontdekken, uit het gril-.
lig voorkomen der vrouwlyke voorbygangeren, dat, de
Vroiíwen, om hier deeze gem eene fpreekwyze te gebruiken den broek aan hebben. Zy hielden ons menigmaal,
op í raat, ftaande, bezagen onze kleeding, vroegen ons op
een floutmoedigen toon, en Iachten om onze vreemde kleeding; met één woord, zy toonden zo weinig agt te geeven op die voeglyke zedigheid , welke de echte charactertrek is der Sexe, of althans behoort te weezen, dat
'er alle reden is om te veronderiellen, dat zy, ondanks
haar hoogmoed en trotsheid , de .infchiklykite Vrouwen
op, den aardbodem zouden weezen, indien zy niet naauwlettend bewaakt wieMen door de Turken, die hier zeer tal
alle overtreeding van hunne geen--rykzn,egdl
zins galante wetten, met willekeurige geldboeten zouden
Itraffen.
Maar Natuur en Zeden des Geboortelands verydelen
zomtyds de poogingen der dwinglandy zelve. Ia alle
haare gewoonten fchynen deeze manlyke Vrouwen haare
Sexe met die der Mannen verwisfeld te hebben. Dc
Vrouwen zitten fchrylings te paard , de Mannen , zydelings. Men heeft my verzekerd , dat des Mans onder
naam de Familienaam zyner Vrouwe is : de-fcheidn
Vrouwen hebben Huizen in de Stad en op het Land,
met welker beheering de Mannen zich nooit durven bemoeien. Lustplaatzen , Dienstboden , alles komt aan- de
Vrouwen toe; de Man. blykt, uit alle omftandigheid van
zyn gedrag, niets meer te weezen dan de eerfte Huisbediende zyner Egtgenoote, fteeds tot Kaaren dienst verbonden, en een flaaf van naare grilligheden.
Vanhier loopt 'er op Lesbos eene vertelling, dat dit Ei
bewoond wierd door Amazoonen ;-landivroegty
Bene overlevering, echter, zo verre ik weet, niet gegrond
op de oude Gefchiedenis. SAPPHU de meest beroemde
Vrouw., welke, dit Eiland ooit voortbragt , wordt gezegd
manlyke neigingen gehad te hebben , waarin zy, gelyk
LUCIANUS ons berigt, niets anders deedt dan zich fchikken naar de zonderlinge Zedén der Vrouwen op haar Ei
maar ik vind niet dat de wyze waar op zy ver--land;
koos deeze Naare neigingen te ontdekken , thans door de
Vrouwen van Metelino gevolgd wordt, die ten vollen te
vrede fchynen met het dierbaar voorregt van volfzrekte
X4.
Heer-
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Heerfchappy over de Mannen , zonder in eenige andere
byzonderheid te tragten om den loop der natuure te ver
nogthans zal deeze byzonderheid altoos dienen-kragten;
om te >?oonen, dat de Vrouwen van Lesbof altoos iets
zonderlings en manägtigs in haare neigingen. en zeden gehad hebben.
Wat hier van ook zyn moge, dit gaar vast, dat geen
Land, hoe genaamd, een volkomener denkbeeld kan opleveren van een Gemeenebest van Amazoonen, of dienen,
om de oude verhaalen, welke onze Zeden ons ongeloof,
lyk doen keuren, waarfchynlyk te maaken, dan. dit Eiland
Metelino.
Deeze manlyke Vrouwen zyn,. voor het grootfte ge.
deelte, vry fchoon, ondanks haare kleec(ing, die zonder-,
hug, en tot het doen afiteeken der fchoonheid niet gun.
fig, is. Tot aan den gordel toe, die, gelyk de oude,
Griek/che kleeding medebrengt , veel honger komt dan 't
.geen wy den middel heeten, draagen zy niets dan een
hembd van dun doorfchynend gaas, rood, groen , of
bruin, waar door heen men alles kan zien, de borftea
alleen uitgezonderd , welke zy met eene foort van hals.
doek bedekken (*) , en deeze, zo als men ons bezigt
heeft, hebben de Turken haar gedwongen te draagen ,
't geen zy aanzien als een last, en geen gering. gedeelte,
van der Turken dwinglandy. Lange Mouwen van dezelfde dunne Itoffe laaten de armen tot den fchouder zien.
Haare voornaamfle Cieraaden zyn ketens Paarlen , aan
welke zy kleine gouden Rukjes hegten. Zy hebben groo.
te fchoone oogen, de neus, is doorgaans. die de Schilders
de Griekfche noemen, en algemeen by de. Vrouwen op de
nabuurige Eilanden. Natuurlyk hebben zy éen zeer fcboone kleur; doch bederven dezelve door blanketzel, 't geen
zy veelvuldig gebruiken, en zy misvormen Naare bekoore•
lyke aangezigten door het agterfie gedeelte van den wenk
brauw af te fcheeren, en 'er een rechte ftrook pair in ste de te ftellen, met eene foort van gom gekleefd, hier door.
loopt de wenkbrauw met een fmalle ftreep tot aan het
hair
-

(*) De Heer DE TovwNEFOrT tekent ten deezen opzigte aan.
De Kleedy en het Kapzel derLesbifche Vrouwen zyn Itemmig ge•
nogg; maar zy ontblooten den boezem te veel ; daar zyn 'er
die tot het ander uiterlte overgaan , en van haare borflen niets
laaten zien dan de rondte. --Relze na de Levant. I D. bl. I54,
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hair te wederzyden van het aangezigt. Zy zyn welgemaakt, middelbaar van grootte , doch meestal wat dik;
maar niets ondertcheidt oe Vrouwen op Lesbos meer van
alle andere Vrouwen zo algemeen, als de trotfe en ver
houding met welke zy op alle Menfchen neder--fmaden
zien als Schepzels van eene mindere natunre, tot haaren
dienst gefclhapen , en gedoemd om haare Slaaven te weezen; en werkt deeze byzonderheid in haare houding niets
in 't minfte tot vermindering van haare natuurlyke Sc-hoonbeid ; doch veeleer zet dezelve daar aan by, die foort
van betoverende aantreklykheid, welke de Franfchen den
naam geeven van piquant.
-

DE MAN NAelt

smaAJC.

aar de onverbidlyke, onverzoenbre, dood my myne Ou.
D
deren ontrukte, in het prillte van myn leeveu,
ik
dus van alle meufchelyke hulpe ontbloot was :
en

daar werd ik
aan de zorg van myn Oom, als Voogd, opgedragen , die niet
naliet, alle moeite en vlyt in het werk te Rellen, om my ie den
eerl}en fmaak. deftig op te voeden : -en daar by door geleerdheid
nooit myn vlug verfland krenkte, liet by my in het Hofly1c
Fransch naauwkeurig onderwyzen ; deeze taal is het , (zeide
hy) die u eer en achting fchenkt, en elk doet zien dat gy
met Grooten kunt verkeeren: -- Hy kwelde nooit mynen
geest , door fchool- of kerkgaan , ik leerde íl_gts de titels
van veele Boeken , en het Bybelwoord, overlang als,
waarheid vastgelléld , liet ik ter onderzoek over van hun , wi.en
zulks lustte; ik leerde alles , wat Vermaak Genoegen . en Glorie aanbrengt ; welke Kleederdracht
aan do fchoonen het meest kan behaagen; en , ik verzuimde niet, om in het Kaartfpel , als het nut der famenleevinge uitmaakende — uit te munten; kortom , ik leerde hoe
zich een Heer van Rang, een Man naar ƒmaak, op deeze
Waereld moet gedragen.
Nu waren myne jaaren gekomen, om naar eigen lust en
zin te leeven , en myn Oom maakte een einde aan zyn voogdyfchap , ten vollen over zich zelven voldaan, dat hy zyn
plicht betracht hadt.
Hoor nu, hoe ik, aan my zelven overgelaten, als een Man
naar ƒmaak myne dagen doorbreng!
Daar ik naar mgt en hoogheid ftreef. al kost het pligt en
eer, bemoei ik my nimmer met het laag gemeen, maar
crags de Grote, door gevlei, aau myne belangen te boeijen,
-
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--- ik verzuim geen Dansparty, Confers of Asfembleên, all
tracht daar, zoo veel, ik kan, de trotfcbe gangen der
ik fpreek nooit van het
Waereldgrooten te volgen !
fchryf allen toe aan het
Albelluur eener Godheid, maar
lot; trachtende het Gezelfchap , daar ik tegenwoordig ben, te
vermaaken, door elk die zedig leeft, op het geestigfte, te
befpotten ; keur alles goed , fchoon ik zelf mynen besten
vriend hoor laaken; fchaam nay het leezen van Nederduitfche
Boeken, woon Reeds den Schouwburg by, niet uit fmaak
om, met groote pracht en
voor nuttige Spelen, maar
zwier , te fchitteren nevens zoo veele anderen.
Ik heb ook, op myne wys, belydenis gedaan van het Proteflantsch Geloof, waarin ik ben geboren en opgevoed ,
gat nu en dan ook eens ter Kerke, by den Predikant L......
wiens preekmanier my 't meest bekoort , die braave Leeraar
by dooft zyn geest niet uit , door leeis geen fymelaar
neen, by Ombert fraai leeft
zen of ftudeeren _
in een modernen trant, en kan zich, zoo goed als ik, naar
alles fchikken.
Wat het Huwlyk belangt ! hiervan heb ik een grooten afkeer, als vol zynde van onoverkomelyke zwaarigheden: Ma.
dame InuiSTRYK heeft wel groote fchatten , maar ia
trotsch„ -T- kwaadaartig; met één woord, — lastig; en
---.. de fchoone EUZEBIa is een Meisje, dat wel op deugd,
maar. ' . niet op geld, kan roemen. Dna, welk eene
- Weg
laagheid, die eene Gade uit enkele liefde kiest!
Triumph, het veye leeven, daar
dan het Huwlyks -Juk.
geen band het harte knelt. Voor het overige zal ik
veel liever trachten te zorgen , als een Man naar (maak, aan
de Mode, myne hoogde hulde en achting te bewyzen: is zy
kusch
wisfelziek van aart! ik volg haar fteeds geduldig
en tracht alles in het
de banden die my kluisteren ,
werk te (lellen , om waardiglyk te draagen den naam van
de Man naar (maak.
-

--

-

,

J. D. V.

LOON NAAR WERK, OF DR GESTRAFTE NIWUWSGIERIGBEIH•

Eene waare Gebeurtenis.
't, gelyk
de Abbé MARITI , in zyne Voyages dans l'Isle de
s
Chyphre , la Syrie , & la Pale/fine , optekent , in het
Oosten zeer gebruikel-yk , dat de Vrouwen van den laagten
rang zich openlyk baaden, en, wegens die vertooning, weinig
of ge ene zwaarigheid maáken, als iemand, de ban plaats 'voor-

I
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by trekkende , haar in dien luttel voegzaamen toefland ziet,
mits zy gelegenheid hebben om haare aangezigten , met haare
handen te bedekken; doch lang befpied en begluurd te worden
is haar ondraagelyk. Een Fransch Heer , die den Abbé amkITi vergezelde, hadt 'er det. volgende proeve van. In 't land met
elkander omwandelende, zagen zy een aantal 4rabifche Vrouwen, geheel naakt, zich beadende, en haar linnen wasfcllende in
een beek aan den voet eens heuvels. De Franfche Heer vondt
zyne Nieuwsgierigheid opgewekt om deeze van naderby te be
fchouwen , en hy befoot , ondanks alle afmaaningen van den
Abbé 1\IAx1Tt , ten dien einde alleen de heuvel af te klimmen.
Toen by nader kwam , traden zy hem te gemoet , en nodig.
den hem, door tekenen, dat hy zou naderen, en by haar neder
zitten. Verrukt , wegens deeze uitnoodiging, betoonde by
zyne dankbaarheid *door veelvuldige buigingen , en aanvaardde
dezelve. Zy fcheenen hem met blydfchap te ontvangen; d®ch
zo dia was hy niet binnen haar bereik, of zy vielen met de
uitertle woede op hein aan , en gaven hem zo reele !asgen,
dat hy, voor ditmaal geheel geneezen was van zyne trek .tot
Galantery; met groote moeite ontkwam hy haare handeg; eu
toen by die ontwortleld heenen liep , vervolgden zy hem met
een hagelbui van fleenen ; in dier voege, dat de verlieMe Ridr
der eer een Heelmeester dan een Matres noodig hadt.

ZEDELYKE BEDENKINGEN•

et is waarlyk zeer te beklagen, dat zich veele Luiden be.
moeijen met zaken, waar mede zy niets te ítellen hebH
ben , of waar door zy hunnen naasten , in cie plaats van voor-

deel , groot nadeel toebrengen. Die zich met eens an.
ders zaken bemoeit ten voordeele van zynen Evenmensch , is
prysfelyk. Maar die zich in zaken leekt van anderen,
met oogmerk ons hen te bederven, die is van geene fnood•
heden vry te fpreeken.
Eerlyk is een woord , dat zich verbazend wyd uitfirekt.
'Er is geen beroep, ampt of bediening, waarop het
Het íirekt zich uit tot de Groogeenen invloed heeft.
ten der Aarde.
Van den Monarch tot den Bedelaar.
Tot Geestelyken en Waereldlyken.
Tot Heeren en Knegts.
Tot Dienstbaare en Vrye. — Tot alle Menfchen, zonder
onderfcheid. Zelfs hoort men van eerlyke Gauwdieven an
eerlyke Bankroetiers.
Zou de Mensch niet nalaaten veele laagheden te begaan,
welke by nu doet, en veele dwaasheden nalaaten, waarmede by zich nu veelal bezig houdt, indien hy overdagt van
welk
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Indien hy zich altoos b
welk eerie edele natuur hy is?
zich zelven bepaalde, en dagt in welk eenen edelen rang van
wezens vind ik my niet geplaatst. Hoe moet myne vuu.
rigtle toeleg dierhalven niet zyn , om in alle myne bedry.
ven en handelingen 'Ie beantwoorden aan die groote bellemming , waarom ik onder den rang der redelyke wezens ben
geplaatst geworden ?
Een opgeblazen Trotsaart is een onverdragelyk mensch. -Hy Stapt daar heenen met eene inbeelding, dat niemand helen
gelyk is. — Met trotsheid draait hy den verwaanden kop, en
ziet met laagheid en veragting neder op zynen evenmensch.
Zyne handelingen zyn een mengzel van verwaandheid, en zyne
inbeeldingen gaan alles te boven.
Hy maakt eene vertooning
van verfland , en geleerdheid; dog by is gelyk die Boeken
met fraaije Banden, wier binnentte vol dwaash@den is.
Een Trotsaart heeft zelden verfland , dog rammelt doorgaans
Hy is ge.
veel, en juigt altoos zyn eigen gezegden toe.
lyk een ledig Vat , ' t geen veel geraas maakt , dog niets inDan, ziet by met veragting neder op zyne min.
heeft,
deren, een man van verfland befchouwt hem met geene mindere
veragting , terwyl by by de geheele Waereld het voorwerp
valt befpotting is.
Indien de Mensch zyn vertrouwen, den grond van zyn geluk, fleet in de aardfche, de tydelyke, Zegeningen, is hy van
groote dwaasheid, en onvoorzigtigheid, te befchuldigen. en geWant vaak veranderen Zegeningen in Bezoekingen
Maar boven dat alles, onze dagen gaan
luk in ongeluk.
beenen als eene fchaduwe, die haast verdwynt , en geene
voetflappen agter laat. De ver(landige vertrouwt niet
op het vergankelyke , maar vestigt zyne hoop en verwagting op eenen itaat, ver buiten het bereik van alle verander
ring geplaatst.
,
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IiERyGT WEGENS DE WYSGEEREN, DIE DE VEELHEID
DER WERELDEN GELOOFD , EN DIE DIT GEVOELEN
NIET AANGENOME..N HEIIIIEN ; MET EENIG VERS AG
VAN HUNtE SCHRIFTEN, EN BEDENKINGEN OVER.
Door den Heer
DIE STRYDIGE BEGRIPPEN.
Opzigter van de
GIRARD, Arts der

Konings,

Mineraa'e Wateren van Bagnol,r en St. Laurent, Correspondent van de Philojóphi%che
Societeit der IVeetenfchappen en nutte
Konten te Lyon, van de Koninglyke
Societeit der Weetenfchappen te
Montpellier, en der Geneeskunde
te Paryr.

(Journal des Sciences utiles.)
ndien de veelheid der Werelden geen volftrekt beweezeri
Leerftelling der Wysbegeerte is , moet dit gevoelen
uogthans hoogstwaarfchynelyk weezen : naardemaal het,
aan den Benen kant , ten grond(lage heeft , dit beginzel
eener , eeuwige waarheid , dat de Natuur niets te vergeefsch
doet ; en, aan den anderen kant , rust op Starrekundige
Waarneemingen , welker uitkom[l:en men niet kan be.
twisten.
De Ouden, verftooken van het voordeel der Verrekyke.
ren, hebben het gemis diens werktuigs eenigerm.aate ver
een buitengewoone doordringenheid van geest.-goedr
Zy ontdekten met de oogen des vernufts, 't geen deeze
Werktuigen aan one oogen vertoonen. Zy kenden den
weg , dien wy betraden om den grond te leggen tot de
Leer der Werelden. Zy trokken uit liet zelfje beginzel
de gevolgen, die de hedendaagfchen 'er uit afleiden. Menkan op geen verheevener wyze , op geene wyze waardi.
ger aan de Grootheid van GOD, en diens oogmerken met
het daadtellen der Planeeten , en van die menigte van Starren aan het Uitfpanzel, denken. De Wyzen der Oudheid
zaMENG. 1794. N. 8.Y
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zagen ze aan als zo veele Zonnen, om welken de PIaneeten, even als in ons Zonneftelzel , haaren omloop vol
gingen een flap verder, en beweerden dat-bragten.Zy
de. Planesten bewoond waren door Weezens , welker natuur zy niet bepaalden; doch die zy dagten, dat noch
in fchoonheid, noch in grootte, voor die van onze Aarde
behoefden te wyken.
ORPHEUS is de oudfle wiens gevoelen over dit onder
ons bewaard gebleeven is. PROCLUS haalt drie-werp
verzen. van dien Dichter aan, waarin hy ítellig beweert,
„ dat de Maan eene Aarde was, gelyk de onze, die haa„ re Bergen en Valeien hadt." PYTHAGORAS, die
ORPHEUS in veele van zyne begrippen volgde, heeft desgelvks geleeraard, „ dat de Maan eene Aarde was , ge„ lyk aan de onze, bewoond door Dieren, welker natuur
„ hy niet bepaalde ," fchoon hy geloofde, dat ze veel
grooter en Ichooner waren dan die onzen Aardkloot
bewoonen , en niet onderworpen aan dezelfde zwakheden (*).
Het gevoelen van DEMOCRITUS, door STOBEUS voorgedraagen, om de natuur van de Maan en de oorzaak der
Vlekken, die wy op de feliyf van die Planeet zien, en
welke by geloofde , „ niets anders te zyn , dan de
„ fchaduwen , gevormd door de verbaazende hoogte der
„ Bergen, welke ' by zich verbeeldde in de Maan te wee.
zen , als ook het verfchil[tuk door PLUTARCHUS
over 't zelfde Onderwerp, bekragtigen de Stelling door
ons beweerd.
Eindelyk ARISTOTELES, EPICURUS, HERACLITUS hebben in de veelheid der Werelden geloofd , als mede THA
"

LES, ANAXIDIENES , ALICNOUS de Platonist, PLOTINETES , XENOPHANES, ANAXAGORAS, XENOPHON, LUCIAORIGENES verklaart het gevoelen van DESIOCRITUS over het beftaan van een ontelbaar getal Werel-

Nus, enz.

den, waarvan eenige door Dieren bewoond waren , en
andere noch Dieren, noch Planten, hadden. Deeze Leer
gaf ALEXANDER reeds vroeg gelegenheid om zyne ongebreidelde Eerzult te ontdekken. ELIANUS tekent op, dat
dee(*) PROCLUS de Orpheo , Lib. 1V, rn Tinaeum, p. 154, &
283- & Lib. V. p. 292. PLUTARCHUS de Plant. Phila/ojih, Lih.I[.
C. 30. cit. Oiler. Tom. II. p. 92o & 933. D. de facie in
irbe Lune.
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d'eeze jonge Vorst, gehoord hebbende, dat DEMOCRITUs
van eerie veelheid der Werelden ƒprak, lchreide, om dat
by 'er maar een te overwinnen vondt (*).
De grootheid en vrugtbaarheid der Natuur blinkt uit
in alle haare voortbrengzelen. De hand des Almagtigen ; die
de grondflagen des Heelals vestigde, en aan het Uitfpanzei des Hemels duizenden van lichtgeevende klooten hing„
die 'er de eerhe beweeging aan gaf , en Planeeten vormde, gelyk aan die wy bewoonen , zou die hinderpaalen
gevonden hebben, om ze, gelyk de onze, te bevolken
Wy hebben veel meer reden dan de Ouden, om de Maan
bewoond te agten. Alle Waarneemingen der laatere
Starrekundigen lirekken om ons te verzekeren, dat die Planeet een Dampkring heeft, dat 'er honger en laager, meer
en min verlichte, deelen in zyn; ook deelen die minder
lichts terugkaatzen , en eerie effene oppervlakte aanduiden , welke men voor groote Waterverzamelingen houdt;
waaruit men , met grond, beflooten ƒleeft , dat 'er Bergen in de Maan gevonden worden , en men zelfs het
middel gevonden heeft om derzelver hoogte te fileeten.
De beroemde GALILRUS bepaalde, dat de hoogll:e vàit
die oneffenheden veel hooger was dan eenige Bergen. op
Aarde. Men heeft in de Maan Valeien gezien, 'er Pee
Rivieren in ontdekt. De volkomene Zonsverduis--len
teringen , liet behulp der Verrekykeren , de verzekeringen
der beroemdfle Starrekundigen, bovenal van den fleer
CASS[NI, die, naar 't zeggen van FONTENELLE, van alle
Menfchen den Hemel best kende, alles ftrekt om ons te
doen gelooven , dat, naardemaal 'er i even als om onze
Aarde, om de Maan een Dampkring is, en 'er Bergen
Valeien, Diepten, en Rivieren op zyn ; men daar uit moet
afleiden., dat 'er Regen, Sneeuw, en andere Verhevelin.*
gen , gevolgen dier veronderllellingen , plaats hebben.
Waar uit, volgens onze begrippen van de Godlyke Wys.
heid, even zeer volgt, dat GOD 'er Schepzelen geplaatst
Nebbe, hoedanig dezelve ook mogen weezen, die deete
Planeet kunnen bewoonen ; ten einde alle die dingen,,
al die toeftel van verfchynzelen, niet te vergeefsch zoudert
zyn: want men kan zich niet diets maaken, dat do Natuur s
(*) ORic=n. in Philofophumenis, C. 13. £LIAN, dar. His:. Í.ib,
IV. C. s9.
Is
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tuur, of de groote \Verkmeester der Natuure, iets te ver
heeft.
-gefschapn
Onder de hedendaagfchen , die in de Maan heuvelen
en vaieien, bosfcllen , zeeën, Relden , en dezelve be.
woond of bewoonbaar rekenden, fleeken uit Vader I^2atiSINE , GILBERT , HENRI LE ROL, I+RPPNCOIS PATRICE,
GASSENDI,
KEPLER twyfelde niet of de Maan was
bewoond . HEVELIUS heeft, in zyne vernuftige befchry-

enz.

ving van die Planeet (Selenographia), dezelve in Landen
verdeeld. Men bewondert, in die foort van Kaart eener
onbekende Wereld, de naauwkeurigheid des Werks, en de
fchranderheid des Uitgeevers.

Bekend is 'Hifioire comique des. Etats & Empires de la
Luns & du Soleil, van CYRANO DE BERGERAC . Het blykt
uit den boertigen, gekjaagenden en zonderlingen, fly! ,
dat de geest des Schryvers veele reizen deelt na de
Landen door hem befchreeven , Staaten en Ryken der Maan
en Zon. Men ziet nogthans , door alle de vreemdigheden heen, dat by wel doordrongen was van de beginzelen van DESCARTES, en dat hy, was hem een ryper ou.
derdom te beurt gevallen , in (laat zou geweest zyn om
iets beters te voorfchyn te brengen.
Het Pygeloof en de Geestdryvery, die zich in alles mengen, kunnen geen nadeel toebres gen aan de Waarheden
met welke men ze durft paaren. Vader IIRCHERUS heeft
zich een denkbeeld van alle Planesten gevormd , en ons
eene befchryving van derzelver Inwoonderen gegeeven ,

volgens zyne hoogvliegende verbeeldingskragt. Dus vindt
men, by voorbeeld, in Saturnus, droefgeestige Gryzaarts,
net een fchildpadden - tred voortgaande, gekleed in treurig
gewaad; rookende toortzen zwaayende, met een bleek ge.
laad vol ftrenge weezenstrekken. In Venus, daarentegen, tref
men jeugdige lieden aan van eene verrukkende geftalte en'
fchoonheid , waar onder deezen , op 't geluid van fpeeltuigen, danfen, terwyl anderen welriekende bloemen met volle
handen ftrooijen. De Schryver geeft reden van dit on.
derfcheid tusfchen de Bewoonderen dier beide Planeeten;
doch ze zyn zo bondig als zyne" droomen. 't Is in het
Werk van dien beroemden 3e/uit , getyteld Iter Extati•
cum, dat lieden, die tyd over, en geen vrees hebben om
zich gek te leszen, de befchryving der Bewonderen van
de andere Planeeten kunnen vinden. Vreemd is het, dat

dit Werkje zo veel vermaardheids gekreegen Nebbe, en 't
zei-
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zelve herhaalde keeren gedrukt is; noch vreemder, dat men
den Schryver niet ftreng berispt heeft over de buiten
vraagent „ Of de Wyn , dien men in Yupittr-iporge
„ maakte, zou kunnen gebruikt worden in de Offerande
„ der Misfe? en of het Water, 't geen men in de Maan
„ aantrof, gefchikt was om een Onderwyzeling te doop, pen?"
Naa 't geen wy gezegd hebben, blykt dat FONTENELLE de eerfte niet geweest is, die beweerde, dat elke Planeet van Saturnus af tot de Maan toe , eene Wereld
was, bewoond gelyk onze Aarde. Met hem die eere te
geeven , hebben de Opftellers van een beroemd Werk , de
Verzamelplaats van alle Menschlyke kundigheden en
dwaasheden , zich bedroogen. Maar 't is waarheid, dat
deeze vernuftige Academist in zyne Zanenfpraaken over
de heelheid der Werelden, op eene belangryke wyze, eene
Leer, in de wieg der Natuurkunde gekweekt, ontvou -vd,
en dat zyn penfeel, door de bevalligheden beftuurd, ontelbaare fraaiheden verfpreid heeft over eene Toffe , zo
moeilyk, en die daarvoor zo weinig vatbaar fcheen. Zy,
die beweerd hebben , dat de Cosmotheoros van HUIGENS
de grondtIolfe voor het Werk van FONTENELLE ZOU opgeleverd hebben, dwaalen niet .minder: dat van FONTE NELLE zag het licht in 't jaar MDCLXXXVI , en dat
Van HUIGENS in 't jaar 1\IDCXCVIrr , en dus twaalf
jaaren laater (*).
Wat ,hier van zyn moge, de algemeene reden die FoNTENELLE bybrengt tot verdeediging van zyn gevoelen,
reeds zo vast bevestigd door andere Waarneemers zints
1YTIAGORAS, komt hier op neder, dat de Planeeten Lichaamen zyn gelyk aan onze Aarde, dat onze Aarde zelve
een Planeet is, en dat, daar deeze laatstgemelde Planeet bewoond wordt, de andere Planeeten ook moeten bewoond
zyn. „ Laaten wy eens veronderflellen," zo drukt deeze Secretaris der Academie zich uit , om het door eene
ge-

(*) De Cosniotheoros van HUIGENS werd naa 's Mans dood uit.
gegeeven. Zie de Voorreden van de Nederduitfche Mertaaling,
door P. ^^AIU, 1699 in 't licht gegeeven, onder den Tytel: De
Wereldbefchouwer, of Gisfingen over de Hemel/he Aardklooten en
derzelver Cieraad, gefchreeven van CHR STIAAN nuIoars aan
zyn Broeder KONSTANTY5N HUIGENS ; uit het Latyn vertaald.

Y3

Big

OVER DE VlELH1ID

gelykenis op te heideren , y , dat 'er nooit Benige gemeen.
fchap geweest was tusfchen Parys en St. Denis, en dat
een Burger van Parys , die nimmer te dier Stad uittoog,
op een Kerktooren klom, en St. Denis van verre zag.
Men vroeg hem daar op, of hy geloofde dat St. Denis
bewoond was als Parys? Hy zal foutmoedig antwoorden, neen ; voor reden geevende : Ik zie de Inwoonders
van Parys wel; maar die van St. Denis niet, en heb 'er
nooit van hooren fpreeken. Iemand voert hem te gemoet,
dat men, op den tooren van Notre Dame zynde, de Inwoonders' van St. Denis in waarheid niet zag; doch dat
de afftand zulks veroorzaakte , dat alles, wat men van
St. Denis zag, zeer op Parys geleek , dat men 'er klok
huizen en muuren hadt , en dat het zeer wel-ken,
ook naar Parys daar in kon gelyken, dat het bewoond
was, Dit zal op myn Burgerman niets vermogen,
hy gal blyven flaande houden dat St. Denis niet bewoont
is; dewyl hy 'er geen 1\'iensch ziet. Onze St, Denis is
de Waan , en elk onzer de Paryfche Burger die nooit uit
de Stad ging."
Dit Werk is het beroemdfte van alle de Werken van roNTENELttE, en' een dat het ook meest verdient. Men vindt
'er den Schryver geheel in, by komt 'er in voor volkomen zo als hy was, een klaar en diépdenkend Wysgeer,
een fraai vernuft, geestig, aartig, enz. Dit Boek, zegt
de Schryver du Siècle de Louis XIV , gaf het eeríre
voorbeeld van de moeilyke kunst om de bevalligheden
met de Wysbegeerte te vereenigen ; doch een gevaarlylz
voorbeeld; naardemaal de weezenlyke optooy der Wys.
begeerte niets, anders is dan orde, klaarheid, en bovenal
waarheid; en men, naa de uitgave van dit geestig Werkje,
niet dan te dikwyls onderftaan heeft om geestige (lagen ,
aartigheden, valfche cieraaden, 'er by te voegen. 't Geen
tot eene verhindering zal firekken voor de Naakomeling.
(chap, om dit Werkje van FONTENELL1t onder onze
Clasfike Schryveren te plaatzen , beflaat hierin , dat het
deels gegrond is op de Draaikringen van DESCARTES ,
van welken Wysgeer onze Academist een groot Bewonder.
aar, was ; tot zyn dood toe de dwaalingen verdeedigentie , door welken hy Zich vat] zyne vroege jeugd hadt
Jaten voorinneemen.
Onder hun, die de droomeryen van Vader KTRC 1ERUS
hoogmei gewraakt hebben, munt uit de groote StarrJkun
4
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dige IIUIGENS . Deeze Geleerde geloofde egter, dat de
Planeeten bewoond waren , en zie hier waarop hy dit
zyn begrip grondde. Het Water het beginzel aller zaaken zynde, moet het ook in de Planeeten gevonden worden; en is het daar, dan moet het, door medewerking
der warmte van de Zonne{Iraalen , Planten en Boomen
doen groeijen. Doch deeze voortbrengzels zouden te ver
waren 'er geene Menfchen-gefschnutlowz,
op de Planeeten. Deeze moeten, derhalven, bewoond zyn :
en hier uit leidt by af, dat de bewoonders der Planeeten
gelykfoortig moeten weezen met die der Aarde. Ingevolge hiervan bevolkt by ze met dwaazen en verftandi.gen, flegten en braaven ; onder welken ook Wetten en
Regters gevonden worden. HUIGENS verdeedigt dus dezelfde ftelling als FONTENELLE, met dit onderfcheid, dat
hy beweert, dat de andere Planeetbewoonders, de groot11-- overeenkomst met ons hebbende, ook dezelfde Kun
Kundigheden bezitten (*).
-Ien
Niet alleen heeft WULF zich een voort}ander verklaard
van de veelheid der Werelden ; maar by geloofde ook
grond te hebben om de grootte van de Bewoonders. der
Planeeten te bepaalen. Die van 3upiter moeten, volgens
deezen Wysgeer, ruim dertien voeten haalen, omtrent de
hoogte van OG, Koning van Bazan (t). — BENJAMIN BIARTIN behoort onder die, welke geloofd hebben, de veronderflelling, door FONTENELLE gevormd, te moeten aanneemen
(.^). -- De Heer SAVERIEN (lelde de Planeetes bewoonbaar;
doch, voegt hy 'er nevens: enkele gisfrngen , hoe vernuftig
ookuitgedagt, brengen weinig toe aan de kennis van de natuur der zaaken; de Natuurkundigen vorderen, voor het
minfee , waarfchynlykheden , als 'er zekere bewyzen ontbreeken; het is door elke Planeet, in 't byzonder, waar te
neemen dat men deeze 'verzamelt. —W Naa de uitvin
heeft men deeze-dingevolmakrVy:en,
gisfing verfterkt (s). --. De Heer DUTEMS vindt deeze

(*) Zie den Cosmotheoros Van :JUIGENS, in 't Fransch
vertaald
door den Heer DuJouR 1702. De Heer CONDORCET heeft in de
Lofreden op dien Acadewist hiervan niet gefprooken.
(t) Elem. Aflran. Genev. I73, P. U.
(1.) Grammaire des Sciences Philofophiques, p. 163.

(5) Hifloire des progres de l'Efprit hurain dans les Sciences N4irtrelles, p. 231 $z 241.
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ze Leer zo waarfchynlyk , dat , zyns oordeels , geen
mersch van verf}and dezelve kan verwerpen (*).
My is nog overig te fpreeken van Geleerden , die de
veelheid der Werelden niet toegeftaan hebben , en do
voornaamf'ce zwaarigheden , daar tegen ingebragt , op te
losten,
(*) Recherches fir l'origine des decouvertes attribuéz aux meder.
rtes. Torn. I. p. 169.

& 22a.

(Het Vervolg en Slot in liet eerstkomend Stukje.)
WAARNEEMING WEGENS EENEN VANEEN GESCjfEURDEDT

SLOKDARM.

Door Doelor THILOW.

(Uit het N. Magazin Jr Aertze von Prof. aALDINGER, iL1
een verkort Uittrekzel, vertaald.)

D

en4 April 1790, wierd ik geroepen by een Meisje
van zeven jaaren oud , 't welk van haare vroeglle
jeugd, zelfs van dien tyd af dat zy gefpeend was, meestal brood tot haar voedzel had gebruikt; dit, en dan nog,
haar zeer mager lichaaiesgeflel, opgeblaazene onderbuil, ,
hardlyvigheid , enz. bragten my in het vermoeden , dat
het lieve wipt aan verharde Klieren in het darmfcheil , en
ook aan Wormen , laboreerde.
Reeds twee dagen, vóór dat ik deeze Lyderesfe de eerfile
reis zag, had zy alles wat zy gegeeten of gedronken had
teriftond weder overgegeeven , en in die zelfde olnitaildi;heden vond ik haar ook nog; bovendien was zy zeer
dorl}ig, en klaagde voornamelyk over pyn omtrend de
navel. Op myne vraagen , of zy een bitteren of bedorven
(maak had , antwoordde zy van neen; en voegde 'er zelfs
met een vergenoegd gelaat by: alles wat ik eet of drink
imaakt my regt goed, als ik maar niet alles zo ter[Iond weder moest overgeeven. Ik bezag haar tong, bn deeze was
zelf niet met de gewoone noodzaaklyke flym bezet, maar
integendeel zeer rood. Dit alles onaangezien , had echter
een niet tot de Geneeskunde geregtigde, of, het welk op
het zelfde uitkomt, een Kwakzalver, aan haar een braak
daar by voegende , dat het Kind zeker-drankjegv;
Iets kwagds in tie maag moest hebben.

Daar
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Daar my de bovengemelde om(Iandigheden in het ge
een braakmiddel gaven , zo-helgnawyzito
keurde ik , en naar ik meen met het hoogite regt , een
del ten eenemaal af.
zo onverttandig gegeeven braakmid
Maar ordineerde aan de patiente, flymerige voedzels te
geeven, en doeken met een aftrekzel van de Herba Menth.
crifp. doortrokken, na dat dezelve vooraf met Spir. Ment lui
belprengd waren , over de maag te leggen, en íchreef teffens het volgende drankje voor: s„. Aq. Menth ca pip. áv.
Laud. Liq. Syden. Di. m. d. f. alle twee uuren een tafellepel
vol te gebruiken.
Den 5 dito waren de pynen omtrend de navel opgehouden , en het overgeeven was veel verminderd: ik liet haar,
daar 'er nog weinig van het drankje gebruikt was , met
dezelfde middelen voortvaaren. By myn derde bezoek,
vond ik een braakftroopje en nog een m ixtuur, door een
ander Doctor, die, zonder myn voorweeten , daarby geroepen was , verordineerd. 1 Jet Kind had ook werklyk
reeds van het braakflroopje gebruikt ik gaf myne ontevredenheid, wegens een zo tegens alle regelen der Kunst
aangewend braakmiddel, wel te kennen , maar het mogt
nieas baaten , om dat deeze Medicus even liet zelve als
de voorige Pfeudo- Medicus gezegd had. — Ik dagt by
my zelve, manut de tabula, eu kwam niet weder.
Den 18 dito ftierf het Kind, en de Vader van hetzelve
verzogt my allerdringendst , 9m het te openen. Het
ware te wenfchen , dat een ieder , by het verliezen
van de zynen , even zo van alle vooroordeelen vry zyn
snogte, en den Geneesheer aanmoedigen, om de opening
te verrichten; maar, dit zullen misfchien nog wel , voor
een langen tyd, flegts vroome wenfchen blyven.
Ik bevond liet lichaam ten eenemaal uitgeteerd, zelfs ir_
zo verre, dat het onderlyf meer hol dan bol was. Na
dat ik het zelve gepend had, bevond ik het net , en de
overige ingewanden , vry natuurlyk gefield. De darmen
waren niet opgezet, nog bevatten eenige drekflufe, en ik
ontdekte ook, zelf by het naauwkeurigite onderzoek, geen
de minne ontileeking, noch in de darmen , noch in de
maag. De Lever en Milt waren gezond. Het Darm
doorgaans, met groote verharde Klieren be--fcheilwas,
In
den
nederdaalenden kronkeldarm was een gewoozet.
ne Worm , en een zoortgelyke in de dwarze. In de
karteldarm vond ik twee infchietingen, waarvan de eene die
y5
zig
-
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zig liet naaste aan den blinden darm bevond , wel drie
duimen lang was.
Maar dit alles leverde noch geene voldoende oorzaaken,
wegens de hevigheid der toevallen, op; want, noch de ver
Klieren, noch ook die twee Wormen, waren daar-harde
alleen in ítaat toe, indien niet de werking van het braak
gekomen was. Wat die iufchietingen be.-midelarby

treft, deeze ontionden eerst toen de ziekte reeds tot het
hoog1'e toppunt geklommen was, want het Meisje had da
zelfs nog daags vóór haar dood, behoorlyken-^uelyks,n
;doelgang gehad ; maar, toen de Stuiptrekkingen zo hevig
en aanhoudende wierden , geloof ik, dat die op de ingewanden insgelyks gewerkt hebben , en dodr zodanige
Kramptrekkingen konden deeze infchietiugen zeer ligt vers
oorzaakt worden.
Meer dan eens, heb ik diergelyke in elkander gefchoo.
te darmen, in de lyken van zodanige lyders, aangetroffen, die by hun leeven nooit over iets, daar toe behoorende, geklaagd hadden; het zelfde hebben THI;DEN , CUL-

LEN, CHESELDEN, en meer anderep , ook waargenomen.
EenGeneesheer behoort derhalven niet terílond alles, wat
by by het openen van "een lichaam onnatuurlyk bevind, voor
de oorzaak der ziekte aan te zien ; maar moet het zelve
dikwyls veel meer voor derzelver gevolgen befchouwen;
en dan eerst zal by die wezentlyke voordeelen kunnen

-verkrygen , die een kundig onderzoek der lyken, aan

duistere Ziekten geftorven, opleveren kan.
Dierhalven niet vergenoegd zynde met die afwykingen,
welke ik in den onderbuik gevonden had, ging ik over
tot het openen van de borst, en hier door wierd my de
moeite rykelyk beloond ; want na dat ik het borstbeen
had weggenomen, ontdekte ik in de linker borstholte een
menigte van uitgeftort vocht; en, by een naauwkeurig onderzoek daarvan, wierd ik 'overtuigd dat het zelve Bedeeltelyk Geneesmiddelen , en gedeeltelyk het drinken, was,
dat zy gebruikt had. Daar dit nu eigenlyk -behoorde in
de maag te zyn, zo zogt ik na de oorzaak, door welke
deeze ftof zich in de borstholte had kunnen ontlasten ,
en deeze bevond ik in den Slokdarm ; want ter hoogte
van een duim boven den ingang der maag , ontdekte ik
in dezelve een fcheur van die lengte, dat ik er met gemak
de punt van myn pink konde infieeken , en toen ik met
de linke hand het bovenfte gedeelte des Ilokdarms toehield,
n
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en met de regte op de maag drukte , zo vloeide al het

vogt, dat nog in de maag was, door de gezegde opening
in de linker borstholte. In de rechter borstholte, ook in
de longen of het hart, heb ik niets tegen natuurlyks waar
-genom.
Na dat ik dit ontdekt had, verwonderde ik my niet meer
over den bejammerenswaardigen (laat, waarin zich het Kind
in haare twee laatfle levensdagen had bevonden; want niet
alleen de zeer fnelle pols, hevige Koortzen, maar ook de
onafgebrooke geweldige ftuipen, moesten, op die aanhoudende prikkeling der Zenuwen, die door het in de borst
veroorzaakt wierd, noodzaakelyk-holteuigfrv
volgen.
Wat nu eigentlyk de oorzaak van het barften des ílokdarms betreft, deeze is, dunkt my, gemakkelyk te ontdekken. Ik geloof dat de Patiente, in het begin dat zy
aan het overgeeven raakte, (waar toe de Wormen veelligt
de eeríle aanleiding gegeeven hebben,) tot eene roosagtige
of ligte ontlleeking van den Slokdarm gedisponeerd was;
en daar zy bovendien reeds aan verftoppingen in de Klieren laboreerde, zo zal myn vermoeden nog waarfchynlyker worden , wanneer men in overweeging neemt , dat
zich in dit Darmkanaal zeer veele Klieren bevinden, die
Bierhalven, door het aanhoudende braaken, te gelyk met
de bekleedzelen van den (lokdarm zelve, zeer uitgerekt
wierden, en dus tot ont{Ieeking moesten overgaan : en hier
door worden (zo als bekend is) die deelen , welke bui
zeer naauw met elkander verbonden zyn,-tendirs
nog naauwer vereenigd; daar nu dezelve, door het aan
meer en meer geprikkeld en-houdenbrak,gfti
uitgerekt wierden, zo moesten de vezeldraaden eindelyk,
voor dit geweld niet beftand zynde , wel vaneen fcheuren, waardoor dan ook het bari}en des Slokdarms en de
dood veroorzaakt is.
1\-Iogt toch ieder Overheid, die het welzyn van haare
Ingezetenen wil behartigen, een ftreng verbod geeven, dat
geene Landloopers of Kwakzalvers , wier aantal in onze
dagen zeer groot is , (en onder welke men zommige
Wondheelers, Chimisten , Drogisten, Kruidenverkoopers,
en meer zoortgelyken, billyk tellen mag) vol(Irekt geene
braak- purgeer- of andere geweldige middelen aan de Lyders, op eigen gezag, geeven mogen; dan zoude gewis
nog meenig, voor den Staat en Burgery zeer nuttig, Medelid in het leven bewaard kunnen blyven U!
TUILOW, ,Med. & Chirurg. Donor.
!
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voorlang heb ik gewenscht, dat de middelen,
om de ondervindelyke kennis, van GODS grootheid
in zyne Werken , te verfpreiden , niet zo zeldzaam en
kostbaar mogten wezen: byzonder heb ik zulks gewenscht,
ten aanziene van zodanige Werktuigen, welken de ver
hoedanigheden van kleine, en voor-wondèresaig
liet bloote oog volkomen onzichtbaare , voorwerpen le.
srendig vertoonen.
Het gezicht van zodanige voorwerpen maakt op het
hart , zelfs van den ongevoeligen en gedachteloozen
mensch, een zeer diepen indruk. Het zy men toch de
zeldzaamheid of het onverwachte in deeze vertooning, of
wat het ook zyn moge, gewaar worde, het is genoeg,
dat dezelve Merker werkt op het hart en de aandoeningen, dan de befchouwing van andere, op zich zelve nog
veel grootere , Wonderen in de natuur, die wy echter,
van onze kindsheid af, dagelyks voor oogera zien.
Wie aanfchouwt toch met verwondering de Zon, wanneer dezelve majeftueus boven onze hoofden zweeft? By
hoe weinigen maakt het gezicht der duizenden van Watrelden, die wy aan den niet Sterren bezaaiden Hemel ont•
waaren , zo diepe indrukfelen , dat zy hier door tot de
aanbidding van tien verwonderenswaardigen Schepper wor.
den opgeleid?
Dan men vertoone aan den mensch een voor het bloote
oog onzichtbaar gewormte of infekt, by voorbeeld eene
kaasmade , zo groot als eene hand: men doe hem, in zodanig diertje , elk deeltje en alle gewrichten , ook des.
zelfs fnelle beweeging , horentjes, enz. opmerken; of men
laate hem , in een klein, naar den fehyn helder, waterdropje, diertjes van de grootte eener noot, met de grootle regelmaatigheid gevormd, aanfchouwen, en zyne ziel
zal met verwondering worden aangedaan: want by ver
zulks of in 't geheel niet, of by zag het ten min--moed
lien nooit voorheen.
Wanneer ik overwoog, dat zodanige vertooningen door
geen middel zo goed, of ook zo fraai, konden worden te
weeg gebracht , dan door het Zon -Mikroskoop, is het
geenszins te verwonderen, dat ik, zedert veele jaaren, 'er
op bedacht was, om dit Werktuig deels zodanig in te rich ren,
dat
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dat elk hetzelve gemaklyk kon gebruiken, deels om hetzelve voor- zulk Benen prys te laaten bezorgen , dat
meerderen in ti:aat waren , om hetzelve te koopen.
Veelen hebben my voor deezen arbeid reeds hunnen
dank betuigd, terwyl ik by nog meerderen eene weldaadige nieuwsgierigheid hoope te verwekken , wanneer ik
hen, door eene korte befchryving, met dit Werktuig na.
der bekend maake. Ik zal dan eerst fpreeken

van de Werkingen van het Zon - Mikroskoop.
Het Zon - Mikroskoop fielt het beeld van kleine, of
voor het ongewapend oog geheel onzichtbaare, voorwerpen niet alleen in eene ongelooflyke grootte, maar ook
met eeue buitengewoone duidelykheid, ja met derzelver
verwen en kleinite fchakeeringen, op eenen witten muur.
Dan zodanige voorwerpen moeten zuiver toebereid , en
tusfchen fyne glazen zodanig ingevat zyn , dat men dezelve zo wel gemaklyk voor het Mikroskoop brengen, als
ook voor bederf bewaaren kan. Daar het ieders zaak niet
is , om zich diergelyke voorwerpen zelf te vervaardigen,
ben ik 'er op bedacht geweest, dezelven insgelyks, vol
komen toebereid , en tusfchen glazen liggende, bv het
Mikroskoop te voegen. Ik behoeve Hechts eenigen van
dezelven te befchryven, om elk in (laat te 1lellen, dat by
over de Werkingen van het Mikroskoop kunne oordeelen.
In kleine dwars afgefiedene flukken van Hout befchouwt
men de fchoonfce vorming en duizenden van openingen , deels van zulke -pypen, in welken het fap in de
hoogte flygt, deels van dezulken, in welken de lucht is,
die het fap mede naar omhoog dryft.
Een fyne dwarsfchyf van het onaanzienlyk Vliermerg
vertoont het fynfle en regelmaatigfte weefzet van blaasjes , van welken ieder op zich zelve eene konllig gevlochtene invatting heeft.
Een dwarsfchyfje van Kurk vertoont ontelbaare openingen, welken buiten twyfel fellen, dat geestige dampen
ook door de beste kurken moeten doordringen.
Een deeltje van Bene Moschplant verfchyut als een groote boom , en in ieder klein blaadje is het fynf}e aderen
zichtbaar, even gelyk in de ontleede bladen van-wefl
groote boomen.
De Bevruchtende bloemflofjes, welken men in alle bloemen, ten ryde van derzelver bloei, vindt, waarvan men
de
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de enkele deeltjes met het bloote oog niet kin zien, tier+
toonen in dezelven de menigvuldigfte gedaanten. Byzonder fraai is het hof van de kleine Akker -Malowe. (lblalva arvenfts. L.) Ieder Hofdeeltje op zich zelve , van
welken ontelbaaren uit het kleine stofzakje uitkomen ,
heeft de gedaante van een horlogie-rad , welks fcherpe
kerfjes door het Mikroskoop zichtbaar worden.
De fyne fcheutjes van Gras en Graanen, in welken men
de kerfjes met het bloote oog naauwlyks ontwaart, ver
zich, voor het oog, gelyk groote houtzaagen.
-tone
Een onbemerkbaar klein deeltje van de gewoone
Spons vertoont een doorboord weefzel van enkel fyne
pypen.
Aan den vleugel eener Mug ziet men den zuiverllen
toeltel van enkel regelmaatige fchoongevormde vederen ,
gelyk aan dezulken , welken men van de vleugelen der
Kapellen afveegt.
Het hof van de vleugelen der Kapellen vertoont zich
in de fchoon[te pracht. Elk hofje is eene fraai ge
ingekorven veder , welke beneden eene fchacht-vormde
heeft , met welke zy in de openingen van den vleugel;
ingevoegd is geweest. Dc verwen zo wel, als de me•
nigvuldige gedaanten, kan men niet genoegzaam bewonderen.
Het gezuiverd oog van eerie Kapél, of van eene Vlieg,
doet de duizenden van oogen, waar aan zo veelen geen
geloof willen ílaan , zeer duidelyK zien. Ieder oqg op
zich zelve is een zeshoek, regelmaatig gevormd, gelyk
de Celletjes der Byën, en vertoont zich in eene aanzien
grootte. Het oog van den Kreeft heeft vier hoeken.-lyke
De Luis en de Vloo vertchynen ellen lang, de Kaas
in de grootte van eene fpanne. Men kan zich-made
naauwlyks verbeelden , hoe verrasfend een zodanig gezicht is, en hoe veele anders onzichtbaare fchoonheden
men in deeze verachte diertjes ontdekt. Het belangrykst
zyn zy, wanneer men ze leevend onder een glas brengt,
waar zy ruimte hebben om zich te beweegen. In het
lichaam van de Luis ziet men, op het duidelykfte, den
ánwendigen omloop der fappen.
Een vefeltje van eene Ganzeveer is eene prachtnolle fa.
menítelling van ontelbaare andere vederen.
Menfchen-hairen vertoonen zich Benige duimen dik, met
derzelver inwendige holle pypen. De hairen der onaanzie &-
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zienlyke Beerrups laaten zich zien, gelyk palmtakken met
derzelver zydfche toppen.
Kleine Visfchubben hebben de onderfcheidene gedaanten van groote Mosfelen. By uitftek fchoon vertoont
zich eene fchubbe van den Baars, van voren wegens derzelver fraaije boog , en van achteren wegens haare kam
-men.
Buitengemeen treffend is 't flollen of aanzetten van het
Zout, wanneer het in water is opgelost, en uien van deeze
oplosfing een druppel op eene glazen fchyf wryft, en liet
zelve achter het Mikroskoop brengt. Zo dra het water
begint uit te dampen , fchiet het zout aan den rand deels
in onderfcheidene kristallen , deels in de menigvuldigfle
figuureti, te zamen. Op het fchielykfte en fraailte formeert
zich het Sal-amoniakzout , het welk men in Apotheeken , niet andere foorten van zout , gemaklyk verkry.
gen, en proeven daarmede doen, kan. Dit vertoont, wanneer hetzelve aanzet , boomen , fpietfen , lanfen , fterren, enz.
Deezen zyn de Werkingen van het Zon -Mikroskoop,
welke men zelf op duizenderleie wyzen vermenigvuldigen en
veranderen kan. Hetzelve pryst zich boven alle andere
Mikroskoopen aan , niet flechts door de buitengemeene
grootte en duidelykheicl der vertooningen, maar ook daar
door, dat zo en 3o Liefhebbers der Natuur dezelve op
éénen tyd aanfchouwen , en zich gemeenfchaplyk daarmede vermaaken kunnen , terwyl , by enkelvoudige en fa.
mengeftelde Mikrockoopen , flechts één op éénen tyd dezelve kan waarneemen. Zekerlyk moet men, by het ge.
bruik van hetzelve , op de Zon en eene heldere Lucht
wachten ; dan de Zomer is immers lang, en dan , wanneer men hetzelve gebruiken kan , is 't vermaak des te
grooter. Tot byzondere Waarneemingen kan ook elk het
daarby zynde enkelvoudige Mikroskoop, ten allen tyde,
en in alle uuren, gebruiken.
-

Het Werktuig zelve
Beftaat uit de volgende hoofddeelen. Tot hetzelve behoort:
i) Een vierkant plankje van Peereboomenhout, met tterkwater beflreeken , in welks uitgedraaide holligheid zich
eene ronde fchyf, onder eeuen ring van geel koper
be-
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beweegt. Voor aan de fchyf is een uitgedraaid Iitiisje
voor de buizen , en agter dezelve een verzamelglas.
2) Een ingevatte Spiegel, welke, voor het verzamelglas,
in vier geele kopere fchroeven met een bout van geel
koper wordt aangefchroefd, ten einde de Zou op te
vangen, en haar beeld in het verzamelglas te brengen.
3) Twee in elkander gefchovene , met ringen ingevatte,
Buizen ; zynde de bovenfte met groen Pergament
overtrokken.
4) Het eigenlyke Mikroskoop met twee Vergrootglazen in
palmboomhout ingevat.
s) Vyf-en-twintig fluks voorwerpen in vyf fchuivers van
Palmboomhout, in welke dezelve tusfchen fyne holle
verhevene glazen liggen.
6) Een enkelvoudige fchuiver van Spiegelglas , om het
aanzetten der zouten gade te flaan, of diertjes in kleene
waterdruppeltjes te zien.
7) Een Proeffchuiver, dergelyken zich ieder zonder moeite zelf bezorgen kan, om voorwerpen naar believen in
te leggen.
8) Een glazen Buis, om in dezelve vloeipoffen onder het
Mikroskoop te brengen.
9) Een paar Schroeven , om het Werktuig aan te fchroe.
ven.
to) Een met fterkwater beltreekene en rood geverwde Kast,
waarin alles ingelegd en bewaard is.
Alles dus, wat tot Waarneemingen vereischt wordt, is
by het Inttrument gevoegd. Het komt derhalven flechts
daar op aan, dat men weete,
-

Hoe men moete beginnen, om de Werkingen van dit
Zon - Mikroskoop te bef tieren.

Hier van zal ik eene korte aanwyzing geeven, die elk
eenen duidelyk en verftaanbaar zyn zal, zo dra by het
Werktuig zelve in handen heeft.
_) Men kieze een Vertrek, het welk, in gepaste uuren,
door de Zon befcheenen wordt , en men verduistere
hetzelve tot op één Venfterraam, het welk men op.
fchuift of uitneemt , en in deszelfs plaats eene plank
inzet.
De verduistering gefchied het gemaklykst door daar
voor geplaatfte raatnen , welken wél moeten pasfee
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en friet opgeplakt dun bordpapier overtrokken zyn. De
gewoone luiken maten gemeenlyk te veel lichts door.
Wie genoegzaam van digte dekens voorzien is, by
voorbeeld , van zulken, welken de Vrouwen , by het
itr-yken van de wash, gewoonlyk onder liggen, kan dez'elve ook gebruiken. Wien zulks niet te moeilyk is ,
kan op de enkele ven(lerraamen bordpapiètr met klei
nageltjes fpykeren.
-ne
Tot dat venl'cerraam, in welk het Mikroskoop ge
plaatst zal worden , verkiest men best dat geen ,
t welk , wanneer men met het gezicht naar het
venfier gericht ftaat, aan de rechterhand is „ om dat
men dan op de linker zyde des te gemaklyker flaan,
en met de handen het Instrument beltieren kan. Ook
neemt men dat raam het liefst , 't welk tegen een
witten muur over is : want dan behoeft men geen
afzonderlyken wand te maaken; maar ílechts, indiea
dezelve geverwd of behangen ware , een wit laken
daar voor hangen. Het best is zekerlyk , wanneet
men een beweeglyken Scherm heeft, welken men i in
allerhande verwyderinge , van het instrument plaat.
zen kan. Men laat ten dien einde een raam, van genoegzaame grootte , met dun bordpapier overtrekken,
en dezelve of met wit papier beplakken , of met eene
krytverw beltryken. Een zodanig kaatst de beelden
het fcherpst terug.
Stelt men , in plaats, van dit paneel , eene met
fyn papier overtrokkene glasfcliyf 'er op , dan kan
men achter dezelve de mikroskopifche vertonningen
op het naauwkeurigst aftekenen.
n) Omtrent in het midden van deeze plank, in eene hoogte, zo als elk, naar de hoogte van zyn veniterraam,
de behandeling van het Werktuig gemaklykst vindt ,
laat men een rond gat van die grootte maaken, dat de
ronde fchyf met den Spiegel gemaklyk in hetzelve
draaien kan.
Om het gat af te meeten , geeve men, met den
pasfër, de opening tusfchen deeze twee ftreepen
dan zal hel p asfen. Indien mog el
Y •k de bout met
welke de Spiegel aangefchroefd is , aan eene plaatze
moge aan{looten, dan kan men zich in dit geval, doof
het gat grooter te maaken, ligtelyk helpen.
g) Voor dit gat maakt men in het vertrek het vierhoeDIENG. 1792. N0. 8.
Z
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kige Werktuig zelve, of met de twee daarby zynde
fchroeven , of ook maar in de kleine gaatjes met eenige fpykertjes, vast. Dan vooraf fchroeft men eerst den
Spiegel , welke door de opening voor het venfler
komt, met den geelen koperen bout van de rechter
naar de linkere hand toe , vast , en hangt dery draad
met het geele koperen knopje in den ring van het
fpiegelraam.
4) Na dat nu het Werktuig op deeze wyze vast ge•
maakt is, en de Spiegel door de fchyf zich in het gat,
zonder moeite, naar de Zon draaien laat, fchuift men
de groene buis in de voorste holligheid, en zet in dezelve het eigenlyke Mikroskoop : echter fchroeft men
uit hetzelve de fcliroef van palmboomhout , in welke
het vergrootglas ingevat is, uit , en poogt nu eerst,
om, door het midden van deeze opening, de Zonneftraalen te vangen, welken door het voorfle verzamelglas tot hiertoe geworpen worden.
Dit opvangen der Zonnefcraalen in het midden van
deeze opening veroorzaakt den ongeoefenden, in den
beginne, eenige moeite. Dan men leert hetzelve wel
alles komt Hechts hierop aan, dat men den-dra;wnt
Spiegel voor het glas de rechte plaats geeve. Dewyl
men denzelven geheel in zyne macht heeft, daar men
hem, door het draaien van de fchyf, rechts en links,
en door het draaijen van den wervel , aan welken de
draad is vastgemaakt , van boven naar beneden beweegen, en hem dus , naar goedvinden, op elk punt
dellen kan, kan hetzelve , na eenige Proefneemingen ,
niemand zwaar vallen.
Om te zien , of de Zon nefhaalen ook juist in het
midden van de opening vallen , koude men voor dezelve een -flukje papier.
) Als nu de Zonneihraalen in het midden van de opening
ge komen , fchroeft men één van de beide glazen voor
dezelve , en trekt eenen fchuiver met Objeten daar
achter, terwyl men de veer van het kleine Mikros
en dan valt het beeld van elk voor--kopnedrut,
werp op den tegen overgeílelden muur.
De graad der fcherpte en duidelykheid hangt , deels
van de fcherpte der Zonneftraalen, deels van de rechte
plaatzing van het glas, af. Dit moet men, by elk voor
"zo lange op- en neder fchroeven , tot men het-werp.,
voorwerp in de mogelykíte duidelykheid aaufchouwe.
De
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Ie graad der vergrooting hangt van de verwydering
des witten muurs van het Mikroskoop af. De beste
affiand is die tusfchen t2 —t6 voet, of 6-8 ellen. lu
deeze verwydering heeft eene Luis, van middelmaatige
grootte, de lengte van drie voet.
De Waarneemers moeten niet al te digt by den witten muur komen ; hoe verder af, des te duidelyker
vertoont zich het beeld.
t) Alzo de Zon aan den hemel niet ftil ftaat, moet men
de richting van den Spiegel, van tyd tot tyd, herhaalen , en, door het draaien van de fchyf en van den
wervel, haare Ihaalen geduurig in het middenpunt van
de opening houden , zo dat dezelve fcherp op het
voorwerp vallen.
Niet alle voorwerpen behoeven eenen gelyken graad
van Zon en licht ; digtere voorwerpen vereisfèhett
meerder , fynere minder, licht. Men kan derhal.
ven ook het brandpunt van het voorf#e glas nu
eens fcherper, dan een zwakker, op het voorwerp laa.
ten vallen, wanneer men de tweede in de groene ingeflotene buis al of niet verder uithaalt.
Buiten dat dient ook dit Mikroskopisch Werktuig, on.
afhanglyk van de Zon, en de verduistering des vertreks,
tot een
Enkelvoudig Mikroskoop ,
hetwelk men ten allen tyde , by den dag en by de
kaars, tot waarneemingen kan gebruiken. 'Er zyn by het
zelve t tee vergrootglazen, het één binnen 3 duim (eigen.
lyk 5 lynen,) en het tweede binnen á duim brandpunt. Indien men ook maar ; en ; duim wil hebben , dan vergroot het eerf'e glas reeds in het enkelvoudig Mikroskoop
een Voorwerp , (volgens de bekende berekening van des
kundigen) 4,096, en het tweede 32,768 maal. Men ziet,
dat zich eik reeds hierdoor, wanneer by ook niet ten allen tyde de Zon heeft, eene nuttige en aangenaame tydkorting verfchaffen kan.
By het gebruik van het enkelvoudig Mikroskoop moet
niemand vergeeten , de vergrootglazen voor zyn eigen oog,
door een zacht fchroeven, te flellen; want het punt van
duidelykheid is bykans voor elk oog onderscheiden. Wanneer dus iemand een voorwerp met zyn oog zeer duide.
lyk heeft waargenomen, moet by niet gelooven, dat, wanneer by het Mikroskoop aan eenen anderen geeft, deeze
Za
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nu ook zo duidelyk ziet, zonder het glas voor zyn oog
eerst recht gefield te hebben. Byzienden moeten het
glas iets dieper in, verzienden iets verder uitfchroeven.
Het best is , dat ieder het Mikroskoop met de linker
hand vast houdt, terwyl by met de beide voorfie vingeren van de rechte hand langzaam fchroeft,
De glazen moeten geduurig zuiver worden gehouden,
en de vergrootglazen met een fchoon kwastje, of met
een zachten lederen lap, worden afgeveegd.
Het voorfile verzamelglas van het Zon -Mikroskoop
geeft ook tellens eene zeer fraaije Camera obfcura, wanneer men omtrent 8 duim voor hetzelve, in het verduisterd vertrek, een vel papier houdt, na dat men de buis
en den fpiegel heeft weggenomen.
Dit geheele Werktuig beloove ik den Liefhebberen der
Natuur voor 12 guldens te laaten bezorgen , wanneer het
zelve, by tyds, by my behield, en het geld vooruit betaald wordt, dewyl ik anders niet altoos in haat ben,
ont de kosten , welke het veroorzaakt , goed te maa ken. Ook moeten voor het kastje , waarin het geheele _Werktuig verzonden en bewaard wordt als ook
voor de kosten van het inpakken, 12 (luivers worden by.
gevoegd. Wie nog een derde vergrootglas , hetwelk
aoo,000 maal vergroot , daarby wenscht te hebben , betaalt
voor het geheel 14 guldens. Kan en wil iemand so guldens ten koste leggen, dan beloove ik, om hun daarvoor
te leveren. i. Een vierde glas, 't welk meer dan 200,000
maal vergroot. 2. Een goed vergrootglas ( loupe )
3. Zes in palmboomhout zeer fyn uitgewerkte fchuivers
met Voorwerpen. 4. Geheel van palmboomhout vervaar
Werktuigen, en zodanige inrichtin--digemkrospfch
gen , waardoor de nuttigheid van het Inirument ver
wordt.
-grot
Wie weet , dat een Engelsch Zon -Mikroskoop zoo
tot loo guldens kost,, en gezien heeft, dat een zodanig
Werktuig, offchoon van geel koper, niets meer uitwerkt,
dan dat geen , 't welk ik aanbiede , die zal zich verwonderen, hoe het mogelyk zy, hetzelve voor Benen zo
geringen prys te leveren. Dan daar het my niet om ge win, maar om de uitbreiding der kennis van GODS Werken, te doen is, neeme ik zekerlyk veel daarmede verbondene moeite en arbeid op my, zonder op derzelver
belooning te rekenen. ik offere gaarne myne ledige uuren
op, en waage aanzienlyke kosten , wanneer ik maar myn
oog
,
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oogmerk , om dit belangryk en weldaadig Werktuig in
meerdere handen te brengen, bereike.
Byzonder wenfche ik hetzelve, in de Schoolen en onder den middel(Iand der menfchen, bekender te maaken,
om dat diergelyke Mikroskopifche kundigheden , wegens
de duurte der inftrumenten, tot hier toe, by deezen niet
dikwyls gevonden worden. Ik hebbe menigmaal gehoord,
dat zelfs menfchen van eene meer befchaafde opvoeding
de verhaalen van zommige vertooningen des Zon- Mikros4
koops voor loutere verdichtzels houden, om dat hen dier
nooit ter voren, ik laat ftaan voor 't oog,-gelykno
gekomen waren.
Om nu het oogmerk van diergelyke nuttige en aangenaame kundigheden door dit Werktuig uit te breiden,
en des te zekerder te bereiken, verplicht ik my niet alleen
thans , om dezulken, die op tien fluks vooruit betaalen, het elfde vry te geeven; maar ik beloove ook, zo
dra ik flechts, wegens de vergoeding der kosten, eenigzins verzekerd ben, nog een I2de daar en boven te zullen zenden, wanneer de fchóol, die hetzelve ontvangen moet,
by de vooruit betaaling , genoemd wordt.
Indien meerdere beilellingen ` my hier toe in {laat (lellen, zal ik, van het mogelyk overfchot, aan meer Schoolen dit Werktuig deels ten gefchenke geeven , deels hetzelve nog beterkoop overlasten, gelyk ik reeds , by eene
andere gelegenheid, beloofd hebbe.
Voor het overige neem ik nog ,op my , om eene meer
uitvoerige aanwyzing te geeven, hoe men voor zich zelven meerdere Voorwerpen bereiden , en hierdoor het gebruik van het Werktuig geduurig vernieuwen kunne.
De byzondere Lyst dier Voorwerpen , welken thans
by het Mikroskoop gevoegd zyn, vindt men op het papier, welk om de Voorwerpen gewonden is.
Ik wenfche van harte, dat myn welmeenend oogmerk
niet zonder zegen zal zyn , en dat veelen door hetzelve in {laat gefteld mogen worden, om cons Grootheid,
ook in het kleinfte zyner Werken, nader te leeren kennen.
JUNIEER,

Maagdenburg, Veldprediker van het hooglofl.

den 3 January 1791,

von Kalkfteinfche Regiment.
z3
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NABERICHT.
Het reeds in de Niederrheinfche Unterhattun en (Maand
April d. J. No. VI. Afdeel. 5. bladz. 2yI.) geplaatfle
korter Bericht van het Zon - Mikroskoop , waarvan hier
Bene meer uitvoerige befchryving is medegedeeld , had
my terltond zeer opmerkzaam op hetzelve gemaakt.
Dan, ik wil niet ontkennen, dat, hoe zeer ook de reeds
met roem bekende naam van den Masker my genoegzaam
was, om dit medegedeeld Bericht niet met zo veele anderen gelyk te dellen, waarin gemeenlyk meer beloofd wordt,
dan men denkt te vervullen. ----- Echter juist dat geene,
het welk Infchryvers en Koopers het meest kan aanlokken,
naamlyk de ten uiterfien lange prys,eene omítandigheid was,
die my de waardy van het Werktuig zelve verdacht maakte , en my, of eene in haast en op den koop gemaakte
waar, of mindere duurzaamheid, of andere onvolkomenheden, deed v. rmoeden. Ondertusfehen was ik niet te min
begeerig , om van de eigenlyke gefteldheid en de juiste
waardy van dit Werktuig beter onderrecht te worden.
Ueeze begeerte wierd fchielyk en overvloedig voldaan ,
toen ik op myne kortlings ondernomene reize naar Maag
denburg met den Heere Veldprediker JUNKER perfoneele ken.
nis maakte , en gelegenheid en tyd had , (waarvan ik ook
zorgvuldig gebruik maakte) om zo wel het Zon- Mikroskoop zelve , en deszelfs werkingen , als ook de wyze,
hoe hetzelve gemaakt wordt, en de hiertoe behoorende
inrichtingen, welke meest by wyze van eene Fabriek zyn
aangelegd , en waarmede zich zeer veele handen bezig
houden, naauwkeurig in oogenfchyn te neemen. En thans
kan ik de Leezers op myn woord verzekeren, dat ik myne verwachtingen, zo wel wat de waardy en duurzaambeid van het Werktuig , als ook byzonder wat de werkingen van hetzelve betreft , zeer verre overtroffen vond.
gene meer uitvoerige befchryving zoude hier overtollig
wezen , vermits de reeds medegedeelde van den Heere
JUNKER duidelyk en volledig genoeg is. Dit alléén merke ik
nog daarop aan , dat dezelve zo weinig overdreven is,
dat eer te weinig dan te veel 'er van gezegd is , gelyk
dan, by voorbeeld , de lengte van eene luis, zo als dezelve zich door het Mikroskoop vertoont, in de berchryving Rechts van 3 voeten wordt opgegeeven, daar ik echt er
-
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ttr zelf, toen wy dit diertje door het tweede of het
meest vergrootende glas befchouwden, de lengte van zes
voeten bevond te hebben , zonder dat-tehalfprycn
nogthans, by deeze uiterfte vergrooting, de duidelykheid
van het Voorwerp merkelyk verloor. De famentlelling
van dit Werktuig is, voor 't overige, gelyk ook reeds
uit de befchryvinge blykt, ten uitertlen eenvoudig , en
liet gebruik geheel gemaklyk , gelyk ik niet Hechts in
Maagdenburg, by het bezigtigen, bemerkte, maar <,ok
thans in myn huis , by het gebruik van tiet medegebrachte Werktuig , uit eigene dikwyls herhaalde ondervinding befpeurd hebbe. Om kort te gaan , ik heb nieermaals gelegenheid gehad, om zeer fraaije, kostelyl. gewerkte, Engelfche Zon - Mikroskoopen , voor den prys
van f 200 te zien , die , nogthans, zo wel ten aanziene
van de vergrooting der Voorwerpen, als ten-aanziene van
de duidelykheid, volftrekt niets meer uitwerkten, dan dat
van den Heere JUNKER.
Zo wel deeze eigene vaste overtuiging van de deugd
des Werltuigs , als ook , in 't byzonder,, de wensch ,
om het zo edelmoedig en onbaatzuchtig oogmerk van deli
Meere JUNKER, het welk by verlangt in meerdere handen
te doen komen, zo veel in my is, te helpen bevorderen,
noopen my niet alleen tot deeze openlyke bekendmaa.king , maar ook tot de aanneeming van de beflellingen
(Commisfien). Want., dewy! de Beer JUNKER, wegens zy.
ne menigvuldige bezigheden, en wegens het geduurig ver
eigen opzicht op den arbeid , zich zelven met-eischt
den verkoop niet meer, kan belasten , en dien daarom
aan andere Vrienden heeft overgedraagen , hebbe ik denzelven, voor deeze en de nabuurige Holland/die Gewesten op my genomen, en wel in dier voege, dat ik de
befchrevene Werktuigen voor de voornoemde pryzen ,
naamelyk een Zon - Mikroskoop met 2 glazen voor i
guldens en 6 IL; één met 3 glazen voor 14 guldens en
$ ft. en één met 4 glazen voor so guldens en t 11. vooruit te betaalen, aan de Liefhebbers, vrachtvry tot Xanten,
bezorgen kan, zo dat dezelven met geene nabetaaling voor
vracht of inpakken iets te doen hebben. De brieven en
het geld verzoeke ik intusfchen Postvry.
VAN DE Z0N-MIKROSK00P.
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Xanten , in 't Kleeffiche
T I: I E s c H,
den 3o May i79z.
Predikant der Hervormde Gemeente.
,
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Ilan de Heeren Schryveren van de Algemeens Paderland/che Letteroefeningen.
MYNP, HEREN!

H

et nevensgaande verhaal zeer veel betrekking hebbende,
en eenigzins behoorende, tot het door my vertaalde
en uitgegeeven Verhaal der muiterye aan boord van he
Engelsch Konings Schip DE BOUNTY, gevoerd geweest zynde door den Luitenant nt.lcx (*) , zullen U Wel Eds,
zulks
(t) De Heer BmGH gaf, terfiond na zyne komst in Engeland,
Qm aan de nieuwsgierigheid van zyne Natie te voldoen , het
verhaal in 't licht van de muitery aan boord van zyn Schip de
Bounty, en van zyne daar op gevolgde rampfpoedige reis; be.
loovende ook eerlang het eeríle gedeelte van zyne reis , ba.
helzende zyn togt uit Engeland tot aan Otaheite , te zullen
uitgeeven ; doch 'federt van gedagten veranderd zynde, gaf hy,
In het begin van dit jaar, zyne geheele reis uit, in een Werk
in groot quarto , naar den tegenwoordigen fmaak der En,
gelfchen zeer pragtig gedrukt, en met zyn Pourtret vercierd.
In deezen tweeden druk, beeft by 'er hier en daar eene geringe
vermeerdering bygevoegd , die tot het weezenlyke van zyrt
verhaal niets doen ; maar , op het laatst , berigteude, dat hy
zich aan boord had beggeven van de Hollandfche Paketboot
0e Vlyt, Kapt 4IETER COUVA@T, van Batavia naar Middelburg beftemd, heeft hy dat berigt met eene aanmerking vermeerderd,
welker belang ik , by mangel van genoegzaame kennis in de
Zeevaartkunde, niet beoordeelen kan, maar welker mededeling
mooglyk eenige nuttigheid zoude kunnen hebben , weehalveni
.

ik dezelve hier zal opgeeven.
„ Op de reis naar de Kaap de Goede Hoop (dus fchryft hy)
Ik kan echter niet
„ is ons niets merkwaardigs ontmoet.
voorby de Hallandfche manier van Navigatie aan te teeke„ nen. by fluuren volgens het waare Compas, of liever zy^
„ trachten dit te doen, door middel van een klein beweeg•
baar middelpuntig Kaartje (fchuif- Bompas genaamd ,) he
„ welk zy op de ;Vferidiaan flellen , en, zo dra zy verneemen,
,, dat de miswyzing aá graad veranderd is federt de laatfte ftel.
„ ling, verbeter-en zy weder het middelpuntig kaartje. Dus
ftuuren zy binnen een kwart ftreek, zonder grooter naauw.
keurigheid te begeeren.
D)e Officier van Wagt veibe,
tort de koers van de wraak volgens zyn eigen oordeel,
„ oer zulks op het logb,)rd, of op de lei, word aangeteekend,
" i?1
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zulks dienflig oosdeelende , my verpligten met liet zelve

in uw Tydfchrift te plaatfèn.
Ik heb de eer, met alle achtinge te zyn
MYNE HEERENT

UE. D. W. Dienaar,

.Rotterdam,

den van Juny z79a.

REINIER ARRENBERG.

„ Zy werpen geen log; men heeft my gezegd, dat de Com,
„ pagnie zulks niet toeftaat. Hunne manier, om den voortgang
„ van het Schip te berekenen , gefchied door middel van 4n
„ voeten affland te meeten , langs de zyde van het Schip, en
„ dan te letten op eenig groot gedeelte Zeefchuim, wanneer
„ het dwars af voor het voorfte end van den gemeeten afTtand
is, en vervolgens halve feconden te -ftellen tot dat het deel
„ fchuims dwarsch voor het agter end van dien afftand is. Door
, het getal van halve feconden , dus bekomen , deden zy het
„ getae 48, neemende de uitkomst voor de Vaart der zeiling
„ in geographifche mylen per uur, of het getal van DuiLfche
„ mylen in vier noren.
„ Het is niet gebruiklyk de Zons- declinatie te verbeteren,
„ offchoon men op een Meridiaan is verfchillende van die
„ op welke de Tafels berekend zyn. Zy rekenen in het alge.
„ meen juist zo als de getallen in de Tafe!s gevonden war,, een. Uit dit alles valt het niet moeilyk de reden te begry„ pen waarom de Hollanders doorgaans meer dan ro graden
, misgist zyn : ook worden hunne reizen merk;yk verlengd
„ door dien zy geen genoegzaame hoeveelheid zeil voeren."

AUTHENTIQUE BYZONDERHEDEN, P.ETREKLYK HET VER
LIES VAN HET ENGELSCH FREGAT DE PANDORA, GECOMMANDEERD DOOR DEN KAPTEIN EDWARDS.

,
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p den 17 November 1790, zeilde het Konings Fregat Pandora uit Engeland, om de Zeeroovers op te
zoeken , welken zich , met geweld , hadden meester gemaakt van zyner Majefteits Schip de Bounty, gecommandeerd door den Luitenant BLIGH, en na zich te Terenife
en te Rio 3aneiro ververscht te hebben , zetten zy de
reis voort naar den Stillen Oceaan.
Op den s3 Maart 1791 , kwamen zy te Otaheite aan,
Alwaar zy, niet zonder merklyke moeite , meester werden

Z_5
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van veertien der zestien Zeeroovers , welken door die van
de Bounty waren agtergelaaten, zynde de twee anderen, of
door hun eigen Volk, of door de Inboorlingen, om hals gebragt : zy hadden , met behulp der Inwooneren , een
Schooner gebouwd, in het voornemen om daarmede naar
India te ftevenen , en zouden reeds gezeild zyn , indien
hun het (legt weer en de twist onder elkanderen over den
perfoon , dien zy tot hunnen Bevelhebber zouden aan{Iellen, hen niet te Otaheite, tot de aankomst van de Pandora, opgehouden had.
Het Schip de Bounty was , in September 1789 , van
Otalieite vertrokken, met CHRISTIAN , als Opperhoofd,
en nog agt andere Zeeroovers, na dat zy alvorens de Geweeren, Ammunitie en alle andere noodwendigheden, met
de bovengemelde knaapen , gelyklyk gedeeld hadden ; en
fchoon de Pandora federt drie of vier maanden in deeze
Zee kruistte en een groot aantal Eilanden aandeed, van
welken 'er verfcheiden nog nimmer ontdekt waren, konden zy echter nergens de Bounty ontdekken, of eenig berigt van de andere Zeeroovers bekomen.
Uit de Journaalen, door de Zeeroovers, op de Bounty
gehouden, bleek het, dat zy, na den Luitenant BLIGH
met zyne Officiers en Volk, uit het Schip gezet te hebben , gezeild waren naar Torbantae , een Eiland in die
Zee , door Kapt. coo' ontdekt , alwaar zy voorneemens
waren zich ter neder te zetten; doch de broodvrugten en
de andere planten, die aan boord van de Bounty waren.,
vernield, en groot gebrek hebbende aan eene menigte andere noodwendigheden om dat oogmerk ter uitvoer te
brengen, waren zy weder naar Otaheite gekeerd, om aldaar te koopen het geen zy benoodigd hadden.
By hunne aankomst aldaar , vertelden zy aan de Inboorlingen, dat zy Kapt. coon., aan eene der Eilanden,
ontmoet hadden, waar hy voorneemens was eene Bezitting aan te leggen, waarom zy hem de Broodboomen en
andere planten gelaaten hadden , gelyk ook den Luke riant BLIGH, met het ander Volk, om hem in zyn voor
behulpzaam te weezen , en dat CHRISTIAN, door-nem
Kapt. cooK tot Bevelhebber op de Bounty aangefteld
zynde, hy hem naar Otaheite gezonden had, om meer
Broodboomen, Planten, Varkens en Gevogelte te haalen.
De Inboorlingen , overílelpt van blydfchap zynde, op
het hooren, dat Kapt. COOK zich zo digt by hen bevond, hadden hun terftond driehonderd Varkens, een
Stier,
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een
groote
en
hoeveelheid
Gevogelte,
beStier, een Koe,
nevens andere noodwendigheden, bezorgd : ook hadden
zich eenige Inboorlingen , zo Vrouwen als Mannen, aan
boord begeeven , met welken zy naar Torbaniae waren te
rug gekeerd.
Daar te rug gekomen zynde, zetten zy hun Vee af
aan een klein Eiland, by den mond van de Haven, ligtten het Schip en haalden het aan de overzyde van de
plaats, die zy voorneemens waren te verfchanfen. N;
dat zy eenigzins in hun werk gevorderd waren, kreegen zy twist onder elkanderen, en daarby gefladig vegtpartyen met de Inboorlingen hebbende , welken veelal
veroorzaakt' werden door hunne rooveryen en andere ge
bleef daardoor het verder afmaaken van-weldaighn,
hunne verfchanfing fteeken ; daarenboven CHRISTIAN ,
vindende dat hy al zyn gezag over hen verlooren had,
riep hen alle byeen , om te overleggen wat hun best' te
doen ware, en verklaarde dat hy bereid was het befluit
van de meerderheid ter uitvoer te brengen. Na een
zeer lang beraad , befooten zy van hun plan , om zich
te Torbaniae ter neder te zetten, af te zien, en naar Otaheite te rug te keeren ; doch dat zy , die verkoozen daar
te blyven, het konden doen, en dat de anderen daar tegen , die by het Schip wilden blyven, konden gaan daar
zy het goed vonden. Ingevolge van dat befluit fcheiden
zy op de voorgemelde wys van elkanderen.
Kaptein EDWARDS , alle hoop om de overige Zeeroovers te vinden , opgegeeven hebbende , nam de te rug
reis aan door de Endeavourftraat , in welke de Pandora
ongelukkig bleef, op de banken van Nieuw Zuidwalles,
den zy Augustus 1791 , op de zuiderbreedte van 23
graaden.
Negen-en-negentig Mannen van het Scheepsvolk werden door de booten gered; vier-en-dertig verdronken 'er
met het Schip, en daar onder vier van de gevangen Zeeroovers. Zy begaven zich, met de booten , naar een
klein Eiland, omtrent drie mylen van het Wrak, daar
zy de weinige Levensmiddelen , die zy by zich hadden ,
aan land bragten , waar na de booten terftond te rug
keerden, om het overige Volk, dat zy misten, te zoeten, doch ongelukkig vonden zy 'er geen een eenigen.
Ieder man Hoeg, terftond na de fchipbreuk, de handen aan het werk, om de booten, tot hunne voorgenoen reis naar Timor, gereed te maaken, waarmede zy
twee
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twee dagen bezig waren; geduurende welken tyd zy
eene der booten naar het Wrak zonden; doch het eenige, dat zy 'er van mede bragten, was een Lantaarn en
de groote Bramzeilsfl:eng, welke genoegzaam met de. oppervlakte van het water gelyk was, en die hen, uit hoofde van gebrek aan Masten, wel te pas kwam.
Op den 31 Augustus, hunne booten in gereedheid zynde, bragten zy dezelven te water, en fcheepten zich in;
hebbende alvorens het rantfoen, voor ieder man, daags,
bepaald op twee oncen brood, twee kleine glazen water
en een met wyn, maakende de drie omtrent eene halve
pint uit, eene halve once Moutwyn en eene halve once
Soupkoekjes.
Na een togt van drie dagen, kwamen zy aan de Prins
van Walles Eilanden, en vulden daar alle de Vaten, die
maar water konden houden, waardoor egter hunne voorraad op niet meer dan anderhalve loop, voor ieder man,
korde berekend worden. Vervolgens namen zy den togt
wederom aan door de Endeavourflraat naar Ti?nor, daar
alle de booten tusfchen den i6 en i8 September behouden aankwamen, zonder één man verlooren te hebben,
fchoon hun rantfoen zo gering was geweest, en zy in de
vier booten, te weeten, twee kleine Kotters, de groote
Boot en de Pinas, zeer bekrompen gezeeten hadden.
Zy waren ongelukkig van de Schooner, die zy den
Zeerooveren ontnomen hadden , en door Kapt. EDWARDS
als een foort van Paketboot was uitgerust, aan het Na-.
vigasors Eiland, afgeraakt; dan deeze Schooner kwam te
Samoran, in het Eiland Yava, genoegzaam op denzelfden tyd, dat Kapt. EDWARDS te Timor aanlandde; hebbende, uit gebrek van water en Levensmiddelen ,zeer veel
elende uitgedaan.
By hunne aankomst te Copang , de Hoofdplaats van de
Hollandfche Bezitting op Timor, werden zy met de groot
oplettendheid bejegend door-flemnschivd
den Gouverneur WANJON, en de andere Heeren van die
plaats. Zy vonden daar agt mans, eene vrouw en twee
kinderen, welken, met een open en zesriemige Kotter,
uit de Botany Baai ontvlugt, en daar aangeland waren.
Deeze guiten hadden den Gouverneur WANJON diets gemaakt, dat zy met een Transportfchip, dat naar de Botany
Baai beftemd was, op de Kust van Nieuw Holland fchip.
breuk geleden hadden; doch zy waren niet lang daar ter plaat'e geweest, of men begon reeds te vermoeden , wat hupt
voo-
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vooreg bedryf was geweest, en toen zy, vervolgens, te famen verftuil gekregen hebbende , elkander hunne fchelmftukken verweeten , werden zy door den Gouverneur
WANJON ondervraagd, wanneer het ras bleek, dat de ge
Historie van hunne fchipbreuk verdigt was, waarop-hel
hy hen had doen gevangen zetten tot den 6 Octobér, op
welken dag by hen aan Kapt. EDWARDS overleverde,
die destyds gereed ftond, om met een Hollandsch Colnpagniesfchip naar Batavia over te (keken, ten einde aldaar de gelegenheid af te wagten om naar Engeland te
rug te keeren.
In het begin van December, werd den Kapt. EDWARDS
toegedaan , om, aan boord van ieder Compagniesfchip,
dat naar Europa flond te vertrekken , twintig man van
zyn Volk met een Officier in te fchepen, terwyl hy zelf,
met de laatfte divifie, vertrok.

BERICT VAN DE UITGESTREKTHEID DER iIRER5CHAPPYE,
VAN DE GELDMIDDELEN, VAT I)R KRYGSMAGT EN
HET CHARACTER VAN TIPPOO SULTAN.

ne Nieuwstydingen, den kryg derEngelfchen met TIP„ Poo sAïn betreffende , zullen de plaatzing eeniger
„ Byzonderheden, wegens zyn Ryk en Perfoon (thans zeer
vernederd,) zeer gepast Inaaken. Meerendeels zyn ze ont„ le end van den Major RENNELL, en andere egte Befcheiden,
„ wegens dien Vorst en deezes Vader, HYDER ALLY."

De Heerfchappy van

TIPPOO SULTAN

, die zich Vorst

van Myfore noemt, neemt ten Westen een aanvang aan

de Bergketen by Dalmacherry, Sautgud en dttore; ftrekt
zich Zuidwaards uit na Travancore en Madura; Noord
na Soonda en Viftapour,, influitende Adoni, het-wards
Grondgebied van wylen BAZALET JUNG , Noordwaards
na Guntoor en Ongole, en Westwaards tot de Zee. Deeze
uitgetrektheid bevat in 't algemeen de Landen van Myfore, Bednore , Coimbett0're , Canara en Dindigul; behal.
ven de Vermeesteringen van zynen Vader HYDER ALLY
ten Noorden , te weeten Meritch , of Meritz, Soonda,
Chitteldroog , Harponelly, $anore - Bancapour , Roidroog,
Gooty, Condanore, Ganoul en Cuddapah.
Tip-
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TIPPOLI SULTAN'S HGerfchappyen, zegt
Major
NELL (*), zyn zeer uitgebreid; en íchoon de Onvo 10EIgi

lkomen
heid der Aardrykskunde, van het Westlykst
des
Schier - eilands, my niet toelaat om derzelver gedeelte
Noordlykfte
Grenzen uit te merken, nogthans is het vry
dezelve tot de Rivier Kistnah ltrekken, aan zeker dat
de van de Stad Vifiapour , en kan , derhalven,dedeZuidzyuitge.
ltrektheid van TIPPoo s Grondgebied of Koningryk
van
de Valeie Ootampaliam in 't Zuiden tot de Rivier
Kistnah
in het Noorden (of liever N. N. Westen) niet
minder
zyn dan sso Britfche Myien. In de breedte is het
zeer
ongelyk ; op de breedfle plaats, dat is in het Noordlykfle
gedeelte des Eilands, is de breedte ten minllen 330 Mylen ; maar minder dan Iso in de Parallel van
poly , en verder Zuidwaards loopt het in een Tritchino.
punt uit.
De Grondvlakte heeft men met die van
Groot-Brittanje
vergeleeken , welke gefield wordt op 96,4o0
vierkante
Lritfche Mylen; en het Land van TIPPoo Relt men
dat siï
vierkante Graaden beflaat , 't welk
op
de
Parallel
van
14 Gr. omtrent 97,G6o Britfche Mylen uitmaakt.
Volgens het Berigt van Major RENNELL ,
was Mr.
WILLIAM TOWNSHEND , een Bediende van de
Oost- Indi..
fche Compagnie , die van Onore na Bednor# en
Seringa•
patam reisde , elf dagen op weg tusfchen de twee
laatstgemelde plaatzen; die , egter, niet meer dan
18o
of
Igo
Mylen van elkander kunnen liggen; en deeze befchreef
het geheele Land, 't welk by doortrok, als
open en vrugtbaar , en dat hy geen Bergen aantrof tusfchen
de Gaut:
(t) en Seringapatam.
Maar Graaf Colnwallis befchryft, in zyn jongfie Berigten, alle de deelen des Lands
van Myfore, welke hy gezien heeft , op zynen
tocht van
Bangalore na Seringapatam , als over 't algemeen
uit den aart onvrugtbaar; dat het Leevensonderhouddor en
voor
Menfchen en Beesten alleen kan verkreegen
den onvermoeiden arbeid der Inwoonderen , en worden door
dat het land,
omihreeks Seringapatam , zeer oneffen
en
fchraal
is. De Ber.
gen, voegt by 'er nevens, zyn loutere
rots,
en
de laagere
gronden zo dun met aarde voorzien, en
overal bedekt
*) RENNELL's Memeir of a Map of Hindofian. met
(t) Gauts betekent een Doorgang door 't Gebergte
of een•
Landingplaats aan eene Rivier. In den eerften
zin wordt dit
Woord toegepast op de Carnatic
, welke verdeeld is dooi,
Bergketenen, met veele zulke Doorgangen.
—
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Riet groote losfe fleenen, dat men 'er Beene vrugten in
eenige aanmerkelyke maate van kan trekken, ondanks het
befteeden van den grootften arbeid.
Graaf CORN WALLIS en de Generaal ABERCROMBY kwamen
ieder met hunne Legermagten, in het Land Myfore, door
de Gauts of Ghauts te beklimmen; zynde een reeks vara
Bergen , die men de Indifche Appenynen genaamd heeft.
Deeze vermaarde Bergketen , die, misfchien, met meer
naauwkeurigheid , dan eenige andere grensfcheiding, de
lyn van Zomer en Winter, of liever Droog of Nat, bepaalt, firekt zich tot 13 Graaden in de breedte uit; dat is
van Kaap Comorin tot Suratte (alleen met uitzondering
van eene gaaping omtrent i6 Mylen wyd tegen over Pa.
niamy (*), op onderfcheide af(Ianden van de Kust , zei.
den meer dan 70 Mylen , en doorgaans omtrent 40 ; voor
een kort beftek , nadert dezelve tot 6 Mylen. Hoewel
de hoogte van' deeze Bergen onbekend zy,, is dezelve
groot genoeg om te beletten, dat de Wolken 'er niet over
heen trekken , en dat gevolglyk de beurtwisfelende NoordOoste en Zuid-Weste Winden alleen een Regen -faifoen
aan ééne zyde van 't Gebergte veroorzaaken ; te weeten
aan de Windzyde (t). De Hoofditad van Myfore is Seringapatam , gelegen op een Eiland van de Rivier Cauvery of Caveri. Volgens Major RENNELL treft men 'er
weinig opmerkenswaardigs in aan. Deeze naauwkeurige
Aardryksbefchryver felt de Breedte op ia°. 3t • 45"• de
lengte op 76°. 46'. 45". Dezelve ligt 217 Britfcht Mylen
van Arcot, 74 van Bangalore, 187 van Bednore, 380 van
Kaap
VAN TIPPOO SULTAN.

(*) Deeze Breuk of Opening fchynt te grenzen aan 't geert:
Annamally, of het Oliphants Gebergte, noemt, en
wordt meest beflaagen door een Woud 't welk goed Timmer.
hout oplevert ; 't zelve heeft het Fort van iInnamally ten
Oosten , en Palicaudcherry ten Westen. De Valei of Opening
firekt zich omtrent 14 Mylen uit tusfchen het einde van de
Noorder, en het begin der Zuider, Gauts, voor dat dezelve
eindelyk komt in het laage Land op de Malabarfche Kust. Schepen, die, geduurende de Noord-Oost Pasfaatwind langs deeze
Kust vaaren, ondervinden doorgaans een fierker wind op de
hoogte van Paniamy, dan elders; en deeze Opening fchynt
eene genoegzaame oorzaak tot her voortbrengen van zulk eert
uitwerkzel op te leveren. RENNELL.
(t) Dit alles ontwikkelt de Major RENNSI,L breeder in de
boven aangehaalde iJ1 m.
D'AINVILLE
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Kaap Comorin, 622 van Bombay, 1170 van Calcutta, 290
van Madras , i8 van Tellicherry, 344 van Travancore,
jto5 van Tritchinopoly, 2o2 van Vellore en 405 van Mifiapour. Natuur en Kunst heeft dit Eiland versterkt.
Myfore, eene verílerkte Stad, omtrent 8 Mylen van Seringapatam, was de oude Hoofdflad, die den naam gaf
aan 't geheele Landfchap.
Bangalore , door den Graaf CORNWALLIS , op den 21
van Maart 1791 vermeesterd, ligt op de Breedte van 13°.
en de Lengte van 70°. 37. icy. Deeze plaats is, vol
RENNELL, van veel aanbelangs voor den Staat, zyn--gens
de eene flerke Vesting ; uit hoofde van de ligging werd
dezelve aangemerkt als het Bolwerk van Myfore aan de
zyde van Carnatic. Dezelve is ook van gewigt, als lig
midden van het Schier - eihand , voorzien-gendopht
van wegen, in allerlei rigtingen door 't zelve loopende.
Men berekent de Inkomften des Souverains van Myfore op vier Crores Roupyen; of zo veele Millioenen Pon.
den Sterlings. Zyn Krygsmagt was (in den Jaare 1788,)
zeer groot, beftaande uit niet minder dan 72,800 geregelde Manfchappen, daar onder begreepen 740 Europeaanen, onder Franfche Bevelhebberen, behalven de Krygs.
benden in de Grensplaatzetí op 49,000 begroot. Het
overige zyns Legermagts , zamengefteld uit ongeregelde
Krygslieden, bedroeg meer dan 38,000 Man; zo dat men
de geheele Krygsmagt van TIPPOO berekent op 155,000 man,
van welken 73,000 veel beter onderweezen zyn in den
Wapenhandel, dan ooit een Vorst van dat Land zamen
bragt (*).
De Vader van deezen ontzaglyken TIPP00 was de beroemde HYDER ALLY, een Soldaat van Fortuin, de Zoon
van iemand, die, als Killadar of Gouverneur van eene
kleine Sterkte , een der Koningen van Myfore diende.
Men wil dat by de beginzelen van de Kunst des Oorlogs
in de Franfche Legers geleerd hebbe ; in 't Jaar 1753
deedt by zich by uitfteekenheid kennen als hun Helper
in de vlakten van Tritchinopoly. Omtrent tien jaargin
laater ., aan 't hoofd van het Leger der Myforiaanen geplaatst

(*) In den Jaare 1751 was de onkunde der Myforeaanen in
glen kryg zo groot, dat zy, by een nagtmarsch, over een veld
trokken met tien duizend Lichren, als of zy een ommegang
deeden by een Indiaansch Huweiyks- Feest. Oxmes Military Transdtkians of Inde/ian.
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plaatst zynde , ontthroonde by zynen Souverain, en be.
Huurde het Koningryk, onder den tytel van Regent.
Kort daarop breidde by zyne Heerfchappy aan alle kanten uit, de Carnatic uitgezonderd; tot hy ten laatiten
zich aan het hoofd eens I1.yks bevondt , in uitgeltrektheid aan Groot - Brittanje gelyk , en het verbaazend inkomen van vier Millioenen Ponden Sterling opbrengende.
--- In de Jaaren 1767, 1768, 1769, was by met de
,Ennelfchen in Odrlog ; in deezen betoonde hy grooten
urged en bekwaamheid: want een fchielyken inval in de
de Carnatic doende, met een Leger meest uit Ruitery beftaande,' naderde hy tot op geven Mylen van ]badrat en
fchreef den Vrede voor aan den Gouverneur dier plaatze.
Dan, in den Jaare 1771, leedt HYDER ALLY, weinig mylen van zyne Hoofdflad, eene volkomene nederlaage van.
het Leger der Mahrattas; met veel moeite ontkwam by
met een klein overfchot der zynen de flachting ; en wederftondt de veelvuldige aanvallen zyner Vyanden , die
noch de kunde noch het noodige tot eene belegering bezaten. Fly wagtte vol gedulds den tyd af, tot dat de vyand,
het land verwoest hebbende, door gebrek , zich genoodzaakt vondt het zelve te verlaaten. Eenige weinige jaaren van Vrede herhelden riet alleen alles in den voorigen ftaat; maar verbeterden zyne Inkomílen, en versterkten zyn Leger tot eene maate , die alle gedagten te be,,
ven ging; terwyl, ten zelfden tyde, de verdeeldheden ,
welke onder de Mahrattas ontftonden, herij in (laat feelden, om zyne Grenzen, ten hunnen koste, uit te breiden. Zo veel vermag kloekheid, vol(tandigheid, en zu.inigheid.
Geduurende- den laattien Oorlog., tusfchen Frankryk en
Eggeland deedt HYDER ALLY een inval in de Carnatic
aan 't hoofd van ioo,000 man, zo Voet- als Paardenvolk; de afgerigtten ooit door een Inbooreling van Indie
te veld gebragt. Zyne overwinning behaald op den Colonel BAILLIE , wiens Krygsbende hy verfoeg, en de
daarop volgende hertocht van het Carnatifche Leger, bragt
te wege dat de Britfche zaaken, in dien oord, naar het
gevoelen der meesten in Europa , als hooploos wierden
aangezien. Gelukkig, nogthans, dat Mr. HASTINGS, toen
algemeen Bevelhebber van Bengalen, en wylen Sir EIERE
COOTE, Oppergebieder der Krygsmagt in Indie , anders
daar over dagten ; deeze. Krygsheld Ruitte welhaast de
overwinnende. Wapenen van NYD$R ALLY. Met een Le›ILNG. 1792. NO. 8.
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ger, naauwlyks iets meer dan 7000 man ílerk, noodzaakte
by dien onvermoeiden Oorlogsheld het beleg van vers
fchèide Sterkten op te breeken ; en op den eerften valt
July i 8t behaalde hy eene volkomene overwinning op
het verbaazend Leger zyns Vyands, beftaande. uit 150,003
man. HYDER ALLY Rondt nog zes nederlagen door; die
van den zevenden Juny 1782 was de laatfee , waarin die
twee groote Krygsbevelhebbers elkander ontmoeten; geen
van hun beiden was naderhand tegenwoordig in eenigen
flag van aangelegenheid. Beiden ftierven zy hun natuur
dood, vyf maanden naa elkander. HYDER op 't ein.-lyken
de van 1782, en COOTE in April 1783.
Major RENNELL geeft liet Character van H ER ALLY
in deezer voege op. Zyn Krygsgeluk , gegrond' op verbe.
teDle Krygstugt; oplettenheid op verdienden van allerleien
aart; bevrediging der onderfcheide Stammen, die onder
'hem dienden ; verfmaading van faatlykheid en pligtplee.
ging, dan die natuurlyk uit de waardigheid van zyn Chavae`ter ontfkondt, en zyn daar uit volgende bezuiniging in
kosten zyn perfoon betreffende (waarvan het tigendeel
de hoofdonderfcheiding uitmaakt van 't geen Iaen, onder
gewoone Vorften, Charatier noemt,) gepaard niet zyne
nipte oplettenheid op .de Geldmiddelen, en het geregeld
betaalen zyt;s Legers; .dit alles verhiet HIDER zo verre
boven de Vorften van .Hindoftan, als de groote hoedanigheden des laatst overleden Konings van Pruisfen hem,
boven de Europij'che Vorften fielden ; ik heb deswegen
I1YrrER ALLY altoos aangemerkt als de FREDRIK van het
Oosten. Wreedheid was de ondeugd van HYDER;' doch
men hebbe te bedenken , dat HYDER s denkbeelden van
genade afgemeeten waren naar een .4Jiatifchen maatftok;
en het is niet onwaarfchynlyk, dat hy zyn eigen Character voor gemaatigd en goedertieren hieldt, en daarin zo
verre uitfteekende boven TAd1ERLANE , NADIR SHAH en
ABDALLAH als hy in Krygsbekwaamheid hun te boven
ging.
Tippoo fcheen; uaa zyns Vaders dood, ten oogmerke te
hebben den Oorlog voort te zetten. Men veronderftelde, dat een aanval op zyne Landfchappen in 't Westen
van' Indie , door het baanera van een weg fot het aanzieulykst gedeelte tyner Heerfchappyen, hem van de ear,
natic zou aftrekken , en fchoon het weinig twyfel' leedt
of dit gevolg zou plaats grypen, bleek het nogthans, by
de uitkomst, dat let gedeelte des plans, den hertocht of
vii-
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was. Het deerlyk lot des Smaldeels, onder bevel van
den Generaal MATTHEWS, wees dit uit. ' Tippoo,. ten lesten , bevindende, dat de Mahrattas, zyne natuurlyke vyan.
den, met de £ngelfchen Vrede hadden, en dus gelegenheid om hunne oude vyandfchappen voort te zetten, en
daar en boven dat hy van de Franfchen verlaaten was,
bef oot , fchoon ongaarne, Vrede te maaken. By dien
Vrede in Maart des Jaars i 784, te Mangalore getekend,
werden de zaaken ten naasten by op denzelfden voet ge
als ze zich vóór den aanvang der vyandlykheden-bragt,
bevonden.
Het , algemeen Charaéter van TIPPOO, fchryft Major
RENNELL, is dat van een allereerztigtigst Man; by 'bezit groote bekwaamheden voor den Kryg, en het beheer der
Geldmiddelen; hy [leekt uit in wreedheid, en is onverzettelyk gehegt aan zyne eens gemaakte ontwerpen; hy
is, ongetwyfeld; de magtigl}e van alle Lands Vorílen in
HindoJkn; doch de verregaande verfmaading zyner eigene
Onderdaanen maakt het onwaarfchynlyk dat zyn Ryk lang
zal fl:aan (*).
Een Afftammeling van de Hindoe-Koning van Myfore,
door HYDER ALLY ontthroond, is nog in leeven, etx
wordt als Staat$gevangen te Seringapatam bewaard. By
gelegenheid vertoont men hem aan het Volk; het in lée.
ven laaten van deezen Af(lammeling levert een fterk bewys op hoe zeer de Volksvooroordeelen aldaar werker
ten voordeele van de Familie hunner oude Koningen. ----•
Het maakte een gedeelte uit van het plan der Krygsver,
rigtingen des Zuidlyken Legers onder den Colonel FvLLARTON, in den jaare 1783 , om van Coimbettore na Se.
ringapatam te trekken, om deezen Prins te verlosfen, en
het Volk van Myfore af te trekken van hunne onderwerping aan TIPPOO, en veele Mannen van doorzigt dagten
dat het wel gelukt zou hebben , indien . de omf andigbeden den Colonel hadden toegelaaten zulks te ondez.
ftaan.
.

(*) Men bedenke, dat RENNELL zyn Werk, waarin deeze
Characterfchets voorkomt, in den jaare 1788 , uitgaf.
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Hoor na uwen Vader die u gewonnen heeft!
$AI^O,MO.

aar thans het tyd[lip, het oogenblik, als met flerke lchre-,
den nadert , dat gy verre van de Woontng uwer Oude.
D
ren, in Beren anderen oord der Waereld, aan u zelven zulk

als Leerling in de beginfelen van
overgelaten zyn , om
een voor u wagtend beslaan te oefenen, en dus ook waar
naar eigen lust en zin te leeven ; daar eischt myne-fchynlk
vaderlyke pligt vordert myne zugt tot uw tydelyk en
eeuwig geluk, u, eer gy van ons 4hheiden zult, mynen welineenenden raad mede te deden, om u zoo veel in my
Is, voor het om u zweevende verderf te waarfchuwen, en
dus, ware het mooglyk, te behoeden , en mogten
myne vaderlyke Lesfin u waarlyk van nut zyn, dan zal het
my tot onuitfpreeltlylr genoegen verlirekken, niet te vergeefs
voor u gearbeid te hebben , en ik zal gerust ten grave daa.
len, in de volle verzekering, van door my alles toegebragt te
Hebben, 'wat (trekken kan, om uw waaragSig geluk hier in den
tyd, en natnaals in de eeuwigheid, te- bevorderen.
Reis dan, met Hem, die alles gadeflaat, en, landt gy aan
ter plaatfe uwer begeerten, laat dan uwe eerfle en vooznaamite pooging zyn, kennis te verkrygen, aan brave deugd.
verftandige medemenfchen;, zulken
zaame
van Wien
gy waarlyk nut kunt trekken. Zulken
wier bywooning to
in achting by anderen zal brengen
tracht door vriende,

:

•

3ykheid en onderwerplykheid', (doch zonder laag te zyn) in,
hunne gunst te geraaken, — maak gebruik van hunne lesfen en raadgeevingen, indien gy begrypt dat zy u van eenig
nut zouden kunnen zyn;
tracht, onder dezelven, eenen
waaren eclyten vriend te vinden , want,
een opregte
vriend is een medicyn des levens; met een woord, tracht al.
Loos de achting te verwerven van mannen, van verdienflen ,
luier otngang u tot luister verstrekt ; 'en ter bevordering van
uwen goeden naam! en het zullen deezen ook zyn die
u bevorderlyk zullen kunnen weezen, indien gy het verkiest,
in alles vac weetenswaardig is. Denk, dat de jeugd, en jonge
fiaaren , de tyd is , oen u in de eerde beginfelen van alle
Weetenfchappen te oefenen: om vorderingen te maaleen,
in dien kring, waar in gy eens der Maatfchappy , en u zei ven, van nut hoopt te weezeni een luy en ledig leven is ten
hoogíten nadeelig, de Mensch moet werkzaam zyn; daar toe
is
-
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bs hy van zytien wyzen Schepper gefchikt, en •---- de zegt
oefen u dan met alle
,naar geluk zet hein daar toe aan,
zyt opmerkzaam in de onderwyzingen die gy ontvlyt
vangt; eens zult gy de voordeelen daar van genieten:
betragt uwen pligt als leerling ten vollen, zoo zult gy eens,
des te gemaklyker, die van Meester kunnen vervullen.
Dan, ik wil egter niet, dat gy u zult onthouden van geoor,.
loofde uitfpanningen , de boog , zegt het fpreekwoord , kan
altoos niet gefpannen zyn; de Menschis ook gefchikt om het
genoeglyke van deeze aarde te fmaaken ; . de Waereld is . geen
neeg; zoek waardig gezelfchap
traanendal
byeen.komllen, genoodfchappen 3 die u kundig kunnen maaken , —
die u opbeuren ! en telt gy onder uwe
die u vervrolyken
uitfpanningen en verlflstigingen den Schouwburg, wel, woon hem
gebruik hem ter verbetering van uw gefpaarzaam by
laat by u niet alleen tot
drag, als een fchool der zeden
vermaak, maar tot nut en leering, verstrekken. Doch befchonw
beur flegts als — een uitfpanning, en laat, nooit geen zaaken van.
smeerder belang agterwege, om uwen Toonaellust te voldoen,
dan zal hy u tot nut kunnen zyn geene lente der iedelLeid voor u weezen, maar — rot een fpiegel des leevens,
tot een fchildery van de handelingen der menfchen , verfhekMaar , — is 'er een tyd oin vrolyk te zyn 1
ken!
Vergeet nimdaar is ook een t.yd oua ernftig te weezen.
mer dc naarftige bywooning vn den openbaaren Gddsdienst;
doch niet uit fleur en gewoonte, maar met edele oogmerken i
gaa in het Huis, des Heergin , om , met de faamgevloeide menigte in zyn Heiligdom , Hem te !Doven , te aanbiddetr, de, be
tangens van uw Vaderland ;en Kerk aan zyne genadige en, wy
ze befcherming op te draagen , en hoort gy daar fours,
doorwrogte Leertedenen voorlellen! laten zy u verftrekken,
.tiet alleen ter vermeerdering van uwe kundigheden , maar bo
venal ter verbetering van uw gedragi. dus : --»- laat God,
en zyne heilige dienst, altoos de. baake zyn waar gy uwen
koers naar rigte: dan zult gy kunnen. liaan , in den baozen
dag., tegen alle de aanlokfelen dézet zoo. verleidende ,Waeteldl en hier, ,.— hier is het, dat ik uwe op.
laat dus myn volgende raad u niet mis -werking vorder:
haagen!
Niemand is meer vatbaar voor de verderflyke verleidingen,
niets weefende, jeugd, cO hoe
dan de jonge onervaarene
hoe ligt kunt gy
glad is de baane , die gy bewandelt.
hoe veele verfiruikelen, ja, onherftelbaar, nedervallen,
vermyd dus bid ik u de
leidende Sireenen omringen u,
-plaatzen der ontugt, — zy loeren op u, haare valfche
één enkel oogenblik maakt
vleitaal maakt u in bedwelming
zy berooven tf van
u onherftelbaar naar lighaam en ziel
uw geld, en uwe gezondheid - en helaas — hoe draagt gy
Aa 3
aan
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-aan de gevolgen van het bedrevene kwaad , foms een ziel
lighaam om; veraoht van eiken braaven,-lyk,wag.
wordt gy gefchuwd van een ieder; -, een befchuldigend
geweeten , en een ongefeld lighaam, doet u uwe leevensdagen
niet ter helfte brengen ! en dat nog meer is: hoe onverant.
woordelyk zal uw gedrag zyn by dien God, wiens Heilig
woord u leerde , uw vat te bezitten in Heingmaakinge en
Eere! Zie dan toe, indien gy ftaat dat gy niet en valle
zyt doof voor de vleijingen der vreemde Vrouwen! misbruik u
lighaam niet, dat heerlyk meesterhuk van uwen Schepper, door
fnoode ontuchtigheden. maar zeg veel liever by eiken
aanzoek tot zonde -: Boe! zoude ik zulk een groot kwaad doen,
to zondigen tegen God!
Vermyd ook die plaatfen, waar fpeelzugt de hoofdrol heeft:
de bergen opééngefapeld Msmtmetaal, at
laat het goud
groot is het onheil, dat
niet betoveren , niet bekooren
veelen, door onhet zelve u kan berokkenen, en —t
regtvaardige ftreeken , de aninkundigen van alles listelyk wee.
-

ten te berooven, daar loopt gy gevaar om uw geld, dat gy
tot nuttiger einden kunt befeeden, u valtchelyk te zien af.
winnen, wat is het einde van den onmaatigen fpeeler?
ach! armoede en zelfsverwyting , dat fomtyds eindigt,
in, wanhoopig, de handen aan zich zelven te flaan, en'
zoo flapt hy, zich vervloekende,de ontzaggelyke Eeuwigheid in!
Hebt ook een afkeer van die plaatfen, waar de volgefchonken beker tot in den morgenftond rondgaat, die den wyn lief
heeft, zegt Salomo , dat is die denzelven onmaatig gebruikt,
zal niet ryk worden ! want, groot zeer groot, zyn de
rampzalige gevolgen van hun, die by den -wyn vertoeven, die
(erken drank najaagen ! men maakt zich onbekwaam, om de
fiéerlyke vermogens, waar mede de wyze Masker ons be
fchonken heeft, behoorl^rk te gebruiken ! ongefchikt om ons
tydelyk beroep naar behooren te verrigten,. verliezen wy d£
achting van alle bráaven armoede wordt -ons deel; -wy verliezen de fchooniteid van ons welgevormd lighaam
worden ten (pot en fchande onzer medenatuurgenooten,
der famenleeving onwaardig, en - loopen gevaar van eeuwig verlooren te zullen gaan, daar de ronde taal des Bybelwoords ons immers leert, dat drankdarts het Koningryk van God
niet zullen beërven: nu dan, merk op het geen ik zegge: behoed uw hart boven alles, wat te bewaaren is, want, daar in
zyn de uitgangen des leevens! Hebt gy ledige uuren, gebruik
dezelve tot uw wezendlyk geluk, verlustig u in het leezen van
nuttige Schriften die u in fraaije Letteren Konflen
en Weetenfchappen , kunnen doen vorderen, en die -wy
thans in, onze dagen genoegzaam bezitten ; zoo zult gy uwen
tyd — uwe uurera, met vrugt en ten nutte flyten, --,in
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In kundigheden .vorderen, in deugden toenemen, en ten
voorbeelde van anderen verftrekken, en — is de dag ten
einde gegaan? vraag dan iederen avond aan u zelven hó8 uwe
gedraagingen, op den verloopen dag, geweest zyn ten aanzien
van uwen God uwer Naasten en u Zelven! ver
telkens de gebreklykheden en verzuimenisfen, waaraan gy-betr
u zelven fchutdig bevindt! trachtende een onergerlyk geueeten
te bewaaren, voor God en de, menfchen! zoo zult gy *u zelven
niets te verwyten hebben: met één woord, en, om alles in
liet kort -te zeggen, wzas was! deeze ééne Spreuk maakt al
myne Lcsfen uit
Zie daar uiyne welmeenende Raad, en ik weet ,niets gepas.
ter, om myne lesfen aan u te befluiten, dan, met de opmerkenswaardige taal van den wysften van Israëls Koningen , die
alles onderzogt doorzogt en beproefd had, en dus
zal ik zyne woorden de mynen .maakes: Verblyd u, d.7onge.
ling, in uwe jeugd ! laat uw hart u vermaaken ; Wande1 in ds
wegen uwes harten; in de aanfchouwingen uwer pogen 1 doch
houd altoos in gedagten. , dat God, om alle deeze dingén, u .zal
doen komen vpor het gerigte!
Hier ziet gy nu, myn Zoon! het geen ik van u begeer, en
met regt van u• afvorderen mag; bewaar deeze • gebrekkige Lesfen, als een efchenk uwes Vaders, en vindt gy, in u
zelven , eenige opwellingen tot zondigen , eenige verzoekin.
gen tcn kwaade, lees dan deèze; en flrekken dezelve om u van het kwaade te. rugge te houden,:dan zal het
my tot een onuitfpreeklyk genoegen geelyen, dat ik niet te
vergeefsch aan uwen tydelyken , en eeuwigen, welband ge.
dagt heb.
Ach! mogten alle Jongelingen, mogt de Vaderlandfche jeugd,
allen welmeenenden Raad, zich ten . nutte maaken , om noch
in deezen dag te bekennen , wat tot bonnen vrede dient ,eer het
verborgen wird voor, hunne ooggin.!, help :hun , 8 ! Vader, 41e
alles befiert, door alle de verwisfelende Tooneeleg, van die
leeven; on laates zy, terwyl zy zich in alles trachten te fchikken naaf uwen allervolmaaktlten wil en weibehaagen ,die troost.
tyke gemeenfchap, met u, ondervinden, en genieten, op, deeze
Waereld , welke. flegts een aapgenaame voorfmaak en onder
alles té bovengaande verlustiging , welke uit-pandisve
uwe onmidlyke tegenwoordigheid in de toekomende Waereld
.

zullen voortvloeien.
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Een Droom.
(Uit the Various Pieces in Verfe and Profe by the (site
Dr. COTTON.)
enige dagen geleden ontving ik de Hi1w1yks-bekendmaa»
king van een Vriend. By dergelyk eene gelegenheid is
E
het natuurlyk dat wy ongevoelig Opgeleid tvórdeíi tot aanmer-

kingen over dat Onderwerp. •Zy bleeven my by tot den avond ,
en te bedde des eenigen tyd gepeinsd hebbende; viel ik in een
zagtén flaap, wanheer myne verbeeldingskragt, in den droom ,
my een ruim Tempelgevaarte voortlelde aan RYMtN, den Huw
-lyksGod,gew.
Op een kleinen amatid van my zag ik een vrolyken hoop
van -beide de Sexen, die den weg na den Tempel namen, om
met elkander de Pligtpleegingen voor HvMEN af te leggen,
Ondér hun was een booze Geest ingedrongen, wiens gedaante
zo byzonder, en wiens heerfehappy over de menigte zo alge
meen , was , dat ik 'er mynen 'Leezeren eene befchryving van
moet geeven.
De naam van deezen Geest was WELLUST, het boven(le ge.
deelté zyns Lichaams hadt de gelykenis van een Mensch ; van
zyn middel tot de voeten die van een Bok; zyne oogen puil.
den uit, roodagtig en glinflerende; zyn kleur was zeer onvast,
van bloedrood tot doodfche bleekheid overgaande; zyn. geheele
geftei; werd met geweld getchokt door de vervoering .van ongebreidetde drift. Op deezen Geest volgde, WANLUST, met
een zieklyk gelaad , en donker oog. Naast witiiLusr flondt BEROtJW met dpti hoed in 't aangezigt getrokken , en een Worm
knaagde diens leevensdeeien.•
Grootlyks hond ik verfteld over deeze gedrogtlyke Gedaanten , en te meer was ik aangedaan als ik opmerkte hoe ge.
reed veelen myner Medemenfchen aan de inboezemingen van
den WELLUST het oor leenden. Dan myne verwondering ver
minderde als ik nader toetradt; want ik ontdekte dat zyn adem
van zulk eenen boosaartigen invloed , dat dezelve alle de
ongelukkigen, die binnen het bereik der befwettinge kwamen,
bedwelmde, en ven redekragt beroofde.
Ik was in zo groot eene ontlleltenisfe over 't geen ik gezien had , dat ik eene wyl in beraad hond, of ik my in
woordenwisfeling zou inlaaten met deeze fchaare , gereed om
in dex Tempel te treeden. Opgetoogen in vertwyfeldheid, naderde my een deftig oud Perfoon wiens naam BED.aGTZAAMi io was. Hy bekleedde een YQoruaame post in het Hei l ig dom
,
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data; en deelde zo diep in de hoogagting van den Huwlyks.
,od , dat HYMEN nooit, of zelden , zynen. zegen gaf over de
Fgtverbintenis van eenig, Paar, 't welk door deezen Tempeldienaar niet was ingeleid. Als by zich by de menigte ver
onder welke ik bevond dat by een volkomen vreem--voegd,
deling was, ontflondt 'er eene algemeene te onvredenheid en
gemor ; veelen ontweeken zorgvuldig alle gemeenfchap met
hem. Doch het was opmerkenswaardig, dat allen, die zich dus.
van, hem hadden afgewend , als zy uit den Tempel gingen,
door een der jammerzalige Gezellen van den WELLUST, WAN'
LUST en BEROUW, weggeleid wierden.
HYMEN tradt te voorfchyn, met flaatlyke fchreden wande
LIEFDE, in de gedaante-lend.Drftizybwas
van een Cupido; fteeds duizend kle Ie trekken fpeelende , en
bevalligheden aan den dag liggende om een gunfligen opfag
te verwerven van den Huwlyks-God; en de tedere oogflag,
waar mede by dit Kind bejegende , wees duidelyk aan, dat het
zyn grootfle guníieling was.
HYMEN zelve hieldt in zyne hand een Fakkel , die, hoe langer dezelve brandde, te kelderdel' vlam gaf. Hy werd onder
DEUGD , eerre Vrouw van de inneemendbe bevallig.-fteundor
]leid, gekleed in een wit fchitterend gewaad, om haar hoofd
fchitterde een glansryke heerlykheid.
Op de DEUGD volgde SCHOONHEID , gedoscht In het zwie•
rigbe gewaad , en tot verrukking toe met zichzelve ingeno.
men. Zy werd opgeleid door een Jongeling , vrolyk hup.
pelende , met bloemen bekransd, en vleugelen aan de fchouckéren.
Vervolgens deedt zich de GELDZUGT op , in de gedaante
van een flegt gekleed Oud Man. Zyne oogen waren die van
een Havik, en de nagelen zyner vingeren honden gekromd
als de klaauwen van een Roofvogel. Hy maakte veel ge.
rugts; onbefchaamdheid en vermetelheid was op zyn aangezigt
te leezen.
De fi.oet werd opgeleid door VERBEELDING, eene Vrouwe altoos veranderende in weezenstrekken en kleeding ; en , ' t
geen my verbaazend voorkwam, zy behaagde onder welk eene
gedaante zy zich ook vertoonde.
Onmiddelyk na dat de Huwlyks-God den Tempel was ingetreeden, beklom by den Throon, en leunde met zyn hoofd
zagtlyk op den boezem der DEUGD; LIEFDE en SCHOONHEID Ver.
voegden zich aan zyne regeerhand; aan de (linkerhand werden
G 2 LDZUGT en VERBEELDING geplaatst.
Terftond ging HYMEN voort met de voltrekking der Huw.
Iyksplegtigheden; doch 'er was zulk een verward geluid van
Iachen en zugten, dat ik de noodige aandagt niet kon beflee.
den om berigt te geeven van alles wat 'er. voorviel. Ik teken de alleen op, dat veele van de Huwlyken zeer ongelyk waren,
in
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in zo verre dat HYMEN de Paaren met wederzin zamenvoeg.
de, en maar half toeftemming gaf aan zyne eigene Inflelling.
Naa de volvoering der Plegtigheid werd 'er flilte in
den Tempel geboden; want HYMEN hadt ten oogmerke een
Gefchil te bellisfen , 't welk langen tyd gehangen hadt tus.
fchen de Perfoonen , die rondsom het Huwlyks- Altaar Ronden. Op deeze verklaaring verdeelde zich de menigte, en,
overeenkomilig met de onderfcheidene inboezemingen hunner
driften , koozen zy party tusfchen de Mededingers. De
jongen rangfchikten zich aan de regter zyde van den Throon a
de Bejaarderen voegden zich agter die ter flinker zyde lionden.
LIEFDE eong aan met eene klagte tegen GELDZUGT in te
brengen; zeggende , dal deeze zo veelera hadt overgehaald
tot zyne party , dat weinigen , tot groot nadeel van dien
Staat, in welken de Godheid gewild hadt dat hy altoos den
voorrang zou hebben , zyne zyde hielden. -- Terwyl de
Liefdegod dit zyn bezwaar met veel vuurs voordroeg, kwam.
de ARMOEDE uit het midden van den drom te voorfchyn, en
keek den jongen Klaager met Route blikken aan, die zo ver•
fchrikte op dit ontzettend gezigt, dat hy zyae vleugelen be.
woog, als gereed om zich weg te maaken. Ten dien flonde
rees GELDZUGT over einde, en vervoegde zich tot den Regter,
met aan te toonen hoe noodzaaklyk zyne tegenwoordigheid
was om den Huwlyken Staat zo vol zegeningen te doen zyn
als oorfpronglyk door deszelfs Infleller bellemd was ; nevens
andere bewysredenen , die, waren zy voorgedraagen geworden,
met zo veel zedigheids als kragts, ziet. gemist zouden hebben
om veele tot zyne zyde over te haaien. Deeze aanfpraak
werd , gevolgd door de luidrugtigile toejuichingen van het ge.
zelfchap , 't welk agter hem flondt. Dit deedt den ouden
man zegepraalen , en hy verdubbelde het ophaalen der voor
deelen , welke het Geld den Gehuwden aanbragt ; dan het
geweld zyner gebaarinaakinge deedt zyn kleed van voorera
open gaan, en naare zorgen hingen, in de gedaante van Slangen,
voor elks oog, op zyn borst. Hierop was LIEFDE gereed$
om het pleit, ten zynen voordeele, te agtervolgen.
Maar HYMEN , die zeer wel het aa>;belavg van beider tegenwoordigheid kende , om het Huwlyksleven draaglyk en,
gelukkig te maaken, eindigde het Geding, door eene Vereeniging voor te (laan tusfchen LIEFDE en GELD: zy Remden hier
in belde toe. Zy hadden de handen niet zamengevoegd, ten,
teken dat zy in den voordag des Huwlyks- Gods bewilligden ,
of de LIEFDE kreeg de bevallige gelaadstrekken weder , en zy
fcheenen veel verrukkender dan te avooren. Dan de verandering, die de GELDZUGT onderging, *as veel grooter, de gretig
grypende klaauwen vielen van zyne vingeren af, zyne oogera
vertoonden al derzelver voorige inhaaligheid, en de nekken van
XxIX
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zyn gelaad kreegen zagtheid en menschlievendheid. De LIEF.
Dz naderde, en 's ouden mans boezem zagilyk lireelende ,
fieldt het gefchuiffel der Slangen op, en de pynigende zorgen
weeken.
Dit Gefchil, op deeze wyze , in 't vriendlyke beflist zyn.
de, tradt SCHOONHEID te voorfchyn , en nam, naa veele gemaakte gebaarden, een kwynenden ooglag aan, en lispte ben
klaagende befchuldiging uit tegen GELDZUGT (even als LIEFDE
gedaan hadt); te verflaan geevende welk een inbreuk dezelve
maakte op baare heerfcbappy. Naauwlyks hadt zy drie volzinnen geuit, of haar naderde een fchriklyk weezen. Zyn hair was
als met een ruigen rym overdekt, zyn aangezigt met diepe vooren geploegd, en uit zyne oogen droopen lymerige vogten.
Wanneer SCHOONHEID in deeze gedaante den OUDERDOM met wag.
gelenden tred zag naderen , fcheen zy geheel bedwelmd door
angítige gedagten; de roozen vlooden van haare kaaken, en zy
viel in zwym.
HYMEN, weetende dat de geaartheid van deeze jonge Dogter trots en meesteragtig ' was , en alles wilde overheerfchen,
doch tellens onbekwaam, om het met eenige gefchiktheid te
doen, beroofde haar voor een goed gedeelte valt haar uitge*rekt .gebied , en gaf de grensplaatzen aan VERBEELDING;
die thans met onbepaald gezag handelt, en niet toeftaat dat ie.
mand zich by SCHOONHEID vervolge , zonder haar eerst ge.
fproken te hebben.

ZEHELYKE BEDENKINGESL
oe ligt, hoe fchielyk o laat de mensch den moed niet val.
len 1 Eenige tegenhedea bejegenen ,hem, en wel
H
dra bezwykt by' onder den last der verdrukking. — Hy is,

met al zyn moed, dra ter neergeflagen: zyne handvastigheid,
welke men zou denken dat nimmer zou wankelen , begeeft
hem dra, en by bezwykt vaak, zo ras by het gewigt der tegenheden zyne fchouders voelt drukken. De minfie men.
fcben bezitten kragt van reden genoeg , om zich zelven te
wapenen en te verzetten tegen de nukken van hunnen wispeltuurigen toerland van voor- en tegenfpoeden ; welke laatflen
hen terfiond ter nederdrukken ; terwyl de eerften by hen nooit
zo volkomen zyn, dat ze 'er niet eene menigte klagten over
uitboezemen. De minfle menfchen hebben het ooit zo volkomen naar den zin , dat ze niet over 't een of ander te klasgen
hebben, Nu is het te koud , dan valt het hun benauwd
heet. Nu eind men 't nergens naar zyn zin, om dat 'er
naauwlyks eertig koeltje gevoeld word; dan blaast het minfle
windje , dat zich verheft, weer wat te fierk. Niets mag
men
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saien gevoelen, of men befpeurt eene ongel}eldheid ; nïmmet
$s men volmaakt gezond genoeg. Altyd moet men klam
een, altyd fileenen, tenzy eenige vrolyke olnllandigheden ons
beletten aan her kwaad te denken.
Nu heeft men te
aveinig, dan weer al te veel, bezigheden: Nu komen de
wermaaken alle te gelyk ; eerre opeenfiapeling doet 'er de
ynensch den walg van iteeken ; dan weer klaagt by dat
.ze veel te fpaarzaapt komen. Men vind maar zeer weinige
^nenfchen ftandvastig genoeg, om, in de minfte t^egenheden ziet
*antlonds te bezwyken; weinigen, die stand houden tegen de
wisfelvalligheden der WWtaereld. lntusfchen weeten wy, dat eik.
mensch, by zy dan wie by zy, nu of - dan,, min of meer,
, leelen moet in 's Waerelds onbetiendigheden: en dit zo. zyn.
cie, hoe oubillyk is bet dan , nimmer eenig deel te willen
hebben in de wisfelvalligheden van dit ondermaanfche; maat
altyd. te willen bevryd blyven van zulke omflandigheden ,
waaraan de mensch, van de geboorte af, natuurlyk onderheem
vig is.
Indien elk mensch zyne daaden en ha ndelingen_behiendig in..
yigtte naar Sle heilzaame regels van regt en bi lykheid, hoe veele
daaden zouden 'er agter blyven, welke men nu ziet pleegen, en
boe veele daadera wierden 'er bedreeven, die nu agterwege blyven.
Hoe genoegelyk en gerust zoude het leven op aarde zyn.
.,— Hoe vreedzaam, hoe br*oederlyk , zouden de menfchen onder
oolkanderen verkeeren.
De een zou den anderen niet Rotixen , maar ftil en gerust laaten in zyne bezittingen.
Men
zou het verkeerde niet poogen te billyken. , en. dat regt is niet
voor onregt tragten te doen doorgaan. Waar zou men elkanderen vervolgen, haaten , en tragten uit zyne bezittingen uit
te dryven. Men zou elkanderen befchouwen als uit eenen
bloede voortgefprooten, als kinderen van éénen Vader, als nàtuurgenooten onder elkander? Dan de mensch ítaat tegen den
mensch op, men verdelgt elkanderen, men woed tegens
elkanderen , en bedryft de ongehoordfle wreedheden ! —
Wat uitzinnigheid is dit, en dat van Weezens, die den naais
Van redelyke Weezens willen draages.

C. v. D. G.

MENGELWERK,
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(Journal des Sciences utiles.)
(Het Vervolg en Slot van bl. 32o.)

het blyke , dat
het gevoelen van
wegens d* Veelheid der Werelden, omShelstchooii
hebbe (*), beweerden egter de
ARISTOTELES

DEMOCRITUS,

Peripatetifche Wys-

geeren, dat de Maan geen Aarde kon weezeu; dewyl 'er
geen Dieren Waren, die 'er niet konden weezen , dan
met voortteeling en verderf f en dat . de Maan onverderflyk tot heden, altoos dezelfde blyft, en men 'er , van
den aanvang der Wereld af, geene verandering in beípeurt (t). --- Dan HEVELIUS brengt hier op in 't nlid•
den, dat onze Aarde , hoe vol verderfs dezelve ons ook
moge toefchynen, nogthans geduurd heeft zo lang als de
Maan, waar in veranderingen hebben kunnen voorvallen,
door ons nooit ontdekt; dewyl ze plaats greepen in de
mindert gedeelten en enkel op de oppervlakte , geiyk
die
(*) LuD. CAELIUS RHODIG. Lib. I. c. 3. p. 13, I4.

(t) Oeavres de CYRANO DE BERGEMC, pref. 1J. VII,
MENG. 1792. NO. 9.
Bb
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& ie op de oppervlakte onzes Aardkloots voorvallen, welke
wy niet zouden ontdekken , waren wy 'er zo verre van
verwyderd als van de Maan. Hy voegt 'er andere bewysredenen nevens , bekragtigd door Waarneemingen ,
welke hy zegt gedaan te hebben met behulp eens Verre
uitvinding, die hem in de Maan deedt-kyersvanz
zien, dat de verlichtfte en donkerf}e deelen, dé groote
en kleine, eene nette overeenkomst hebben met onze Zeeën,
onze Rivieren , onze Meiren, onze Vlakten, onze Bergen en onze Bosfchen (*).
PLUTARCH[JS de Veelheid der Werelden , algemeen door
de oude Griekfche Wysgoeren geleeraard, voorgefteld heb
verklaart , „ dat hy wel verre was van hun te-bend,
„ veroordeelen , en dat by het zeer waarfchynlyk' vond*,
„ dat 'er eerie ontelbaare, . fchoon bepaalde , Veelheid der
„ Werelden was, gelyk aan de onze (t)." Het blykt uit
zekere plaits by dien zelfden Gefchied chryver, dat men,
ten zynen tyde, reeds gefchil voerde of 'er in de Maan
dampen of uitwaafemingen waren, die zich boven de oppervlakte verhieven , ' en daar regen en andere verhevelingen baarden. PLUTARCHUS fchynt over te hellen tot
de zyde der geenen, die zulks lochenden; by geloofde,
dat de Maan derniaate verhit werd door geftadig befcheenen te worden van de Zonne, dat alle vogt daar uit ge.
dampt moest weezen , en 'er niets overbleef om nieuwe
dampen te verwekken ; waaruit hy afleidt, dat 'er geen
Wolken, geen Regenvlaagen, geen Winden waren, en, bygevolge, geene Planten of Dieren (-I-). Deeze reden
is dezelfde als die aangevoerd "wordt door de hedendaagfchen , die zich aankanten tegen het gevoelen dat de Maan
bewoond zou weezen : terwyl het eenige gevolg, 't welk
inen noodzaaklyk uit d'eezé zwaarigheden zou moeten
trekken , zou zyn , dat de WVeezens , die' deeze Planeet
bevolkten, moesten verfchillen van die deete Aarde bewoonen, en eene gefteltenisfe omdraagen , gefchikt naar
den verfchillenden aart dér Planeet, hun ten verblyve toegefchikt.
De Heer DE LA HIRR had t, ingevolge zyner Waarneemingen, geoordeeld, dat de vlekken der Maane, die men
Voor
*) ITEVELIUS , p. 119. 133, 134, 2 49, 2 97, & alibi.
(t) PLUTARCH. Oper. A.3e. In Lib. de Orac. detet2.
Oper. Tuin. II, p. 938. C. Nulha lunam ri.
(p
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voor Zeeën hieldt , niet anders waren dan grootti vlakten land, Welker grond natuurlyk veel zwarter is. Maar,
indien 'er geen Zeeën in de Maan gevonden worden, is
'er geen Dampkring , althans geen merkbaare ; en mei
tragt het licht, 't welk by Zonnetaaningen zich vertoont,
uit te leggen , zonder een Dampkring te veronderftellen;
welk fchynzel, nogthans, het fterkfte bewys oplevert voor
den Dampkring der Maane, 't welk men kan bybrengen.
Hier uit zou, naar 't denkbeeld van den Heer DE LA HIe
RE, volgen, dat 'er, geen dampen of regen in de Maan
zynde, ook geen Planten, geen Menfchen, zouden kunnen
befl:aan.
De Man van de uitgebreidfre kundigheden in Europa,
in alle menschlyke Weetenfchappen door en door be.
dreeven , de voortreflyke LEIBNtTZ, viert zyner boerterye
bot als by fpreekt over het onderwerp, 't geen wy thans
behandelen : en laat zich, wegens de Planeetbewoonders,
in deezer voege. hooren: „ indien de weg van gemeen..
fchap met de Planeetbewoonders, volgens den Heer IiuiGENS, vey gelyk aan die op onze Planeet zich bevinden,
open Rondt , zou 'er eene Algemeene Kerkvergadering
dienen aangelegd te worden, om te onderzoeken of men
verpligt ware de Voortplanting des Geloofs buitgn onzent
Aardkloot uit te (trekken. Veelen zouden onget*y£eld beweeren, dat de redelyke Weezens diens Lauds, iet van
ADAM affitammende , geen deel aan de Verlosfing door JE.
SUS CHRISTUS hebben: anderen zouden misfchien zeggen,
dat wy niet genoeg weeten waar tinhm altoos geweest
is, nog wat 'er wierd van zyaae geheele naakotneltpgfclrap ;
dewyl men _zelfs Godgeleerden gevonden heet, dke de
Maan voor de plaats van het Paradys hielden ; en misfchien zou men by de meerderheid, als het veiligf e, heflui
te doopera , onder voor --ten,dzwyflagiMench.
waarde dat zy 'er vatbaar voor waren ; doei ikr_ twyfel
àf then hun ooit Priesters in de Roomfche Kerk zou, maa.
ken dewyl hunne Corporatien altoos twyfelagt g. zouden
weezen, en men het Volk blootftellen aan een daadiy;lce.
Afgodery, volgens de onderflelling dier Kerke. Geluk
natuur der zaake ons van deeze verleggen«-kigontílade
beid (*)."
Op eene andere plaats van MUIGENS en FONTENELLE gefpro:

(t) LEIBNITZ, NOuYeaux EjTais furtentendemens humain, p.,,q74.
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fproken hebbende, ft hryft hy, „ men zou zeggen dat
het, in het Ryk der Maane van Arlequin, alles gaat ge
hier. 't Is waar, dat men geheel anders oordeelt over-lyk
de Maanen, (die alleen Satelliten zyn), dan over de Hoofdplanveten. KEPLER heeft een klein Boekje nagelaaten ,
waarin men Bene geestige verfiering van den ftaat der
Maane aantreft , en een vernuftig En;elschman laat een
de
Spanjaard van zyne vinding, door de frekvogelen na die
Maan voeren, zonder te fpreeken van CYRANO (f),
naderhand deezen Spanjaard ging opzoeken. — Eenige
Mannen van vernuft, een heerlyk tafereel willende gee ven
van het toekomend leeven , laaten de Zielen der Geluk
Wereld tot Wereld gaan; en onze verbeel--zaligenv
-vindt
daar
ligt een gedeelte der uititeekende bezig,
ding
heden, welke men aan geesten kan geeven. Maar welk
eene pooging zy ook doen, twyfel ik of dit kan aangaan.
ter oorzaake van den grooten tusfchenfland tusfchen ons
en die geesten , en de groote verfcheidenheid welke men
daar aantreft. En, tot den tyd toe dat zy de VerrekyDESCARTES
kers zullen uitgevonden hebben, op hoedanige
der
Maane niet
gedeelten
wy
waar
mede
deedt
hoopen
,
ons
dan
onze
Huizen
kunnen
ontdekken,
kunnen
veel grooter
onze
van
de
een
Kloot
bepaalen
hoe
het
is
op
wy niet
verfchilleude (t)."
De Abbé PAUL!AN houdt de Veelheid der Werelden
voor een loutere harsfenfehim , en het Werk van FoNTEin zekeNELLE voor een Roman, : aan welke hy voorts,
den
ren zin , refit doet. By haalt de plaats aan van
na
St.
Notre
Dame
den
tooren
van
Burger te Parys op
Denis ziende , door ons hier boven vermeld, en zegt,
dat FONTENELLE op deezen grondlag zyne redenen bouwt
om ons te overtuigen dat de Maan bewoond is : „ Het
„ fchynt my toe ," voegt hy 'er nevens , „ dat dit het
,, bewyzen is van een voorflel omtrent op venen trant
,, van iemand, die niet begeert geloofd te worden." Maar
FONTENELLE wist zeer wel, dat gelykenisfen geen bewys
opleveren, en het is niet op dien grondílag dat hy zyn
gebouw ophaalde ; maar wel op de overeenkomften en
gelykvormigheden van de Maan, met de Planeet , welke
wy
(*) De Schryver van dien naam hier boven, bl.3ió, vermeld.
VziT.

(t)

LEITiruTZ, als boven,

p. 440.
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WY bewonnen. De Schryver van de Di5tionaire de Phyfique zou, zo 't my voorkomt, met meer voordeels, het Stelzei van
van dien geleerden NVysgeer aangetast hebben, als by de
onbeflaanbaarheid van deszelff veronderftellinge getoond
hadt met de bewyzen , welke by aanvoert over het niet
beftaan eens Dampkrings van de Maan. Maar het verwondert my ten hoogtien, dat deeze Exjefuit , die met den
groottien ophef fpreekt van zyn Broeder KIRCHERUS, dien
by een zeldzaam vernuft noemt , welken alle Geleerden
hebben aangemerkt als een dier Mannen , die de Natuur
fchaars aan de Wereld vertoont, om dezelve verbaasd te
doen fiaan . 't verwondert my ten hoogtien , zeg ik, dat de
Heer PAULmN niet gewraakt hebbe 't geen 'er weezenlyk
belachlyk , enz. buitenfpoorig en laakbaar is in de Iter
Extaticum, of Reis in Zielsverrukking, vap dien Vader. Zo
waar is het dat de geest der Broederfichappen dikwyls invloed heeft op de oordeelvellingen (*).
De zwaarigheden , welke men aangevoerd heeft tegen
het gevoelen van het beftaan der Planeetbewoonderen, komen voornaamlyk hier op neder. Mooreerst. Men
twyfelt of veele Planeeten , onder andere de Maan , een
Dampkring hebben, en op de verondert elling dat zy dien
derven, begrypt men niet hoe 'er leevende Weezens zouden kunnen ademliaalen en leeven. Ten tweeden.
Ontdekt men in eenige Planesten, als Yupiter, enz. groote veranderingen van gedaante op de oppervlakte, en het
fchynt dat een bewoonde Planeet veel meer in rust
moet weezen. — Ten derden. De Comeeten, zyn zeker Planeeten ., en het valt ondertusfchen bezwaarlyk te
gelooven, dat de Comeeten bewoond zouden weezen, uit
hoofde van het verbaazend verfchil , 't welk derzelver
Bewoonders zouden moeten ondervinden in de hitte der
Zonne , die hun nu zou verfchroeijen, terwyl zy op andere tyden weinig of geen warmte genooten, De Co.
meet, by voorbeeld, van den Jaare MDCLXXX, is bykans over de Zon heen gegaan en vervolgens van dezelve zo verre afgeweeken, dat zy in meer dan 575 Jaaren
'er niet weder by zal komen. Welke leevende Lichaa•
men zouden in staat weezen, om, aan den eenen kant,
die
(*) Hoe de Heer HUIGENS over de hersfenfchilderingen van
dien Vader oordeele , kan men zien in zyne Cosmotheoros, of
Wereldbefchar.wer, bi. 123 der Nederd. Vertaaling. VERT.
Bb q
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die brandende Hitte, en dien trap van koude uit te hrden? En dit zelfde geldt in evenredigheid omtrent de andere Comeeten. Ten vierden, brengt men Tegenwerpingen
by, uit de Godgeleerdheid ontleend.
Men heeft op deeze zwaarigheden , in 't algemeen, ge.
antwoord Vooreerst. Dat de Dampkring der Planeeten
beweezen is door een groot aantal Starrekundige Waar=
neemingen; volgens welke ook de vlekken en banden, op
upiter waargenomen, aangemerkt worden als groote Waterkanaalen, of van eenige andere vloeiftoffe, en dat de
duistere plekken van die Planeet genoegzaam zyn om te
doen gelooven , dat de oppervlakte omringd i$ met aarde
en water , gelyk die van onzen Aardbol. — Ten twee
verfchillende ffa.nden der Planeeten , in deete-den.D
zeer veel lichts en warmte, in andere veel duisterheids
en koude, veroorzaakende , fluiten geese onmogelykheid
in, dat deeze Starren zo veele bewoonde Werelden zyn;
dewyl de lichaamen en de byzon.dere zintuigen der
onderfcheidene bewoonders, buiten alien twyfel, gevormd
en gewyzigd zullen weezen naar de verfchillénde gelteltenisfen der Planeeten , door den oneindig wyzen Maa
onze lichaamen en zintuigen gepast gemaakt-ker,di
heeft naar den (laat der Planeet, welke hy ons ter woon
derden. FONTENELLE heeft zich-platzeofchik.Tn
gedekt tegen de Tegenwerpingen der Godgeleerden, ver
dat hy geen Menfchen op de andere Planveten-;ïekrd
pláátfte; maar Bewoonders van de Menfchen onderfcheiden. En reet dit alles , waarom zou het denkbeeld, door
BUIGEtts beweerd, met het Geloof ftryden ? De Heilige
Schrift leert ons, buiten tegenfpraak, dat alle Menfchen
van ADAM afftammen; maar dezelve fpreekt alleen van de
Menfchen die deezen Aardkloot bek oorsen; andere Menfehen kunnen op andere Planeeten huisvesten , en een
anderen Stamvader hebben dan ADAM. Hoe! het Infect,
't welk met trotsheid kruipt op een hoekje van deete
Aarde , zou het zich vermeeten grenzen aan de geheele
Natuur voor te fch;yven! — Eindelyk de Leer van de
Veelheid der Werelden , gegrond op Starrekundige Waar.
neemingen, en daar uit afgeleide bondige redenkavelingen,
verfchaft ons het verhevenife denkbeeld, 't welk wy kun
vormen van de Godheid, en ftrekt om haare Heerlyk.-nc
held het fchoonsr aan den dag te leggen. 't Is, derhalven met reder!, dat veele Wysgeeren tegenwoordig zo veel
Zonneífelzels, meer of min gelyk aan 't onze, erkennen
als
;
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als 'er vaste Starren zyn. Min wysgeerige Verflanden
beginnen zelfs gemeenzaam te worden met dit denkbeeld
van millioenen Werelden, door het leezen van het fraaije
meermaals gemelde Werkje van PONTENELLE (*).
(*) De volkomenfle Naamlyst der Vaste Starren is die van
den heer FLAMSTEED, en bedraagt by de 3c00 zigtbaare Starren. HALLEY heeft 'er 350 meer waargenomen in het Zuider
Halfrond: maar gewis zyn de Starren van dezelfde foort, die
ons gezigt ontwyken , ontelbaar: Ontelbaar, te regt mag
de Heer GIRARD dit fchriftuurlyk woord ten deezen aanziene ge.
bruiken: bovenal, als men denkt om de Lysten der Nebula
van MESSIER , en Dr. HERSCHELL. Dan wy wyzen onze Leezers , om wegens de Vaste Starren ets derzelver aantal een beter
begrip te vormen, na de Opgave van de voornaamfle Starrelysten
in vroegeren tyde opgemaakt, en vel flag van die nu eerst on
langs in't licht gegeeven zyn, door F. wOLLASTON,hier boven in
ons Mengelwerk, bI. 145. En wat de Veelheid der Werelden betreft, hebben wy onzen Leezeren in den Be/piegelenden Tf/ysgeer
in een voorgaand Deel, de keurlyktte Bedenkingen, doormengd
met den Schepper verheerlykende Lofz`eggingen , voorgelteld ,
eia wyzen hem derwaards te rugge. Nieuwe dlgem. Vader!,
Letteroefeningen, V. D. ede Sr. bl. 36r, enz.

VOORDEELIGE UITWERKING VAN DEN BRAAK WWYNSTEEN,
IN £ENE MOEIJELYKE VERLOSSING,

Huisvrouw van G. B. , van een zeer driftig en galachtig temperament, was , flaande den tyd van haare
zwangerheid , aan verfcheide toevallen onderhevig geweest, die door eene overmaat van galitoffe veroorzaakt
waren.
Door nu en dan een weinig Rhabarber en Cremor Tar.
taxi te gebruiken, had zy het, tot den tyd van haare
verlosf nge, draagende gehouden: dan deeze zich door de
gewoone verfchynzelen aangekondigd hebbende , volgde
'er echter geene ontbinding , alhoewel 'er geen plaatzelyk
ongemak te vinden was.
Ik vond haar geweldig benaauwd, zeer dorfiig, de tong
droog en vetlagen , vergezeld van een bitteren fmaak in den
moni , en eene groote geneigdheid tot braaken; de pols
was klein en ras, en alle de trekken van liet aangezicht
zeer gefpannen : alle deeze verfchynzelen deeden my befluiten om haar den volgenden drank voor te fchryven, . Aq.
Bb4
HorP
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Hordei gx. 4q. Cinamomi 3vj. Tart. Emetiei gr. triad
Syr. e jiicco Citri tij. Liq. ann. min. Hoff: 3ij. M. om

daar van alle uurerf een theekopje vol, koud, te gebruiken , en zo dra de ontbinding gevolgd was , daar mede
op te houden : tusfchen beide gebruikte zy voor den
dorst dun Gerben water, waarin wat Suiker en Citroenfap
gemengd was.
Na dat het eerfte kopje van den voorfehreeven drank gebruikt was , ontlastte zy van boven eene groote hoeveel
genoegzaam zuivere, Galftoffe, waarop eene groote-heid,
verligting volgde ; het tweede kopje had eene zoortgee
lyke uitwerking, ep op het derde kwam 'er, by het overgeeven, nog een ruime Stoelgang van eene menigte vuile
slinkende ftoffe. Door dit alles vry wat vermoeid zynde,
viel zy in een zagten f a p , die, omtrent een groot uur geduurd hebbende , afgebroken wierd , door een zeer na
arbeid , waar door zy binnen het half uur van-turlyken
eene gezonde en welgefchapene Dochter verlost wierd.
Voorts hebben zich, nog by de bloeder nog by 't Kind,
padeelige verfchynzelen, ftaande den tyd der Kraam, no
ook vervolgens , opgedaan , maar alles is volkomen naar
wensch afgeloopen.
Dan iets zeer aanmerkelyks gebeurde 'er met het over,
fchot van den boveng emelden drank, het geen ik ter waar
anderen niet voorby kan , hier teffens te-fchuwingva
melden : hiervan was meer dan de helft overgebleven, en
de Lyderes begreep dat deeze een zogenaamde vlaagdrank
was, aan wier gelukkige uitwerkinge zy het leven vara
haar zelve, en dat van haar Kind, te danken had.
Drie a vier dagen na dat zy verlost was, bevond zich
eene van haare Vriendinnen insgelyks in arbeid , maar
die ook niet naar wensch doorzette: zy dit verneemende,
bedagt zich geen oogenblik , . om haar het nog overgebleeven gedeelte van den door haar gebruikten drank, ver:
gezeld van de best mogelykfte aanbeveeling, toe te zenden. Deeze Vrouw gebruikte, op raad van haare Vriendinne , ruim d;: helft van het toegezondene , en was geluk
genoeg om de gewenschte verlosfinge daar door te-kig
bevorderen.
Van deeze gebeurtenis wierd my, op den volgenden dag,
met groote blydfchap kennis gegeven ; dan ik was met,
die llandelwyze gaesch niet in niyn fChik , en gevoelde
maar al te zeer de groote ongelukken , die uit eene dus
geheel onkundige mededeelinge van dit Geneesmiddel had,
dery
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den kunnen ontílaan : waarom ik zorg droeg, na vooraf
aan die onnozele, doch welmeenendé, Vrouw het gevaar,
waar aan zy haare Vriendinne blootgefteld had, te heb
doen -begrypen , om het nog zuinig bewaarde over--ben
fchot diens dranks terilond te doen wegwerpen.
Dit firekke teffens ten bewyze , hoe omzigtig een Geneesheer op alle mogelyke omftandigheden behoort te letten , om onkundige en onnozele , doch anders welden.
kende, 1Vlenfchen, niet in gevaar te brengen, van een
op zich zelf. heilzaam Geneesmiddel door hunne verkeerde
raadgeeving aan anderen, tot een allergevaarlykst middel
te doen worden.

R. Med. Dr.

IIYZONDERHEDEN AANGAANDE DE NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN LEEUW.

(Ontleend uit een Werkje, getyteld: Travels trough Barbary, in a Series of Letters, u itten frons the Ancient Numidia, in the,7ears M DCC LXXXV and MDCCL X X XVI.
Zynde een Uittrekzel van het groo:er FranJche
Werk van den 4bbé roaxiT.)
,

k poogde u, MZYN HEER in 'een voorgaanden Brieve,
een Ichets van de befchaafde en onbeièhaafde Natuur
te geeven. Ik poogde u dezelfde gevoelens in te boezemen, die deeze vergelyking by my verwekt heeft, en
aan te wonen, hoe belangryk 'r is , om, naa de waarneeming der Natuure, zo als zy aan den arbeid der menfchen
onderworpen is, die in deeze Landfireeken te beíchouwen , waar niets door de' kunst vercierd, of tot volkomenheid gebragt is. Ieder voorwerp verandert zyne ge
onzer handen arbeid, en, naar maate wy van-danteor
de Natuur afgeweeken zyn, is ieder voorwerp, naby of
rondsom ons, uit zyn oorlpronglyken gland verwrikt. Is het,
by voorbeeld, in onze Menagerien, die plaatzen der flaverny, dat wy de rechte geaartheid der Dieren kunnen leeren kennen? Hoe zeer verfehilt het Paard niet van zich
zelven, als het gelyk een Lastdier werkt, of zelfs, wanneer het, fraai opgetoomd, lustige beweegingen en fprongen maakt ? Welke bevalligheden, in tegendeel, en welk
Bb 5
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vlugheid fpreidt het niet ten toon , wanneer het
zich in 't veld, in eene volkomene veyheid, bevindt , en
wanneer het zyn moed en leevendigheid niet door eene
wreede berooving of verminking der leden verlooren heeft?
Is dat de moedige Stier door drift ontvlamd, en verfchrikJyk in 't gevegt , die fleepende voortgaat , met een geboogen kop , en aan 't juk onderworpen ? Zou ik den
Leeuw, den Koning der viervoetige Dieren, aan dat droef
oog, aan dien kwynenden en werke--gestinrfa
Als hy een gehoor
loozen toeland kunnen kennen?
geworden is, dan heeft by zyne natuurlyke-zamefl
woestheid zo wel, als zyj oorfpronglyk charakter,, vcr ti
boren.
't Is hier, in 't Nuinidifche Woud , dat wy hem moeten bewonderen , en dat hy zich edel en met majefleit
vertoont. Hier is het daar by zyn heerfchappy uitoefent,
en zich by alle de andere Dieren ontzaglyk vertoont.
By den dag blyft by vreedzaam in zyn verblyf, en men
hoort zyne verfchriklyke flem alleen in de ítilte van den
vreeslyken nacht. Gelyk een Ilormwind, op een affland
van onze Woonin gen, zich alleen door zyn fehor en aanhoudend geloei aankondigt', zo we@rgalmt de ftem van
den Vorst des Wouds. Hy nadert allengskens; doelt
met majefteit. Vol moeds en onverzaagdheids, wordt by
door geen hinderpaalen te rug gehouden, door geen gevaaren afgefchrikt. Op zyne tierkte vertrouwende, oordeelt
by alle heimelyke listen en ftreeken zyns onwaardig. 't Is
waar, dat hy alleen in de duisternis verfchynt; doch hy
slaakt 'er nimmer gebruik van om zynen vyand te overrompelen. Hy kondigt hem, door een aanhoudend er{
vreeslyk gebrul, 't gevaar aan, waarin hy zich bevindt;
het teken des aanvals hoort men van verre ; 'er ontítaat
een algemeene verwarring ; geen Dier poogt weder(tand
te bieden; zy zyn alle vol fchrik, en vluchten; doch als
de Leeuw zelve verfchynt, als zy zien dat by zyne Maa.
mien krulle, en vuur van moed uit zyn oogen glinftert,
dan geeven zy zich aan hun noodlot over. Met angst en
fchrik bevangen, liaan zy roerloos en verllyfd op 't aanfchouwen van hunnen ontzaglyken vvand. De Beer vergeet het gebruik van zyne klauwen; de Stier dat van zy.
ne hoprens; het Paard is onbekwaam om zich door zyne
fnelheid te redden. Alles geeft zich, zonder tegens}and,
over. Met zyne bebloede klauwen , rukt de Leeuw de
ingewanden van zyn prooi uit, voldoet zyn honger , en als
by
Bene

---

WEGENS DEN LEEUW.

367

hy dat geen, 't welk by uitkoos, gegeeten heeft,, dan laat
y 't overfchot aan andere vleeschvreetende Dieren over:
alsdan is alles in veiligheid. Bloeddorftig zynde wanneer de nood 't eischt , is de Leeuw alleen
wreed wanneer de honger hein aanprikkelt. .Indien hy,
verzadigd zynde, een ander Dier aantreft, dan treedt hy
't zelve , zonder om te zien , hoogmoedig voorby, of
blyft op zyne plaats zonder zich eenigzints te bekreunen
over de voorbygangers. Aangegreepen wordende, ver
zich zelden ; hy treed-agthyznvd,erigt
te rug, doch vlucht nooit.
Dikwyls was ik 'er by tegenwoordig, als by zich omtrent de Tenten der Mooren vertoonde. Zo ras als zyn
item gehoord wordt, begint de kudde te beeven, en toont
zich ontroerd; 't Vee loeit, en fchreeuwt van fchrik
naar maate de vya'nd nadert; 'er heerscht een algemeene
wanorde, en elk Dier is vol angst en vreeze. De Houden, die zich zamenfchoolen, en alle digt op een dringen, huilen. Terwyl de Mooren hun Schietgeweer haalen, groote vuuren aanfleeken, en zich tot tegenweer bereiden , geeven de Vrouwen haare vrees, door gillen en
fchreeuwen te vershaan. Dikwyls jaagen de Arabieren,
door dit geraas, en 't geduurig fchieten, deezen gemeenen vyanci op de vlugt ; maar als de Leeuw door den
honger geprangd wordt , valt het altoos zo gemaklyk
niet om , hem te verwyderen. Hy fpringt door. 't midden der vuuren , en over de Tenten ; valt op de kudde aan , en vindt , onder begunifiging der duisternisfe ,
schrik en verwarring , gelegenheid om te ontfnappen;
dikwyls zyn prooi medefleepende.
ik heb Leeuwen in Frankryk gezien; doch nooit zag
ik 'er een die waardig was om met die uit Nurnidia ver
te worden, welke in de Romeinfche Schouwfpe--gelkn
len zo beroemd waren. Hoewel dikwyls uit 't zelfde
Woud aangevoerd, zyn zulken, die wy by ons zien,
als zy noch zeer jong uit hun nest genomen waren, en
naderhand in hokken gelegd, van oefening en beweeging
verftooken , meestal zwak en kwynend , en fterven
droefgeestig en verzwakt. In 't Woud zyn zy, integendeel, lustig, moedig, dapper, en van een evenredige
gehalte.
De Beeren, die hier in grooten getale voorkomen, verftrekken den Leeuw tot voedzel, en verfchoonen de Schaapen voor zyn verfcheurende tanden. Nogthans dringt hy
zom-
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zomtyds door tot in de omheiningen der kudden, en 't ïs
de voorzigtigfte wyze om hem te vervolgen , wanneer
men hem de prooi, dien hy verkoos, overlaat. 't Zoude
te gevaarlyk weezen den Leeuw openlyk aan te vallen;
wil men hem overwinnen, dan moet men zyn toevlugt
tot Krygslisten neemen , en dit doen de Mooren. Zy
graaven zeer diepe kuilen, bedekken die met ftruiken, en
plaatzen 'er eenig leevend Dier by; want de Leeuw heeft
eenen afkeer van 't vleesch van een Dier dat reeds dood
is ; behalven dan , wanneer flerke honger bem dringt. Als
by in den kuil valt, dooden zy hem met fteenen, of met
fchietgeweer.
De Mooren hebben nog een andere wyze om den
Leeuw te vellen, die veel zekerder gaat. Als zy de plaatfen, welke by bezoekt , befpied hebben, brengen zy een Koe,
of een ander Dier, derwaards, en binden 't. aan een boom
wast, terwyl de Jaager zich, wel gewapend, in een hut
van takken en digte ftruiken opgerigt , verbergt. De
Leeuw , door 't gefchreeuw van 't Dier gelokt, rukt
met woede op 't zelve aan ; en terwyl hy 't verfcheurt , brand de Jaager op hem los met een geweer ,
waar op hy verfcheidene kogels heeft laaten loopen. Indien de Leeuw ílegts gewond is, gaat by brullende hee
hervat zelden den aanval; als hy nederftort, gaat-ne,
de Jaager niet teritond om den Leeuw de Huid af te
flroopen; maar (lelt zulks tot den volgenden morgen, of
zomtyds langer, uit.

33ESCHRVVING VAN DE DOODE ZEE, EN DE OMLIGGENDE
LANDSTREEK.

(Overgenomen uit MAAITI'S Voyages dans l'Isle de Cypre
la Palefline, &c.)
Gouverneur van _7erufalem is verpligt de kosten
der Caravaanen goed te maaken, elk hoofd voor
hoofd eene fom geevende vóór hun vertrek. Hy fchaamt
zich egter niet van de Bedevaartgangeren, die merkwaardige plaatzen in deezen oord willen gaan bezigtigen,
Bene willekeurige fom af te vraagen, naar de omitandib
heden gefchikt. Deeze dwinglandy is , buiten twyfel,
v_rfoeilyk ; doch men heeft 'er geen redmiddel tegen.
Wan.
4
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Wanneer men een land van flaaverny gaat bezoeken, moet
men zich, in eenige omíl:andigheden, aan de Wetten van
geweld en fchraapzugt onderwerpen.
Twee Europeaanen, my verzogt hebbende hun tot de
oevers van de Doode Zee te vergezellen, troffen wy eene
overeenkomst met den Gouverneur van ; erufalein , die ons
een geleide van vier man gaf, om ons , geduurende onze
reis, te befchermen.
Naa drie mylen Zuidwaards opgereisd te hebben, kwamen wy by eene half vervallene Kerk, door de Godvrugt
van vroegere dagen toegewyd aan ST. JERUNIMUS , ter
gedagcenisfe der dagen van boetedoening en eenzaamheid,
welke hy te dier plaatze fleet. De Godsdienstplegtig..
heden werden er verrigt door Cenobiten, die, naar 't
voorbeeld van hun Patroon , van Moeskruiden leeven ,
en den ganfchen tyd befteeden in befpiegeling en Godsdienst-oefeningen.. Het Monnikenklooster is egter zints
lang onder de aarde bedolven.
Het overgebleevene van de Kerk verdient naauwlyks
de aandagt van den Reiziger. Mogen wy op hedendaagfche Schryvers afgaan , dan werden hier , in vroegeren
tyde, zeer wel uitgevoerde Schilderyen gezien, verbeeldende alle de Godsdienftige bedryven van den H. lERoNIMUs; als zyne afzondering van de Wereld; de overwinning, welke hy op het Vleesch behaalde; zyn vuurigen
yver tem voortplanting van het Geloof; en de veelvuldige
Stryden , waarin hy allen , die van hem in begrippen ver•
íchilden, overwon.
Indien deeze Schilderyen , gelyk men wil , een beter
lot verdienden, waarom heeft men dan geene poogingen
aangewend om dezelve van'`onder deeze ruïnen te haalen , ten einde ze over te brengen in het Klooster der
Vaderen varz het Heilig Land ? Dit zou gemaklyk hebben kunnena'gefchieden door Vader NEAU, een .7efuit,
die, in cleni Jaare MDCLXXIV, den Heer DE NOINTEL,
den Franfchen Afgezant te Conflantinopole, vergezelde.
Eén ding verwonderde dien Vader toen by deeze Schil.
deryen zag, naamlyk, dat 'er geen Heiligen van de Latynfche Kerk in gevonden wierden , uitgenomen ST. SYLVESTER, den Paus, die zelfs naar de Griekfche wyze was
gekleed. Maar, mogen wy Vader NEAU niet te..emoete
voeren, dat in de Kerken van zyne Orde geene Heiligen
vo q r^ k^ omen dan Ye/uiten, en dat, zo in 't Oosten" als in
't Westen, elke Orde den voorrang geeft aan Naare hroede.
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deren. Een Engelsch Reiziger , de Heer aMAUrtPRELL , die deeze lreeken in den Jaare MDCXCVIII
bezogt , fpreekt ook niet veel ophefs van die Schilde
een van welke het laatffe Avondmaal verbeeldde (*).-ryen,
Drie mylen verder gevorderd zynde, zonder de minde
tekens van eenige wooning te vinden, hadden wy eene
wyduitgellrekte vlakte voor ons , welke niets anders
noodig hadt om een vrugtbaareli grond te worden, dan de
hand des arbeiders. Dezelve wordt bewaterd door ver
beekjes , waar van .eenige met een zwaar ge-fcheid
andere zagtkens over een-druischvotlejn,wy
e# en grond gaan , en zich alle vereenigen in 't zelfde Kanaal, en dan den naam van de Doode: Zee aanneemen.
Deeze benaaming is van ee.i lanter- dagtekening. De Onden noemden dezelve het Me -ir van Asphalites, de Zee van
Sodom, de Zout Zee , het Meir van Sirbon , en heden
ten dage noemen de Arabieren deeze Zee Bahheret-Lut,
dat wil zeggen de Zee van Lot.
JosEPHus , de Gefchiedboeker, liet deeze Zee meeten ,
en bevond dat dezelve vyfhonderd en tachtig Stadien
lang, en honderd en vyftig breed, was, welk eerfee op
twee-en-zeventig en een halve Italiaanfclie Mylen zal uit
achttien eh drie vierde van die-komen,'tlafp
zelfde Mylen. Dezelve is honderd en tachtig Mylen iit
den omtrek.
Het hooge Gebergte van het oude Land der Moabiten
omringt de Doode Zee aan den Oostkant, en ontlast daar
in de Wateren van den 4rnon en de Zaret, die, niet langzaam vloeiende watervallen , van de zyden afffroomen.
Ten Westen en ten Zuiden, is die Zee desgelyks door
hoog gebergten omgeeven: Benige deezer, zamengelleld uit
zwarte rots , dienen tot affcheidzels van de groote Woestynen van Yudéa, en de overige, met groenende bosfchea
bezet , naaken een gedeelte uit van _Iduméa. 'Aan den
Westlyken oever -valt ' ook de Beek Kedron in- `dit Meir.
De ..Noordzyde is geheel open , en biedt de .fchoone vlakten van Avlona aan het oog , die de fuelvlietende Wa.
te(*) De Heer. MARIT[ vergist zich: de Heer MAUNDRELL, Van

de Kerk en 't Klooster van Yohannes den Dooper (preekende , ge-

waagt van geene Schilderyen ; maar roemt het Schrift op een
Altaarítuk in eene andere vervalle Griekfche Kerk, op dien weg
door hem bezogt. Zie zyne Reize van Aleppo na ferufalem,
in uALMA's W irdenkoek van Kammaan , bl. 490 en 493. Pert.
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teren van de Jordaan als een cyns aan de Doode Zee betaal en.
Voortyds was , gelyk verhaald wordt, deeze groote
Waterkom bezet met Vrugtboomen , weelige Kooruvelden, en Honden op den grond, thans onder het water
bedolven, de trotfche Steden Sodom, Gomorrah, .ldama,
Seboim en Segor, onder het gebied van eenen , Koning.
Niets, dérhalven, is op aarde beveiligd voor verandering
én lotwisfel.
Eenige Reizigers hebben beweerd, dat de Overblyfzels
deezer ongelukkige Steden nog te zien zyn by laag en
helder water. Eenige zegen zelfs dat zy brokken van
Kolommen hebben ontdekt met derzelver Kapiteelen. Dan
of hunne verbeelding moet hun misleid , of deeze Zee
moet, niia dat zy dezelve bezogten, eenige nieuwe fchokken ondergaan hebben. Ondanks alle myne naaipeuringen,
kon ik niets van dien aart ontdekken (*). Een Vader Caucyn verbeeldde zich desgelyks , dat hy, op de oevers van
dit Meir, de tretfendlté bewyzen vondt van den Godlyken
vloek. Hier zag by tekens van uitgedoofd vuur, daar
asch , en overal' het land droog en gefcheurd. Zelfs
dagt by een fterke zwavelreuk te befpeuren. Wat.my betreft , ik had geheel andere aandoeningen. De lugt is
zuiver, de velden than zeer groen, en myne oogen ver
zich in de helderheid van het water , 't geen-lustigden
van het gebérgte neder(lroomde. De onvrugtbaarheid,
waartoe een gedeelte deezer vlakten , van de fcheppinge
af, verweezen is, maakt het vrugtbáar vertoon van Avlona, by iegenoverllelling, te verrukkender. Dan hoe komt
het by, dat twee Reizigers zo zeei in hunne denkbeek:
den verfchillen ? 't Is om dat een Capucyn overal de vyf
zinnen van het Geloof medeneemt, en ik met her Benige
der Natuur bedeeld ben.
III tragtte oplosfing te geeven aan een verfchynzel., 't
welk de aandagt van andere, zo wel als de myne, getrokken heeft. Deeze groote Waterkom , die geíladig het
water ontvangt van verfcheide watervallen , beeken en
stroomen, heeft geen zigtbaare ontlasting. Geraakt dezelve dan het water kwyt langs onderaardfche kanaalen,
in de Middelandfche of in de Roodt Zee, gelyk men voorgéeft;
(') Dit was ook het gevat van den Heer 1 AUNDxaLL, Als

ven, bl. 49a.
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geeft; of moeten wy het gevoelen omhelzen der t_9rabifclteWysgceren, die, en niet zonder grond, befluiten, dat ze
zich door uitdamping ontlasten ?
Het water van dit Meir is klaar en helder , doch bitter, en by uitf ek ^ zout. Geene foort van Visch teelt 'er
in voort, en die 'er, zomtyds, door de flerkfhroomende
,*ordaan ingevoerd worden , tterven op 't oogenblik.
Men maakt elkander diets, dat het water_ der Doode Zee
een wederomflootende kragt heeft, die Menfcheii en Dieren
op de oppervlakte doet dryven. JosEPIns tekent eene Proeve op , in dit geval door Keizer VESPASIANtrs genomen :
„ Eenige Slaaven," fchryft hy ,, aan handen en voeten
„ hebbende laaten binden , beval hy, dat ze, in zyne te -.
„ genwoordigheid, in het diepfte gedeelte der Zee zouden
„ geworpen worden. Geen hunner zonk na den grond;
„ en zy bleeven alle op het water dryven , tot liet den
,, Vorst behaagde last te geeven hun 'er weder uit te
„ haalen." Dit is een der Gefchiedkundige leugens,
die men zo vaak by josErnus aantreft. 't Is waar, het
water der Doode Zee is gunftig voor de Zwemmers, doch
zy die deeze kunst niet verftaan, zullen hier zo wel als elders verdrinken (*).
Geene Planten, hoe genaamd, groeijen in dit Meir. De
bodem is zwart, modderig en vuil, de aarde daaromiTreeks
heeft dezelfde kleur, en is brandbaar als Kool. Takken
van Booroen, die 'er invallen, veriteenen in korten tyd,
door de kragt van het zout dat 'er aankleeft, en doordringt tot de pit van het hout. Eenige .van deeze ver
Takken , op welken de Liefhebbers gefield zyn ,-fiend
kan men te . erufalem koopen.
Men heeft verteld, dat het naderen van den oever dee.
zer Zee doodlyk was voor 't Gevogelte; nogthans wordt
dezelve ryklyk bezogt door de gevederde tieude , inzonderheid door Zwaluwen , die op de oppervlakte van dit
vermeende zo zeer gefchuwde water fpeelen.
Op zekere dagen van het Jaar is de Doode Zee bedekt

met

(*) De Heer MAUNDRELL nam 'er zelve de proeve van, en
bevondt, onder het zwemmen, zyn lichaam met een meer dan
gemeene kragt opgebeurd ; maar voegt 'er nevens, dit ieníand,
daarin waadende, driftigordt zo dra hy 'er tot den navel in
loopt (gelyk zommige Schryvers verhaalen zeg ik, door eigen
ondervinding, niet waar te zyn. Als boven, bl. 49z.
)
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laiet een dikken en donkeren Nevel, die zich niet verder
dan de oevers uit(Irekt; doch als de Zon kragt krygt,
verdwynt de Nevel welhaast.
De Doode Zee brengt, eene foort van Lym voort, Soodenlyrrm geheeten; men ziet dezelve in groote klompen op
't water dryven , die, door de winden aan de Oostlyke
en Westlyke oevers gedreeven, aan dezelve kleeven. Dit
Lym wordt dan verzameld door de Arabieren , en verdeeld tusfchen hun en den Basfa van Damascus, the dit
aandeel van hun koopt voor eenige fiukken gelds , of
zulke Doffe als zy tot kleeding gebruiken. Dit Soo+
denlym is eene zwavelagtige zelfflandigheid , gemengd
met zout, allengskens door de hette der Zonne verhard.
Het is breekbaar als zwarte pek , waar op . het zeer gelykt. Het is brandbaar, en geeft onder het branden een
1lerken en doordringenden reuk van zich. — De oude
Arabieren gebruikten dit Lym om de bodems hunner Schepen mede te befineeren, en de Egyptenaaren om de Lyken mede te balzemen, als het geichiktfte middel om dezelve voor verderf te bewaaren. -- Het heeft ook de
kragt om de Boomen te behoeden tegen de vernieling
der Infeé en; doch ten dien einde moet het in Olie ontbonden worden om 'er de hammen en takken mede te
beflryken. De InbooreIingen noemen dit Lym Lamar.
Op eenige fchreden afllands van den oever, zyn ver
wellen of liever putten, die mede Yoodenlym bevat--fcheid
ten , doch van eenen olieagtigen apart. Om het Hevigheid te
doen krygen , moet het met zout gemengd en eenige
dagen aan de Zon blootgefteld worden. Dewyl deeze
Lymputten baby het Meir zyn, en omgroeid met gras
en onkruid, zou het gevaarlyk weezenn dezelve te naderen , indien pyramiden , op den kant geplaatst, den Reiziger niet voor dit gevaar waarfchuwden. — In denzelfden oord vindt men verfcheide Warmwater-bronnen, ge
4mmans. --- Aan den Westlyken oever zyn-lykdievan
eenige natuurlyke Zoutputten , die zeer wit Zout ople.
veren, door de Arabieren en de Inwoonders van Yerofa.
leur gebruikt tot het bereiden hunner fpyzen. Digt by
deeze ryst een Zoutberg op, die de hard- en vastheid
heeft van heen; doch welks Zout, wel gezuiverd en geflooten, voor het andere niet behoeft te wyken.
Men vertoonde my een zeer misvormden Steenklomp,
welke men zeide de Zourpyláar te weezen, in welke de
al te nieuwsgierige Huisvrouw van LOT veranderd werd.
DIENG. í79a. No. 9.
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Dezelve hadt geene de minde gelykheid met een Vroti..
wenbeeld; maar ik kreeg ten befcheide, dat zy, om, van
wegen haare ongehoorzaamheid , te zwaarder geftraft te
worden , in deeze gedaanteverandering alle trekken van
een menschlyk beeld verloor. Ik kan my van lachen
p aauwlyks onthouden, als ik denk om dit vermeende Standbeeld in de geleerde naafpeuringen tot welke het gelegenheid gegeeven heeft.
Niemand kon my, in deezen geheelen omtrek, die foort
van Vrugten aanwyzen , zo algemeen onder den naam
van Appelen van Sodom bekend , dit een allerfchoonst
voorkomen zouden bebben; doch aangeraakt ter['cond in
ítof vervallen (*).
De Bergen, naby dit Meir, brengen eene foort van zwarten
Steen voort zo zagt als Albast, en die, gepolyst, een fchoonen glans krygt. Men gebruikt denzelven om Kerken,
Moskeen, en andere voornaame Gebouwen, mede te vloeren. Eer dezelve uitgehouwen wordt, krygen de vingers,
op het aanraaken, een flinkenden en onaangenaamen reuk,
doch deeze verdwynt na het polysteti. — Te Bethlehem
vervaardigt men van dien heen Armringen , die de Oppasfers van zieken om de armen draagen; voorgeevende,
dat de reuk van deezen íleen een zeker behoedtniddel is
tegen befmetlyke Ziekten. Deeze (leen is brandbaar, en
kan als Kooien gebruikt worden. De Arabieren noemen
denzelven Musfa.
De Mahomethaanen hebben, naby deeze plaats eene kleine Kapel aan mosEs toegewyd, Mofada geheeten; zy geboven dat de Yoodfche Wetgeever daar begraaven werd.
PLINIUS gewaagt van eerre Sterkte, desgelyks Mofada
geheeten, gelegen op een Berg naby de Doode Zee.
Het geheele Land aan beide de kanten van het Meir
is bewoond door Bedouin - Arabieren, die bykaus altoos
in oorlog leeven.
(*) De Heer MAUNDRELL hadt ze zo minals de Heft M.
ri kuuuea vide. Als boven bl. g93.
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OPHELDERENDE AANMERKINGEN, OVER DE EER VAN
ZELFMOORD, DOOR DE OUDE SCANDINAVIERS AAN
DEN GOD ODIN ÉEWEEZLN.

(Overgenomen uit 1 full Inquiry into the Ribje of Suicide,
by CHARLES MOORE, M. A. Retor of Coxon and <Picar

of Bougthon Blean, Kent , and forsirerly Fellow of
Trinity ('c/ledge, Cambridge.)

y,

y de Ophelderende Aanmerkingen, over de Gewoonte
eeniger Ooster/èhe Volken, dat de Vrouwen zich met
hunne overledene Mannen laaten verbranden, en van de
„ Wetten dit wreed Gebruik betreffende ; en iets over de
GodsdienJtige Zelfmoorden in het Oostrn, vati den Heer
, MOORE , onlangs door ons geplaatst (* ), zullen niet
„ kwalyk voegen de Ophelderende Aanmerkingen diens
„ kundigen Schryvers, over een onderwerp van foortge„ lyken aart in een ander Wereldoord , in 't Opfchrift
^, deezes aangeweezen."

Lichaamsi erkte en Dapperheid de ziel zynde van Krygse.
onderneemingen, is het geenzints te verwonderen, dat
deeze denkbeelden de eerfle.plaats bekleedden by de Scy•
ti; the en Gothifche Uittrekkers , die allengskens meester
werden van alle de Noordlyke enn de Zuidelyke Bedeel.
ten van Europa. Door verwoesting en slachting moesten zy zich eenen weg baanen tot liet verkrygen van
nieuwe vastigheden en bezittingen, voor zichzelven en
hunne Naakotnelingfchap. Alle Godheden van een zagter
aart moesten, in gevolge hier van , in hunne illythology,
wyken voor den God des Oorlogs, die, onder den naalp
van ODIN (of WOnEN) het hoofdvoorwerp was van hunnen Eerdienst, en wiens geliefdfle eertytel de febrlklyk
klinkende was, Vader der Slachtinge (t).
Welk eene Zielsgefieltenisfe kon men welgevalliger keu ten voor zulk een God van fchrik, • verdelging en moord,
dan de uiteríte veragting van gevaar en dood ? of welk
eene
(*) Zie .1. Yad. Lett. voor 1791. Meng. bl. 6o5.
(}) Valfadr, hoe eft Stragis Pater. Zie sARTnoLINus t p. gSOo
Cc
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eene Offerande kon hem aangenaamer geagt worden, dan
de uitltorting van Menfchenbloed (*)? lie onverfchrokkenheid en moed der Scandinavifche Volken werd nooit
in twyfel getrokken; maar hunne denkbeelden waren dermaate bepaald tot oorlog en bloedvergieten , dat zy alle
wyzen van flerven , die met geen geweld gepaard ging,
verfmaadden. In de daad, alle hunne verwagtingen van
toekomend geluk waren, door de zodanigen, die dezelve
vormden (wie zy ook mogten weezen) zodanig ingerigt,
dat ze onvermydelyk moesten firekken om een ras van
bloedgierige Helden op aarde te teelen, gefchikt om ver
overwinning mede te brengen waar zy zich-woesting
vertoonden.
Het eerlle algemeene denkbeeld, den Dienaaren van ODIN
ingeboezemd, was , ,, de Eer van op het Slagveld te fneu„ velen:" Greetig op den dood geheld, zogten zy dien
met drift, en in den ftryd door een doodlyken flag getroffen, vielen zy wet te vrede en met een lach van vergenoegen op hun geiaad. Hier uit vloeide, onder een
Volk geheel uit Krygslieden beslaande , dat alle Dood,
op geenerlei wyze vergezeld van bloed en geweld , voor
laag en fchandelyk gehouden werd. De vreugde van Asgardia (t) (het Elifeefclie veld van ODIN,) was naar deeze
begrippen berekend. Allen die op hun bedde ftierven,
toelaatende dat ziekte of de zwakheden des ouderdoms
hun wegnamen , werden van het „ Feest der Helden"
uitgeílooten. In Asgardia was het Paleis van ODIN, waar
hy zelve op een Throon zat, om de Zielen der geftorven
Melden te ontvangen. Deeze plaats droeg den naam van
Valhalla (4-); en, fchoon in de eerfle plaats gefchikt
om de zodanigen te huisvesten , die in den ilryd fneuvelden, ftondt dezelve open voor allen, die, door noodzaaklykheid, zich beroofd vonden van die gelegenheid tot
roem , nogthans Bene geneigdheid betoonden om in de
wei

*) Zie BARTIIOLINUS, p. 218, 388 en 394•
(t) Het Volk van het Noorden (Scandinavia) was van denk
dat Asgardia in Scythia ergens op den oever van de-beld
Tanars gelegen was , van welken ODIN tot hun kwam , en
werwaards hy wederkeerde om voor eeuwig te leeven. BARTMOLINUS , p. 405.

(4.) Zo veel beduidende als het Paleis, of de Zetel, der zo
een geweldigw dood Werven. B tTaoLuNvs ,-danige,
als boven.
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wellusten daar van te deelen , door zichzelven op eenigerlei
wyze eenen geweldigen Dood aan te doen: het was een
aangenomen denkbeeld, „ dat Zielen, op eene geweldaa„ dige wyze uit het lichaam verhuisd, rechtftreeks na
„ Valhalla gingen (*).
Het was desgelyks eene Overlevering , dat, ODIN , in
vroegeren tyde , zelve in perfoon gewoond hebbende onder zyne Dienaaren, ten einde hun te onderwyzen in zaaken van den Godsdienst, en aan te voeren tot het bemagtigen van nieuwe bezittingen, op de volgende wyze, van de
Aarde na zyn - eeuwig verblyf was lieenen gegaan. Zyn
Raad van Halve Goden en alle de Hoofden zyns Volka
vergaderd hebbende , onderrigtte hy hun dat hy nu gereed Rondt zyne lichaamlyke gedaante en aardsch ver
te verlaaten, om weder te keeren en voor eeuwig te-blyf
leeven in lsgardia, waar by eene woon{lede van geluk
zou bereiden voor de Zielen der afgeforven Helden.
Hier op beval by alles gereed te maaken (t) tot het ver•
branden van zyn Lichaam, op zulk eene wyze en met zo
dat het mogt íchynen- als of zyne-danigeplth,
Ziel uit de lichaamlyke bekleedzels na de hemelfche Voo.
ning overging. Al de plegtige toedel gereed zynde ,
wondde ODIN zich zelven eerst met zyn eigen Zwaard;
voorgeevende , dat hy door deeze plegtigheid niet alleen
zich zelven toeëigende de Zielen van alle de zodanigen
(*) Noflratibus Jane hoc erat infallibiliter p.erluafum, animas
non vulgares , neque fenio morbove , fed cruentd morte & vi
corporibus exeuntes , recta ad Yahallam fern. BARTHOLINUS
I

(fit )Dit was een foute ftreek van Staatkunde in deezen mag
Aanvoerder der Scythifche Stammen wie by ook geweest-tigen
moge zyn;. Eénmaal zich zelven tot een Godheid verheeven hebbende in het gevoelen zyner Naavolgern , 't welk
by gezegd wordt gedaan te hebben door zyne groote bedree
Toverkunde , en dapperheid in ;:e Wapenen)-venhid
wilde by niet weder tot het peil van een enkel Sterveling
nederdaalen. Doch zich gedrukt voelende door menschlyke
zwakheden en de aannadering des Ouderdons, was hy bedagt
op een middel om luisterryk vrywillig deeze Aarde te verlaa.
ten, op dat by zyn waardigheid, in 't vervolg, niet mogt
derven door een noodzaaklyk moeten wyken voor den ag
des noodlocs. Zie EARTHOLINus , dáar by OAIN's Dood ver
-halt.
Cc3
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gen als een geweldigen en bloedigen Dood zouden fier:,
ven (*); maar dat by hun ook een voorbeeld daar van
gaf in zyne eigene wyze van deeze Wereld te verlaaten;
aan de omttaande menigte beduidende , „ dat de Ziel,
niet geweld, ten Lyve uit moest gedreeven worden o1
„ by de afgeftorvene Helden te kunnen woonen."
Het groot Voorwerp der Aanbiddinge in het Noorden
langs deezen weg het oog zyner Dienaaren onttoogen zynde,
zette deeze geweldaadigheid, aan zyn eigen perfoon geplèegd,
een wyd veld open voor alle buitenfpoorigheden van Godsclienftigen Zelfmoord, tot welken. de Aanbidders van ODtN
zich rekenden zo fterk uitgenoodigd te weezen door huilt
Oppergodheid, en voor welken by hun eene zo ryke beboning beloofde. Naardemaal het verwerven van een
plaats in oviN's Paleis het groot voorwerp was, na 't
welk zyne Aanbidders dongen, en om 't welk te verkrygen , zy , ten allen tyde , gereed waren hun leeven op te
offeren , zal het voor de zodanigen onzer Leezeren als
niet reeds gemeenzaam zyn met dit onderwerp, niet ongevallig weezen , oenig breeder verlag van Valhalla (t),
en de Inwoonderen van dit Paleis, te ontvangen.
,Valhalla was, (gelyk wy reeds met een kort woord aan1 ipten,) beftemd 'tot het ontvangen van allen , die eenei
geweldigen dood flierven. Maar de ruwe Bewoonders
van'het Noorden , geen denkbeeld hebbende van het beftaan
(*) ODIN droeg aan Freya, eene Vrouw van het eerfte aan tien in zyn Hof, de post op om de Zielen te ontvangen van
zulke Edele Vrouwen, die door eenig geweldig bedryf zich
het loeven benamen. BaRTHOLINUS p. 353.
(t) Zie verfcheide plaatzen by SARTHOL1NUS, door hem ver
uit de Edda en de Fragmenten van Scaldifche Poëzy,-zameld
De Edda werd zamengetleld in de dertiende Eeuwe , door
SNORRO STRULESON in de Tslandfche taal, en wordt door de
Geleerden in Denemarken en Zweeden ge.leezen ,als het fchoon1fe overblyfzel hunner oude Overleveringen,. BARTHOLINU$
geeft den voorrang' aan de Fragmenten der Poeten. quos fcaldos
feptentrio indigitavit (gelyk by in zyne Voorreden fpreekt)
diensvolgens , heeft by 'er veel gebruiks van gemaakt , in
zyn Werk: De can/is contenzpte Martis a Danis adlitic Gent i..
x+hus. Eenige van deeze Scaldifc,17e Fragmenten heeft GRAY ill
lc'a overgezet, die tot 1;AttTltot.tNUs wyst om de oorfpron tyke te vinden.

Bpi Da DUDE SCANDINAVIER!.

379
gaan der Ziele zonder een Lichaam, hoewel zy het laatfte
tot asfche verbrandden, verbeeldden zich nogthans, dat het,
op de eene of andere wyze, weder met de Ziel zou vereenigd
worden in 't Paleis van ooi; waar het , voor altoos,
en onafgebrooken , die vermaaken zou genieten , als op
aarde 't zelve meest ílreelden. De hoogfte plaatzen in
dit Paleis waren gefchikt voor de zodanigen, die in den
firyd fneuvelden, en het grootte aantal vyanden telden,
door hun vooraf verflaagen. Van den anderen kant waren zy geheel buiten de vermaaken van Valhalla geflooten, die door een íleepende Ziekte, of Ouderdom, dit leeven verlieten ; dewyl geweld en bloedftorting de eenige
pasporten waren om toegang te krygen tot de tegenwoordigheid van deezen God der verwoestinge. Van hier
was het , dat veelgin , wier ongelukkige Geboorteftar
hun een roemryk fneuvelen op liet Slagveld weigerde ,
met veel drifts het Zwaard in hun eigen hart Rieten ,
zich van een rots nederwierpen, of, door andere middejen, een geweldigen Dood zogten; verzekerd dat zy door
dit middel, en door dit middel alleen, eenen onmiddely
ken toegang in Valhalla konden verwerven.
Doch alleen en onvergezeld den Throon van ODIN te
naderen, werd niet loflyk gerekend (*); en, integendeel,
de hoogfle eer beweezen aan de zodanigen, die dit bloedig Paleis met den grootalen (leep van vrywillige lacht
ers binnen traden. Van hier waren de Vrouwen, de-pfl
Vrienden en Slaaven, van een geftorven Heer , begeerig out
liens in de andere Wereld te vergezellen , waarom vee
zich menigmaalen by diens begraafplaats opofferden.-len
Door deeze middelen bezorgden zy zich mede de ver
Valhalla, van welke plaats alle Slaavén, of-makenv
lieden van laagen rang (t), geheel waren uitgeflooten,
indien zy deeze proeve ' niet gaven van hun Meerderen
te vereeren door dusdanig eene vrywillige vernieling van
zich zelvenby diens Dood.
Wat de yermaaken belangt, welke zy zich voorltelden
i

In
(P) No/ris defsderium cum turbá & quam maxima comitatu
Jnferos petere. BAITHOLINUS, p. 514 & 517, waar een groot

aantal voorbeelden wordt bygebragt van den vrywilligen Dood

van Wyven, Vrienden, enz. eni hun Hoofd te vergezellen.
(t) Zie BARTHOLIVUS, p. 385, enz.
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in deeze Noordfiche Elifeefelie velden te zullen genieten.
Ter belooning van die bloedige dienften zouden de Pers
foonen, in Valhalla toegelaaten, volkomen en voor altoos
alle zodanige wellusten fmaaken als hun op aarde best
bevielen. Zy werden toegelaaten tot het deelgenootfchap
van Godlykheid met ODIN en diens Raad van Halfgoden,
hier zouden zy den hun geliefden Oorlog blyven voortzetten; Spiegelgevegten houdende onder de Vaandels van
deeze Godheden (*). Naa deeze Krygsoefeningen keer
weder in 't Paleis, waar zy zich vérgastten op-denzy
die weze, welke, naast het vegten, hunne hoofdbezigheid
op Aarde uitmaakte; — ' t Vermaak van zich dronken te drinken. Doch hierin behieldt ODity voor zich een uitmerkende
meerderheid ; want by alleen dronk \Vyn , en liet Bier
en Mede, (de geliefde Dranken der Noordfche Volken (t))
voor zyne Half„ oden en Helden over, die tot voller gevoegen het vermaak hadden van uit de bekkeneelen
hunner vyanden als drinkfchaalen hunnen drank te, drinken (ij.
Zodanig was de Godsdienst , en van dien aart de
Zelf-

quod illi Poli ira
(') Zy werden Monoheroes geheeten
alterd vita militiam exercerent, fub vexillis Deorum pugnaturi.
BARTHOLINUS.
(ti Zie BA;tTHO1 twos

, en diens Uittrekzels uit de Noordfiche
$chryvers en Scaldifche Poëzy, over het groot gebruik en mis
Scandinavia, Brittange, Duitsch--bruikvanBeL'4d
land, enz. Lib. II. Cap. XIj. PLINIUS fchryft, ten deezen
opzigte: Eli & occidentib.,is populis fua ebrietgs fruge mad/do;
pluribus modis per Gallias Hifpaniasque , nom;nibus aliis fed
ratione ' eddem. Ilifpaniee jam vetulatem Eerre ea genera
docuerunt. £gyptus quoque fruge rthi potus [imilit;r excogitavit.
Nullaque in parte round% cesfat ebrietas; meros quippe hauriunt
tales fuccas, nee diluendo , ut xina mitigant. ift' herculé illic
tellus fruges parere videbatur. lieu mica vitiorum folertia,
inventum cI1 , quemadmodum aqua inebriarent. Lib. XIV.
(}) De Eerw. ENGELBERTS handelt ook over deeze gevoelens
in zyn Alouden Staat der l/ereenigde Nederlanden, van de Gevoelens der Noordfiche Germaanen fpreekende, en haalt een Gedicht
aan van den Deenfcben Koning REGNER LODBROG , die, naa dat
by de Zee lang onveilig gemaakt, en verfcheide invallen op
het Vasteland , in Groot-Britannien en Ierland gedaan hadt,
eindelyk door den Koning ELLu in eene akelige gevangenis ge hou-
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Zelfmoord, loflyk gekeurd by de Dienaaren van oDnv (*).
van het toekomende zeer
grof zinlyk waren , halt, nogthans, de veelvuldig by hun
flandgrypende Zelfmoord eene geheel "Godsdienítige (trekking , en werd niet gepleegd met eenig uitzigt om van
de gevaaren en moeilykheden deezes leevens ontflaagen
te worden, maar enkel met oogmerk,, om, (gelyk zy dagten) hun Gelukflaat naa den Dood te bevorderen : en
hierin kwam dezelve met de 4fiat fche Zelfmoord overeen (f). Terwyl de Zelfmoord , verdeedigd door zommige We sterft he Wysgeeren , zo wel als door de Voor,
standers van denzelven heden ten, dage, een geheel anderen weg oploopt; te weeten , alleen tot ontheffing van
tegenwoordig lyden , in welks verdraagen met ftandvastigheid men meer moeds zou betoonen, dan in het zich
daar van ontheffen door Zelfmoord.
Schoon hunne denkbeelden

houden werd, waar de Slangen en Adders zyn eenigtl:e ge.

rellen waren ; zyne Veldlagen en Overwinningen met de
flerk(le kleuren afgefchilderd hebbende, eindigt by zyn ryn^
loos dicht,

Op de hoogjte plaats zal ik met de
Myn Bier feet vreugde drinken,

ASEN (*)

De Jfonden des leevens zyn verkopen,
Lachende zal ik Jlerven. VERT,

(*) De Druïden begunfligden ook den Zelfmoord op eel,
Oodsdien(lig beginzet , gelyk blykt uit deezen hunnen grond.
regel. „ Daar is eene andere Wereld , en zy , die zich zet
„ ven dooden om hunne Vrienden derwaards te vergezellen ,
„ zullen daar met hun leeven." Zie RAPIN's Introduc2fon to Eist.
R,f England.
(t) Zie de Ophelderende Aanmerkingen over den Zelfmoord der
posterfche Polken, hier boven, bl. 375, aangehaald.
(*) Dit zyn de Mindere of Halfgoden.
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')IET HUISLYK LEEVE$

DER1GT VAN HET HUISLYK LEEVEN VAN DEN HEERE
JOHN HOWARD,

Esq.

Hy die groot is in 't oog zyner Huisgenooten en naaste
Bekenden, is waarlyk een groot Man.

, enoegen gaven wy aan het beste gedeelte onzer
Leezeren , met de plaatzing van het Berigt der
„ laattte Ziekte en Dood van den beroemden Menfeherr„ vriend, HOWARD, en de ontleeding van het uitmuntend Character deezes fleeds gedenkwaardigen Mans,
„ door Dr . AIKIN ( *); wy willen hun niet onthouden 't ge.
noegen,'t welk zy, nevens leerzaame onderrigting, kun„ nen haalen, uit de befchouwing van het H.uislyk Lee,, ven deezes Mans , van dier. \zelfden Schryver ont„ ]eend ; by blyft heeds aan zich zelven gelyk , op
„ dit mindere Tooneel, 't welk zo menigmaal gebreken
ontdekt, die men op een gtooter niet befchouwt , is
„ by dezelfde Man ; Vertroosting en Geluk onder zy.
ne Medemenfchen bevorderende, ook in den bepaalden
, i Kring van zyn eigen Landgoed."
De Heer HOWARD volgde te Cardington fleeds dia
plans, zo ten aanziene van zyne Perfoonlyke als Familie
belangen , als ten opzigte der bevordering van het wel
rondsom hem, welke Beginzels en-wezndroaig
Neiging beiden hem deeden goedkeuren. Schoon niet
gedreeven door de eerzugt om een luisterryk vertoon te
maaken , hadt by een fmaak voor uitileekende netheid in
zyn Wooning en Toeftel. Zyne maatige en hyzondere
Leevenswyze maakte hem ongefchikt voor eene uitgellrekte en gemengde verkeering, Iiogthans ontving geen
Mensch zyne uitgezogte Vrienden met waarer gastvryheid;
en by hieldt altoos ommegang met verfcheide der voornaam.
íte Perfoonen, in zyn Landfchap , die zyne waarde kenden en hoogtchatten. In de daad, hoe weinig, of geheel
niet, de Heer HOWARD zich wist te fchikken naar de veybeden en ongeregeldheden , welke plaats grypen in de
groote Wereld , was by niet onagtzaam omtrent de vast ge4
(*) Zie hier boven, bl, i6i, enz.
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geilelde gebruiken, in dezelve heerfchende ; en - hoewel
ï<nen hem een Man van naauwgezetheid en vol byzonderheden mogt noemen , kon niemand hem betwisten dat by
aanfpraak hadt op den tytel van een Heer die wist te
leeven.
Maar de wyze, op welke by verkeerde met Perfoonen
van zyn eigen rang, is van veel min aangelegenheids, tets
ganziene van het oogpunt , waaruit, ik zyn Character
wilde befchouwen , dan boe by zich een zegen maakte
voor de Behoeftigen en Hulploozen, in een kleinen kring,
vóór dat by zyne menschlievende goeddaadigheid in eet;
,zo veel wyder uitftrekte.
Het fchynt een hoofdvoorwerp van zyne Eerzugt ge.
weest te zyn , dat de Armen in zyn Dorp de gere.
geldlle in hunne Zeden, ,de nettle in hunne Perfoonen en
Wooningen, en de rykstdeelende in de zegeningen des
leevens mogten weezen, die men in eerbig gedeglte van
•Engeland kon aantreffen. Naardemaal het zyne geaartheid
was, alles, wat hy ondernam, tot den hoogden trap van
volmaaktheid op te voeren, zo (paarde by geene kosten,
en ontzag geene moeite, om dit oogmerk te volvoeren.
1 iy maakte eenen aanvang met het bouwen van een aan
nette Wooningen op zyn Landgoed ; voegende by elk-tal
een kleine piek grands tot een tuin, en andere geryflyk.
leden. In dit ontwerp, 't geen men zou mogen aanzien,
w wel als een fluk van fmaak als van weldaadigheid ,
hadt hy zyne Egtgenoote tot Medewerkil:er. My heugt
hoe by verhaalde , dat hy, ten einde van het Jaar, zyne
rekening opgemaakt hebbende , de balars zo voordeelig
vondt , dat hy zyne Egtgenoote voorfloeg om 't zelve
te beifeeden tot een reisje na Londen , of tot eenige
andere verlustiging , welke zy mogt kiezen. Zy antwoordde : „ Welk een fraaije Wooning zouden wy 'er
voor kunnen bouwen!" — En het geld werdt tot dat
einde befteed. — Deeze nette en geryflyke Wooningen
liet by betrekken door de vlytigfle en maatigfte Landhoes
eenaars, die hy kon vinden, en over dezelven hieldt hy
bet opzigt als dat van een Heer en van een Vader te
gelyk. Hy droeg zorg om hun werk te verfchaffen, om
hun in ziekte en ongelegenheid by te ftaan, en hunne
Kinderen op te voeden. Om hunne goede Zeden te bewaaren , •was het by hem eene voorwaarde dat zy elk
geregeld de Vergaderingen van hunne openbaare Godsdienstoefening zouden bywoonen , zich onthouden van in
Her-
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Herbergen en Kroegen te loopen, en van zodanige Ujtfpan.
niugen , als hy fchadelyk oordeelde ; en hy verzekerde
zich van hunne onderwerping aan_ zyne .egelen , door
hun tot Landhoevenaars zo lang het hem behaagde aan
te neemen.
Ik zal hier vryheid verzoeken voor een uitflap , tot het
rnaaken van eenige algemeens aanmerkingen over de ver
kan voorftellen tot verbetering-fchilendwyz,m
van den toettand der laagte en talryki?re rangen van Menfchen onder ons. In den ítaat, waarin zy zich maar al
te dikwyls voordoen, vernederd tot den laàglten trap valt
behoefte, door het aanwenden van hunne ingefpannendíte poogingen naauwlyks bekwaam om iets meer te winnen dan de enkele Leevensnoodwendigheden ; verlaagd
door volflaagen gebrek aan onderwys, en niets bezitten.
de 't geen waardigheid aan het menschlyk Charaéler by.
zet, is het niet te bevreemden , dat een weldaadig Man,
in den hoogeren kring der zamenleevinge, hun eenigzins
aanmerkt als Schepzels van eene laagere foort, die alleen
beweldaadigd kunnen worden door het getfaadig aanwenden
van zyn gezag en toevoorzigt. En ik geloof met de daad,
dat, uit hoofde van de werking der Wetten, ten op.
$igte van de Armen gemaakt, en andere omílandigheden,
de Armen in Engeland bedagtloozer,, verwaarloozender
en hulploozer, zyn dan bykans in alle andere Landen.
Menschliefde zal , derhalven, in zulk een ífaat der dingen het noodig agten , het geheele beftuur op zich t^
neemen van de zodanigen , die ten hunnen eigen beste
noch denken noch werken kunnen ; zy zal het beheer
van alle hunne belangen op zich neemen, juist als men
doet van Kinderen en Onbekwaamen. Met één woord,
zy zal ftaan na zulk eene foort van invloed als de 3 eJiciten van Paraguay vastfftelden , (misfehien met 't zelfde weldaadige mzigt ,) over de eenvoudige Inboorelingen.
Maar moet die flaat van kindfche afhanglykheid altoos
duuren ? Moet, in een Land van veyheid , en waar billyke -Vetten plaats vinden, het groote lichaam des Volks
altoos leeven in een that van daadlyke Onderwerping
aan en afhanglykheid van eenige Weinigen? Moeten zy
nimmer onderweezen worden in 't geen tot hun eigen
geluk (trekt; moeten zy altoos om onderftand en beftuur
liet oog opheffen tot de zodanigen , die, met de daad,
min onafhanglyk zyn dan zy zelve? — Dit is een
denkbeeld, 't geen eene vrye ziel niet gaarne zal toetaan ;
dee-
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deeze ziet met zorgvuldigheid voorwaards op een tydperk,
waarin laagheid van Baat niet noodwendig verlaaging vara
natuur zal influiten; doch waarin elke Rang in de Maat
, kragten in zichzelven voelende om zich wee.-fchapy,
zenlyke genietingen des leevens te bezorgen, .op zyn eigen poogingen zal vertrouwen, en beftuurd worden naar de
voorfchriften van hun eigen redelyk vermogen.
Dat dit geene ingebeelde ftaat der dingen is, wyst de
algemeene toeftand van de laagfte Rangen, in eeuige Landen, en zelfs in zommige ftreeken van Engeland, uit;
waar de arbeidende Armen , ten zelfden tyde dat hunne
winflen hun in ftaat (lellen om de aangenaamheden . des
leevens te genieten , gewend zyn aan een maatig en te
raade houdend leeven.
Weinige Landfchappen zyn 'er in Engeland, die minder
bezigheid verfchaffen aan de veelvuldige Armen, dan dat van
Beaford ; ingevolge hiervan zyn de arbeidsloonen gering,
en groot gebrek zou 'er heerfchert , zo niet de Menschlievenheid der Heeren, die op hunne Landgoederen woonen, tusfchen beide kwam. Onder deezen onderfcheiddo zich de Heer HOWARD , door zyne aandagt byzonder
te vestigen op de verbetering en vertroosting der gee.
nen, die van hem afhingen, en werd hy, uit dien hoofde , by hun hoogst geagt en geëerbiedigd. Ik mag
'er by voegen, hy bezat hunne Liefde; 't welk by lange
naa altoos het geval niet is der zodanigen, die weezenlyke dienften doen aan lieden van dien Raat. Maar by
bejegende hun met zagtmoedigheid, zo wel als hy hun be.
weldaadigde; hy vermydde zorgvuldig alles wat naar ftugheid of overheerfching fmaakte in zyn gedrag, ten hunnen
opzigte. Wat 'er zich ftrengs mogt voordoen in de Regelen,
die by wilde gevolgd hebben , daarin bedoelde hy alleen
hunne waare belangen, en, indien zy onder zyne'befcher,.
ming een gerusten ouden dag konden flyten in hunne eigene gemaklyke Wooningen, in Rede van hun leeven te
eindigen in Werkhuizen, vonden zy de ondergefchiktheid,
waarin zy hunne voorige dagen hadden doorgebragt, ru im
en ryklyk vergoed. Het is zeker -, dat de verbetering
van hunne Zeden en Beginzels , welke hy bevorderde,
tot een allerkragtdaadigst middel ftrekte, om hun meer en
meer. onafhanglyk te doen worden. En ik heb reden om
vast te Hellen , dat de Heer HOWARD , ten minften in 't
einde, aQ zeer de Regen der ,Amen behartigde als by
be.
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bezorgd. was om hunne Aangenaamheden des leevens te
vermeerderen.
De Liefddaadigheden van den Heer HOWARD bepaalden
zich niet: tot de zodanigen, die meer onmiddelyk tot zyn
Landgoed behoorden; zy strekten zich uit tot den geheelen kring der Nabuurfchappe. Zyne goeddaadigheid werkte voornaamlyk op het grondbeginzel, om den toeftand der
Armen te verbeteren , door aan hun eene geregelde en
nutte Opvoeding te fchetiken. Van zyne vroege jeugd
hadt hy dit op 't oog, en hy (lelde Schoolen aan voor
Jongens 'en Meisjes ; naar een welberedeneerd plan ingerigt. De Meisjes leerden leezen, en eenvoudig werk niet
de naald ; de Jongens leezen , eenigen fchryven , , en de
beginzels van het rekenen. Zy moesten geregeld- de Godsdienstoefeningen bywootien , volgens die leiding, welke
hunne Ouders de beste keurden. Het getal der geenen ,
die in deeze Schoolera werden opgebragt , was nu eens
meer dan min; doch de Schoolen bleeven aan den gang.
Op alle andere wyze, waar op een Mensch, die geheel
genegen is om goed te doen met de Middelen, hem
door. de Voorzienigheid gefchonken , zyne weldaadighed
kan uitoefenen , tradt de Heer HOWARD vooruit. Hy
fchreef niet alleen in, als 'er openbaar Benig liefdewerk te
verrigten ftondt ; maar zyne yzondere Liefddaadigheden
breidden zich wyd uit, en werden by uit(tek wel beftuurd.
;t Was, 't is waar, aan zyne Vertrouwden en Medehelpers alleen , dat veele deezer bekend waren ; doch
zy geeven hem, ten deezen opzigte , het volledigst getuigenis. Zyn zeer gemeenzaame en vertrouwde Vriend ,
de Eerw. Mr. THOMAS SMITH, van Bedford, gaf my het
volgend berigt van dit gedeelte zyns gedrags , op een
tyd, dat deeze Menfchenvriend druk bezig was in de meer
openlyke betooningen deezer zielsgefteltenisfe i die men
veeltyds zou veronderft:ellen, dat aanliepen tegen zyne by.
zonderder en plaatslyker weldaadigheden: „ Hy volhardde heeds om liefddaadige fchikkingen te beraamen voor
,, zyne arme Nabuuren en Landhoevenaaren ; en als men
„ in aanmerking neemt hoe zeer zyn hart bezig was met,
„ en hy zynen tyd befteedde in, de volvoering zyner wyd„ ítrekkende Plans, was het verbaazend , met welk eene s
„ tot kleinigheden afdwalende , naauwkeurigheid hy zyne
„ bevelen herwaarde zondt, omtrent de giften, welke hy
in 't byzonder uitreikte. Zyne Schoolen bleeven tot
het einde toe in Rand." Het is onmogelyk dat 'er een
fier-
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tterker proeve kan gegeeven worden, dat de hebbelykheid
om goed te doen, hem volftrekt eigen geworden was,
dan dat hy, terwyl zyne openbaare verrigtingen hem boven alle Mededingers ftelden in daaden van Menschlieveuheid , nog zyne begeerte tot weldaadigheid niet Icon • voldoen , zonder de gewoone Guns tbewyzea aan zyne .Na
buuren en Landhoevenaaren uit te reiken.
Eene andere vroegtydig zigtbaare trek van dat Character, 't welk de Heer HOWARD lvervolgens - zo zigtbaar
ten toon fpreidde', beftondt in een'. vastbefooten Weder
aan Ouregt en Geweld. Op niemand kon-ftandbieg
men vaster betrouwen als een Befchcrmer van Regt:. en
Onfchuld tegen medoogenlooze, en alle beginzelen met voeten trappende, Magt. Zyne verontwaardiging werd gaande
by alle pogingen om indragt te maaken of te overheer
dreef hem, om , zonder _marren,-fchen;zygartid
met woorden err daaden zyn rechtmaatig gevoel over zulk
een gedrag uit te trokken. Vermits niemand volkomener
onafhanglyk kon weezen, zo in begrippen als in omttandigheden, dan by, maakte hy dat gebruik van dit voorzegt, 't welk ieder onafhanglyk Mensch behoorde te doen.
Hy handelde geI k Beginzel hem voorfchreef, zonder agt te ulaan wien hy daardoor ook zou niogen
mishaagen; hy gaf zyn verfchillende meening, aan lieden
van tegenovergeftelde Characters , op het flerkfte te
kennen ; en betoonde zich geen min moedig tegenftander
van fchadelyke ontwerpen, dan een bevorderaar van goede.
De zugt tot Orde en Geregeldheid was in zynen vroegen leeftyd, zo wel als in de laatere, zigtbaar; door deeze
bepaalde hy zyne eigene Huislyke belangen zo wel als de
plans tot welweezen van anderen. De.befchikkit ,
welke hy op zyn tyd maakte, was naauwkeurig en naas
een juist beftek ingerigt. — Hy kende zeer net den ftaat
van alle zyne zaaken, en de hand der te raade houding regelde, wat het edelmoedig hart belloot te, befteeden. --Zyn fniaak in Kleeding, Huishouding , en alles wat he
uitwendig vertoon betrof , helde over tot het eenvoudige
en liet nette : deeze gelykheid van aart maakte hem eei
bewonderaar van den Aanhang der Quakers en met vee]en van die Gezindheid hadt hy eene naauwe verbintenis.
De Heer HOWARD hadt het gemeen met andere Mannen van een deugdzaam en weldaadig Chara ter , dat by
zeer geffeld was op het aankweeken vary, Planten, die nuttig waren eft tot fieraad dienden. En daar zyn 'eigen voedasl
t
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zei meest uit het groeiend ryk beftondt, werd by eigen•
aartig opgewekt om zich met de aangenaams bezigheid,
de voortteeling van Veld- en Tuinvrugten, onledig te houden. Het hoogst nutte Aardgewas, de Aardappel, hieldt

hy

veel

van , en eene

zeer veel opbrengende

foort van

dezelve , welke hy algemeen bekend maakte, kreeg naar
hem een bynaam.. Zyn Tuin was een voorwerp, waar
de nieuwsgierigheid zich kon verzadigen; zo ten aanziene
van de wyze op welke dezelve was aangelegd , als ten
opzigte van de uitieekenheid der Gewasfen; op zyne veelvuldige Reizen bragt hy de zaaden van keurige foorten
van Moeskruiden:. mede, en deelde ze onder zyne Vrienden uit.
Op deeze wyze bragt de Heer HOWARD de geruste jaa.
ren door van zyn vast verblyf te .Cardington, gelukkig
voor zichzelven, en een werktuig van goeddaadigheid en
gunstbetoon voor allen die hem omringden. Maar die
itaae duurde niet lang. Zyn Huislyk _ Geluk kreeg een
deerlyken flag, door den dood zyner teerbeminde Echt
kort naa de verlos.-genot,idJarMDCLXV,
hug van haar éénig Kind.
-

LEEVEtgSDEkIGTEN VAN DEN HOOGLEERAAR JOHAN ES
BERNHARD BASEDOW.

(Ontleend uit de Beytrage zur Lebsnsgefchichte von
J. 'B. BASEDOW.)

W

eenig Perfoon zich ouderfcheiden heeft door
^/ het ten toon fj reideu van groote Begaafdheden, of
door zynen brandenden Yver tot het bevorderen van het
algemeene Welweezen, ontftaat 'er in ons natuurlyk eene
begeerte om te leeren kennen eenige hoofdbyzonderheden van zyn Lèeven; de hoedanigheden, welke by van
de natuur ontvangen heeft; de Opvoeding die hem ten
deelé viel, gefchikt om dezelve te doen rypen , of de vroege uitbotting te vertraagen ; als mede zodanige bykomende
omtandigh eden. die derzelver werking inn eenig byzonder
kanaal deeden vloeijen.
JOHANNES BERNHARD BASEDOW wordt, niet het hoog.
fie regt , onder deeze agtenswaardige Chara11ers geplaatst.
Aan zyne onvoldaanheid over de algemeene wyze, op
wel.
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welke men de Jeugd opvoedt, en zyne onvermoeide poogingen om eene betere in te voeren; is Duitschiand groo•
tendeels verfchuldigd de verbaazende veranderingen , die
zich thans in de meeste Kweeklchoolen opdoen.
Aan zyne onvoldaanheid wegens de Godsdienftige . Leerftellingen , in welke by was opgebragt , en die de Regtzinnigheid naar de Middaghoogte van Duitschiand uitmaa ken , hebben zyne Landgenooten voor geen gering gedeelte dank te weeten , dien geest van Vry Onderzoek, welke thans in de Lutherfche. Kerk heerscht ; waar 's Menfchen Ziel , haare kragt gevoelende , en haare eifchen
doende gelden , met kragt zich verzet tegen de banden
van menschlyke Geloofsbelydenisfen.
Eer wy onze Leezers de algemeene omtrekken des Leevens van den Hoogleeraar BASE DOW opgeeven , zal het
niet ongepast weezen ; hun te berigten , dat de byzonderheid van zyne Leerwyze beltondt in eene rechtftreek•
fche aankanting tegen die men 't algemeen volgde. Hy
begreep niet alleen , dat de dwingende Leerwyzen ; zo
algemeen aangenomen , gefchikt waren om den voortgang
der Leering te fluiten ; terwyl de Kweekeling onder het
opzigt was van zynen Leermeester , en hem een weder
Letteren in te boezemen , naa dat hy de-zinvade
fchoolroede ontwasfen was; maar tevens, dat de Opvoeding der Jeugd, in zommige gevallen, van eene al te afgetrokkene natuur is; en, in andere, zich enkel tot woorden
bepaalt als voorbereidende tot de kennis der zaaken: ter
wyl, in de daad, de nuttige kennis der dingen de voor
-beridng
moet weezen tot de kennis der woorden.
Overeenkomftig met dit denkbeeld, poogde hy eiken
tak der Weeteníchap te fchikken naar de vathaarheid zyner Leerlingen, door te wege te brengen, dat hun oordeel te gelyk met hun geheugen geoefend wierd, en door
hun eene inneemende gemeenzaamheid met de voor.vepen
zyner íludie te doen verkrygen. Dit deedt hy door de
uitvinding, de gepaste fchikking en de gemeenzaame ver
welke-klaring,vFuePtrblding,op
de Kinderen eigenaartig gefléld zyn; en door deeze nijddelen kreegen zy een volkoinener indruk van eenig voor•
werp , dan de uitgewerktfte befchryving met mogelykheid
kon geeven. -- : Voor de zodanigen, die verder gevorderd waren, bediende by zich van de onderfeheidene foorten van Werktuigkunde en Modellen, waar door de Kwee
leerde naauwkeurige denkbeelden vormen en juiste-keling
MENG. 1792. NO. 9.D d
kuny
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kundigheden verkrygen , en , in zommige gevallen Bene
behendigheid om 'er mede te werken , beantwoordende. aan
die zugt tot werkzaame uitfpanningen, op welke de jeugd
zo zeer ge(Ield is.
Men kon zich niet belooven , dat eene onderneeming
van deezen aart op éénmaal tot volkomenheid zou ge
worden; dan dezelve heeft aanleiding gegeeven tot-bragt
veele naavolgingen, en ftrekte ten grondllage van volgende verbeteringen. -- Eenige van BASEDow's Naavelgers heb}n dit denkbeeld tot eene belachlyke en nadeelige verheid uitgef'rekt, en., door eene beuzelagtige geaartbeid op te kweeken ,. gelegenheid gegeeven om tegen het
Plan zelve gewigtige tegenbedenkingen in te brengen. -Terwyl , anderen, door eene verftandige in 't ooghouding
van het Plan , de groote natheid van 't zelve beweeren.
De fchrwndere Man, die dit Plan uitdagt, de Heer BAsnow., werd te, Hamburg, in den Jaare MDCCXXIII,gebooren. Zyn Vader behoorde tot den laagen ongeletterden burgerlyken rang , en was van eene haastige en
grommige geaartheid. In Rede van de zich vroeg vertoon.E.iide vonken van vernuft in zyn Zoon aan te blaazen ,
en. :de bekwaamheden welke deeze deedt blyken, op eene
voeglyke wyze te belluuren, poogde hy, door alle middelen van geftrengheid, dezelve, uit te dooven, en te ver
dan deeze poogin2eu bragten alleen te wege, dat-nietg:
zy reeds zeer vroeg dien Zoon van hem wendig maakten.
De. droefgeestige geaartheid zyner Moeder wrogt verder
mede om het Ouderlyk huis voor hein zo. ondraaglyk te
nakeu , dat hartzeer hem meermaalen het voorneemen
deelt opvatten , om zyn leeven door Zelfmoord te euidigen.
Zyns Vaders 1-luis verlaatende, kwam hy in dienst by
een Landopzigter in Holflein. De zagte en inneemende
aart van deezen Heer maakte hem het verblyf in diens Huis
zeer gemaklyk , en boezemde hem die Menschlievendheid
in , waarvan hy onder 't Vaderlyk dak een volkomen
vreemdeling geweest was.
Naa dat by een Jaar te Holfiein doorgebragt hadt, 't
welk hy, in zyn hooggevorderden Ouderdom,, het gelukkigfte zyns leevens noemde , ontboodt zyn Vader hem
t'huis, en beftelde hem te Hamburg op de openbaare School.
Hier leedt by alle die hardigheden , en ondervondt alle
die blyken van dwinglandy, waar aan behoeftige Kinderen
maar al te dikwyls zyn blootgefteld, zo van Leerzicesters
als
;
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fls.Medeleerlingen, zo lang hy in de laag(Ie Clasfen bleef
maar verder komende, gaf zyn vlyt en groptheid• van vernuft,
hem eene meerderheid boven zy1ie Schoolmakkers. Hy
maakte zich noodzaaklyk by de -domkoppen en luiaards,
door hun te helpen ; door verzen te maaken , en andere
fchoolverrigtingen , was hy, zestien jaaren bereikt hebbende, in haat om onafhangelyk van zyne Ouderen te heftaan.
Tot hooger Clasfen opgeklommen ,' hoorde hy. de Les.
fen van RICHEY en REIMARUS, die. hem met hunne vriend=
fchap vereerden ; en van wier onderrigtingera , ^nzonderheid die van ICRIMARUS , by groote voordoelen trok —
doch , gelyk by des naderhand zich beklaagde, lag by
zich op de Weetenfchappen niet toe volgens eene geregelde Leerwyze; en door een geliefd metgezel te worde
van de rykere' Medelludenten, begon by een ledigloopent*
ongeregeld leeven te leiden.
Lenigen tyd bleef sASEDOW onbepaald Zen aan.ziene van
de keuze eens Beroeps. Jong zynde hadt by geen gezindheid
tot de ítudie. ' 't Was alleen de eerzugt zyns Vaders, om
een Predikant van zyn Zoon te maaken, welke.hem• aandreef
tot de Godgeleerdheid. Het beíluit'hier toe genomen zynde,
hieldt mangel aan geldmiddeleij hem eenigen tyd te rogge;
om den loop der Academifche Letteroefeningen aan te vangen. -_._- Wanneer h y deeze zwaarigheid, eiildelyk, eerai•
germaate te boven gekomen was , trok by, in den jaarè
MDCCXLIV, naLeipzich,om zyne Studiën voort te zetten,
en bovenal in de Godgeleerdheid. 5
Te Leipzich bleef hy twee jaaren, en hoorde de Voor
zich , ten-lezingvadHoercysiUS,d
deezen tyde , onderfcheidde , door de harfenfchimmige Stelgels , zo lang in den fmaak, te verwerpen, en de Wyrbegeerte niet de Godgeleerdheid te paaren. De Onderrig.
tingen , welke hy in de School van CRUSIUS ontving,' waren by hem van oenen gewigtigen en duurzaamen invloed.
Maar zynen voortvaarenden geest verveelde de traage voort
zette zich, derhalven, met-ganderopbLsf;y
onafgebrooke naarftigheid tot het beftudeeren van het
Leerileizel zyns Hoogleeraars , door het leezen der uit.
íleekendfte $chryveren, die tot •wederlegging of ílaaviug
van 't zelve gefehreeven hadden. De Schriften van
WOLFF, welke hy ook met veel aanda g is las, deeden hem
onvast worden ten opzigte van veele Leerftellingeri , welke by voor Leerftellingen des Christendom: : gehouden}
laadt ; en eens der twyfelaarye bot gevierd ` hebbende-,
Dd s
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begon by angstvallige twyfelingen te voeden , ten aan
ziene van de Waarheid zelve des Christlyken Godsdienste;
tot dat hy, door het leezen der beste Schryveren over
dit alleraangelegenst Stuk, een vast Geloover wierd in de
Waarheid der Zendinge van JESUS CHRISTus, fehoon hy
de meeste dier Leertellingen ontkende, die veele Chris
tenen voor weezenlyke (lukken van hun Geloof houden,
— Staande zyn verblyf te Leipzich, waren zyne inkom
zo gering dat by flegts driemaalen ter week eenen-ften
behoorlyken maaltyd kon doen.
In den Jaare MDCCXLIX werd by aangefteld tot de
opvoeding van den Zoon eens Heers in HolJtein, Deeze
plaatzing fchonk hem gelegenheid om aan den toetsfleen
der Ondetvindinge te beproeven, het Plan eener betere
Ópvoedingswyze , waar op hy, zints eenigen tyd, ge
beantwoordde aan zyne wenfchen,-dagth,.Deuifl
Zyn Kweekeling was een Kind van zeven jaaren, toen
by deszelfs Leermeester werd, en kon niets dan Hoog.
duitsch leezen. Men verzekert, dat hy, in den tyd van
drie jaaren niet alleen in Raat was om Latynjche Schryvers te leezen, maar ook uit het Hoogduitsch in 't Latyn
over te zetten, en het Latyn, met zekere maate van vloei
baarheid, te fpreeken en te fchryven. De Jongeling hadt,
daar etr boven, verbaázende vorderingen gemaakt in de
beginzelen van den Godsdienst en Zedekunde , als mede
In de Grefchied- Aardryks- en Rekenkunde. Dit gelukkig
flaagen zette zynen Leermeester veel agtings by, en be.
moedigde hem, om zyn Plan , met verdubbelden ernst,
voort te zetten.
De Heer BASEDOW werd , in den Jaare MDCCLIII,
verkoozen tot Hoogleeraar in de Zedelyke Wysbegeerte
en Fraaije Letteren , op- de Univerfiteit te Sorde; waar
by verder gelegenheid aantrof, om zyn geliefd Ontwerp
voort te zetten. Dit Hoogleeraarfchap bekleedende, gaf
by verfcheide Werken in 't licht, die een gunftig onto
haal ontmoetten; bovenal eene Verhandeling over de beoefenende Wysbegeerte voor alle Clasfen , waarin hy de
byzonderheden van zyn Plan ten vollen ontvouwde; als
mede eene Hoogduitfche Spraakkunst. Geduurende zyn
verblyf te Sorde, bevlytigde by zich zeer op de Godge.
leerdheid gedreeven door een fterke en ernilige zugt, om-,
aan den Benen kant, de ongerymdheden te'vermyden, welke het vastgeftelde Stelzel aankleefden, en, aan den an
deren kant, de Leerftollirgea des Ongeloofs.
;

,
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Van Sorde werd hy tot Hoogleeraar te Altona beroepen. Thans be(Ieedde hy zyne ledige uuren om aan de
Wereld den uitflag zyner Godgeleerde Naafpeuringen mede te deelen. Te vergeefsch raadden hem zyne Vrienden
het pad van Infchiklykheid te betreeden. Te vergeefsch
hielden zy hem de noodzaaklykheid voor om hun voorbeeld te volgen, door het eene Stelzel van Leerftukken
te gelooven, en het andere te belyden, Zyn Zielsoog was
zodanig gevormd, dat by de eerlykheid van dit gedrag
niet kon zien ; en hy was , ondanks zyne doorgaande
fchranderheid, te dom van begrip, om te (bevatten, hoe
iemand een getrouw Dienstknegt van lasus CHRISTUS
kon weexen, als hy Leer(Iellingen predikte, rechtdraads
ftrydig met den weezenlyken en eigenlyken aart des Chrisfendoms. Hy hadt, daarom, de onvoorzigtigheid, om een
fterk Voorpander te worden van 't geen hy voor de
Waarheid hield, in tegenllelliug van vastbepaalde Geloof:
op/tellen en Belydenisfen.
Zyn Leevensbefchryver onderrigt ons , dat de Schrif•
ten van BASEDOw van alle kanten heftige wederfpraak
kreegen ; bovenal onder de Geestlyken ; en allermeest,
onder zyne Stadgenooten , de Geestlykheid te Hamburg ;
waar onder de Eerwaardige Heeren GosSE , IVINKLER. en
ZIMMERMAN uithaken : zy predikten niet alleen tegen
leem, maar fchreeven tegen zyne gevoelens; hunne bewy
zen onderfchraagende met alle kragt van fmaadredenen.
Zy fchilderden zyne Leerbegrippen af als vyandig tegen
Godsdienst en goede Zeden. Zy lasterden hem als een
harsfenfehimmigen en gevaarlyken Twyfelaar,, als een
dwaas Ontwerpmaaker van Hervorming, als een verfoei
Ketter, en Afvalligen van het Christendom, onwaar--lyken
dig zyn Post als Hoogleeraar te .bekleeden, de jaarwedde
te trekken , en verdienende voorbeeldlyk geltraft te worden.
Het Volk te Hamburg werd tot een opstand tegen hem
aangezet, en daar het onder 't zelve een heerfchend be.
grip werd, dat den Afvalligen tot den dood te fileenigen,
een verdienstlyk werk zou weezen, was hy genoodzaakt
die Stad te ruimen. In 't einde verboodt de Magiftraat,
deels op 't aanhouden der Geestlykheid , deels om de
oproerige eifchen des Volks te rtillen • de uitgave en het
leezen zyner Werken ; waarfchuwde de Burgers om
geene van $ASEDOW'S Iuftellingen in de handen hunner
Kinderen te geeven ; en verboodt de Schoolmeesters 'er
Dd3
ge-
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gebruik van te ?naaken in de Schoolen , onder bedreiging
van 't gemis hunner fchoolplaatzen ; terwyl zy, aan den
anderen kant , de uitgave van Schriften tegen hem aan
-moedign.
BASEDOW Rondt pal tegen het geweld der tegenkanting,
voer voort .met zyne gevoelens tegen misduidingen te verBeedigen , en verllerkte ze, met bygevoegde .bewysrede.
ven, langs alle wegen, die de deelen van Duitschland
van den oorfpronglyken Zetel .des Gelèhils verwyderd
hem open lieten. Het gefchreeuw en het -uitvaaren te ;eri
hem deedt geen weezenlyken dienst aan de zaak, tot
Welker, onderlteuning men zich zo zeer beyverde, en t:ASEDOW mogt, vyf-en- twintig jaaren , naa het verwekken
deezer hevige beweegenisfen, met veel genoegen zien den
voort- en opgang zyner byzondere gevoelens wegens den
Godsdienst in alle deelen van Duitschland.
Niet, weinig tyds fleet BABEDOW in het wederleggen zy
sier :vyanden. . Hv gaf veele Schriften in 't licht over den
Godsdienst , de Wysbegeerte, en de Opvoeding. Veel..
vuldig waren zyne poogingen om eene openbaare Leerq
fchool op te rigten volgens zyn verbeterd plan; veelvul•
dig waren de zwaarigheden , - welke hy moest te bovelt
komen; doch het ontbrak hem niet aan aanmoediging van
den Duitfciten Adel, en inzonderheid van den Prins van
Desfau, en van vreemde Mogendheden, tot hy, eindelyk in 't jaar MDCCLXXIV, in flaat was om eene Academie te Der%au op te rigten , onder den tytel van Philan.
tropine; fchitterend waren zyne eert& verrigtingen, dan
de Infielling leedt naderhand niet weinig door verdeeld.
heden en gefchillen, tusfchen hem en zyne Medeléermeesters. BASEDoow overleedt te Magdenburg, den 26 van
Hooimaand des laars MDCCXC, en werd met eene hetri
vereerende Lyk1 atie begraaven (*).
Zyn Leevensbefchryver, waar uit wy zeer verkort deeze Leevensbyzonderheden ontleenden, voegt 'er deeze kenfchets van 's Mans Character nevens. In BASEoow, was
een vlug, veelbevattend, en doordringend Vernuft, en een
gezond Oordeel, vereenigd met eene ongemeene levendigheid van aart, kragt van gevoel, en hette van verbeel.
ding. Hy dagt en fprak als Wysgeer over alle onderwerpen,
*) Zie wegens deeze begraafenisfe de 4lgenz. Kans:

terbode, V. D. bl. 8.
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pen, die zich aanboden; maar de ontdekking van Waarheden, die Nuttigheid beloofden, was zyn hoogst genoegen . Hy vondt weinig finaaks in enkel bespiegelende
Begrippen; zyne aandagt was meest gevestigd op Beginkelen die in werkzaamheid konden gebragt worden. Zy.
ne Ziel was een onuitputbaare bron van Plans en Ontwerpen; doch zy wrogt te zeer op 't algemeene. Hy
Ureefde voorwaards met geweldige vaart, in elke onder
noch het noodige geduld, noch de noo--nemig,hadt
dige volfiandigheid , om elk gedeelte daarvan te oveix
zien, of agt te geeven op de hinderpalen, die zich zouden kunnen opdoen, noch om te voorzien in de Middelen
om ze uit den weg te ruimen. Gewoon de voor
eigen hart te volgen, zonder na vreem--fchritenvazy
de hulpe om te zien , gaf hy dikwyls de voorkeuze aan
de moeilyker wyze om zyne Plans tot rypheid te brengen, dan in de voetítappen van anderen te treeden. --,
In zyne jeugdige dagen bemerkende, dat hy vlugger van
begrip was dan de meesten , met welken iiy verkeerde, kon hy geen tegénfpraak dulden; en, in de eerfte aandrift, viel het bezwaarlyk hem van eenige dwaaling te
overtuigen : maar , wanneer deeze voorby was , gaf by
zich gereed aan de waarheid over, zo ras hy dezelve
bemerkte.
Zyn aart was openhartig en edelmoedig. Vatbaarder
was hy voor groote en flerke indrukken, dan voor zagter aandoeningen ; en helde meer over tot het zwaar.&
moedige dan tot het vrolyke. Deeze neiging moet niet
geheel aan de natuur worden toegefchreeven ; maar aart
de 'veelvuldige ongunflige r mdandigheden zyner vroegte
leevensdagen , meer geíchikt om tedere gevoelens te onderdrukken dan te koesteren. Wanneer hy, nogthans, in
zyne ryper jaaren overtuigd werd van de waarde en uit
dat het-muntedhirgoaeftlnis,
beste gedeelte van den Godsdienst behoudt in goed te
doen aan den Medemensch, zette hy zich tot die taak
met alle vlyt , en tot zyn laat(ten fnik bleef het zyti
hoofdbezigheid wel te doen. Deeze trek in zyn Character heeft te meer verdien(ten ; dewyl hy zich dezelve
eigen maakte door aan te werken tegen eene gefteltenis'
en opvoeding, daar aan wangunftig. Met één woord,
zyn hoofdoogmerk en hoogte eerzugt was het Menschdom beter te onderrigten, ten aanziene van onderwerpen
van het hoogfte wanbelang ; om de vordering der jeugd
Dd4
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in alle takken van nuttige Weetenfchap gemaklyker te
3naaken; dezelve met eetre brandende Liefde tot de Deugd
te vervullen ; om rggtmaatige en beminnelyke denkbeelden van den Godsdienst te verfpreiden, door den Chris,
fe1yken bellaanbaar te doen zyn met gezond Verftand en
gezonde Wysbegeerte.

MANNEN VAN VERNUT , NIET NOODWENDIG Oli'GELUKKIG a
NOCH, IN 'T ALGEMEEN VEIIWAARLbOSD, UIT HOOFDE
HUNNER TALENTEN; OPGEHELDERD 000E DE ONGELUKKIGE L,OTGEVAI.LEN ELN:GER L•NGGLSCa E
PICHTEREN.

(Uit het Engelscl:.)

aven wy onlangs plaats aan een Stukje, ter opfchrift
voerende, CLAUDIVS , of de te lerrrgefd lde Geleerde
,, Eene Vertelling, gefchikt voor de Gunflelirlgen vas; Vernarft en
Geleerdheid (•) , die zelfde pen verfchafte in 't Engelsch liet

„ volgend Stukje over het Onderwerp hier boven opgegeeven,
en hebben wy niet in twyfel gehangen om het tot eene wem
dergade van het voorige te vertaalen en te plaatzen,"

Wie immer luisterde na de in (preekwoorden als veranderde
klagten des Menschdoms, en kennis nam van hunne heerfèhende begrippen en gevoelens, met een wyder firekkend oogmerk
om derzelver waarheid liever op te (peuren, dan ze te welti_
gen door eene verhaaste en uit traagheid geboorene aatineeming , heeft te meermaalen zich genoodzaakt gevonden , om
Grondregelen, zints lang, als op onb.etwistbaare gevallen rustende, omhelsd, in twyfel te trekken, en de tegenftrydigheid
te ontdekken, tusfchen de ondervinding van redglyk onderzoek,
en de verharde vooroordeelen die reeds verjaard zyn.
Met één woord, fchoon ik verre ben van te gelooven, (niet
tegenflaande het gezag van een Roomsch Paus (t) en een
lltheenscb Redenaar
dat de algemeenheid van een gevoelen
ten bewyze firekt van deszelfs ongerymdheid, draag ik , nogthans, eene volle overtuiging om, dat de ongegronde voor
welke oppervlakkige befchouwing en overgedreeven-ordeln,

(s),)

mis.

(•) Zie hier boven, bi. ar,7,
(t) Paus }oeANNE$ de XXIII.
(S) Prrocioy.
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misnoegen voortbragten by het veronderfielde fchrandere gedeelte des Menschdoms , en dezelve in bedrieglyke grondrege.

len hervormde , ontelbaar zyn.
Alleen de bron van deeze Volksdwaalingen aan te wyzen,
zou misfchien eene gemakkelyke en onvoordeelige taak weezen;
dezelve uit te dryven, een arbeid die de kragten van een Helt_
CULES vorderde ; doch het zou hoogst nuttig zyn voor het
Menschdom. Elk S.chryver fchynt, derhalven, door de deugden , die hem aan de Maatfchappy verbinden , (ik meen de
deugden van vry zyne gedagten te zeggen, en yver voor het
algemeene welweezen) verpligt zyne wapenen tegen die dood.
tyke pesten te wenden ; om aan deeze roeping te voldoen
(waarvan de onbekendheid eens ongenoemden Proeft hryvers,
myns oordeels, geen ontfag verleent), vlei ik my niet in gebreke gebleeven te zyn. iVlyne wapens zyn, by hechaalinge ,
gekeerd geweest, en niet altoos, zo ik hoop, zonder doel te
treffen , tegen het Vooroordeel en Bedrog; en zomtyds geef ik
toe in de ftreelende veronderfielling , dat myne pylen menig
een vyand van Deugd en Geluk in het ílof vernederd hebben,
fehoon, te midden van dien vermengden ftryd, de hand, dig,
dezelve wierp, onbekend zal blyveu.
Ik behoef my niet te fchaamen , eene Eerzugt als deeze te
erkennen eene Eerzugt als deeze port my aan om my
te verzetten tegen een Volksvooroordeel (waar door menig eene
pooging van een jeugdig verfland gefluit en verdrukt is; waar
door d,e ziel van niet weinige Voorpanders der Weetenfchap^len met neerfagtigheid bevangen is, en veele Slachtoffers van
ongebondene vermaakneemingen aangemoedigd zyn geworden,
om aan de Zanggodinnen, dat verderf, of die onheilen, toe te
fchryven , welke zyne Ondeugden alleen veroorzaakt, en die,
in eenigen anderen leevensltand, hun tot nog fchandelyker daaden zouden vervoerd, en tot een nog heilloozer einde gebragt
hebben.
Naa deeze Inleiding, behoef ik naauwlyks mynen Leezer te
zeggen, dat de volgende Proeve ingerigt is tegen de zo luid
zo diltwyls herhaalde , en zo algemeen ge.-uitgefclwd,
loofde kwellingbaarende aanmerking , wegens de Vervolgin.
gen, die byzonder Mannen van Vernuft treffen , de verwaar.
loozing , de veragting , en de ondankbaarheid , welke hun
doorgaans - van de Wereld wedervaart , en de bykans onver•
mydbaare ongelukken , welke hun op de loopbaan der Letteren
treffen.
't Is waar, de naamen van eenen SAUJAGE, van eenen CHATTEItTON, en de verdichte verfchriklykheden wegens het lot van

eenen OTWAY, en de cierlyk uitgeboezemde klagten van eenen
SHENSTONE, eenen HAMMOND, en veele andere voorbeelden,
fchynen maar al te veel fteuns te geeven aan het bedroevend

denkbeeld van het ongeluk des Vernufts. Deeze, nogthans,
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en zy leveren de flerkfie by het gros des Volks gangbaare

voorbeelden op , zullen maar zeer zwak een gevoelen onder
dat uitfteekende bekwaamheden , of zelfs de noo=-fchragen,
dige daar mede gepaard gaande gefchiktheid, eene onmiddelyke
of weezenlyke trekking hebben , om de bevordering van Fortuin te verhinderen , of de gewoone genietingen des geluks
te voorkomen.
Het Leeven van SAUVAGE is ongetwyfeld onderfcheiden door
veele lotgevallen, die niemand, dan een Mensch van Vernuft;,
zouden hebben kunnen bejegenen; maar het zyn de gelukkige
leevensomftandigheden alleen, die aan deeze oorzaak kunnen
worden toegefchreeven ; de donkerder trekken , welke zich
daar over verfpreiden , hebbe men toe te kennen aan zyne on.
voorzigtigheid , en aan zyne ondeugden; was SAUVAGE geen
Dichter, geen Man van bekwaamheden, geweest zyn armoede
zou , (níettegenftaande de duisterheid van zyne fkomst,) voor
altoos ongeholpen gebleeven zyn , en niet verligt door 't me=
dedoogen; Gebrek of het Geregt zou fchielyker den draad zyns
elendigen bellaans hebben afgefneeden. De bekwaamheden van
den Dichter, fchoon verre van den eertien rang te zyn, dringen de eifchen aan, welke de natuur te vergeefsch zou herhaald hebben om de befcherming te krygen van een edel huis;
en zelfs naa dat deeze befcherming hein ontftondt, behieldt by
de aanhoudende gunstbetooningen van byzondere Perfoonen ,
die, hadt by deeze bekwaamheden niet bezeten, hem ongehol.
pen zouden gelaaten hebben, in den grooten hoop van onverzorgde behoeftigen. Was by niet in (laat om de bedwelming
des voorfpoeds te wederliaan, of met voorzigtigheid en dankbaarheid gebruik te maaken van de milddaadigheid der geenen ,
die medelyden hadden met zyn tegenfpoed, 't valt dan ligt
uit te maaken, of de Dichter, dan of de Man, te laaken is wegens zyne ongelukken of, met één woord , de Wereld ,
dan of SAUVAGa, geregtigd is tot de grootfte maate onzer berispinge.
%Vat CRATTERTON betreft , een Dichter zyn ongelukkig lot
bezingende, moge ten (lot de vergetelheid aanroepen om zyn
leevens uiteiwde te verbergen. Een Zedefchryver moet dit
niet verheelen, maar, om de jammervollh uitwerkzels van wanhoop voor te fiellen, en indien het mogelyk is, het pleegen
van misdryven , zo beledigend voor de Maatfchappy , in 't
vervolg voor te komen, 'er byvoegen, dat, wanneer een afgezondene van liefddaadige onderfleuning 'er op uit was , om
zyn verhooicn verblyf op te zoeken, de trotfche en onverduldige jongeling, met vergift de naderende dageraad van eer
en geluk voorkwam, en zyn nagt van eiende door zelfmoord
eindigde. In (lede, derhalven, van het Menschdom te berispen over het verwaarloozen van zo groote Talenten , en in
klaagtoonen uit te weiden over de jammeren van zyn korr£ton-
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ondig leeven , behooren wy te bedenken, dat ongeregelde
driften, niet het verheeven .vernuft,- van CHATTERTON, de be.
werkende oorzaaken waren van zyn deeriyk uiteinde: dat wy
liever de woorden gebruiken van een vernuftig Schryver: „ 6-,
;: Dat op dien tyd, wanneer de vergiftkelk beefde in de hand
„ van CHATTERTON, den ongelukkigen CHATTERTON beefde,
een vriendelyke boode, en hemelsch afgezant, hem onder•
regt hadt van de ter en de belooningen, die de goeddaadige
„ heid van eersen FRY bereidde voor dien Gunfteling des Ver , nufts; maar Voediterling der elende, welk een fchat van Let„ terëere was voor Brittanje bewaard gebleeven ! Doch de
Voorzienigheid hadt het anders befchikt — en de Mensch
,, moet zich aan die fchikking onderwerpen. Nogthans ver„ biedt de Godsdienst in geenen deele de traan die biggelt ia
het oog der aandoenlykheid; en onderwerping wraakt geen.
zins een diep gehaalde zugt van medelyden (*)!"
Wegens OTWAY loopt Bene vry algemeen aangenomen ver=
telling, dat hy, naa lang gevast te hebben, eindelyk ver(likte
door te gulzig gebruik van gemeen voedzek; doch het is thans
uitgemaakt, dat dit, hoe algemeen geloofd, nooit gebeurd zy,
fchoon by ongetwyfeld in diepe armoede flierf; een armoede,
welke, nogthans, niet geheel en al kan toegefchreeven worden
aan 't verzuim waar mede de Wereld hem bejegende: dewyl
verfcheide van zyne Tooneelflukken de goedkeuring en be.
fcherming, welke zy met zo veel regts verdienden, genomen.
In 't kort, fchoon ik verre ben van te veronderftellen, dat zich
op de Letterbaan te begeeven, eenigzins, wat Voordeel of Eere
betreft , in vergelyking kan komen , of met de Pleitzaal tegenwoordig, of met den Geestlyken Rand in vroegeren tyde, hel
ik, nogthans, zeer over, om te geldoven (zonder thans ffii te
ffaan op tegenovergeftelde voorbeelden van gelukkig flaagende
Letterhelden) , dat de ongelegenheden en onheilen der Lieden
van Vernuft, meer aan hun eigen wangedrag , dan aan eenige
andere oorzaak, waren toe te fchryven, en naauwlyks, in eenig
geval , de enkele gevolgen geweest zyn van hunne Talenten, of de ongevoeligheid en onverfchi!ligheid des Mensch.
doms, ten opzigte van hunne verdiensten:
Ten
( 4 ) Man of Benevolence. De gebeurtenis, waarop hier gedeeld wordt ,
is wel bekend. De Leevensbefchryver van CHATTERTON, diens deerlyk uiteinde vermeld hebbende , voegt 'er nevens : „ 't Geen onze
droefheid over deezen verhaasten en ongelukkigen flap moet ver„ groeten , is het berigt , (lat wylen Dr. FRY , Opperfte van St.
„ yohn'a Colleée in Oxford, op 't laatst des Jaars 1770, na /bijlol
ging, om onderzoek te doen op liet geval van ROWLEY en CHATr r.ToN , en den laatsten befcherming te verleenen , indien het bleek,
„ dat by byltand verdiende — toen helaas 1 al de kundfchap welke
„ by kon opdoen, hierin be tondt, dat CHATTERTON, weinig dagen geleden , zichzelven van kant geholpen hadt." l tt>`eoRY's Life of
.

CHATTERTON.

MANNEN VAN VluNulT

A"

Ten aanziene van SHENSTONE e0 HAMMOND is het bezwaar,
^eenigzins, vin eenen anderen aart, en het zou fchynen als of
die het uitgeleerdst waren in de tedere kunst van zagtheid
en overtuiging, het minst gefchikt waren van te 1laagen, om de
tederíte driften in het vrouwlyk hart op te wekken; als of
yerbeg,ldingskragt, kieschheid en aandoenlykheid, vyandinnen
waren van de liefde, en de Schoonen afkeerig van die Talenten, best gefchikt om de zagte dwinglandy baarer bekoQrlyk.
beden te bezingen , ei de heugenis haarer bevalligheden te
vereeuwigen,
Doch hier , gelyk in andere gevallen, worden wy, door #ene
partydige opgave der gebeurtenisfe op den dwaalweg gebragt.
HAMMOND en SHENSTONE, men moet het bekennen, waren tedere
gn fraalje Dichters, en, egter HAMMOND en SHENSTONE doen , tot
op dit uur , elk aandoenlyk Bart finelten , door de weemoedige klagten van hunne flegt beantwoordde Liefde, en elk
ffhoon oog blyft tgaanen ílorten over de tedere wonen, die
kragtloos waren om de ongevoelige PHILLSS , pf de onverbiddelyke DELIA, in de armen dier Minnaaren te lokken. Dan
het waren noch de Verzen van HAMmoND, noch de Dichthukken van SHENSTONE , die de hoop van hunne verliefde harten
te leur belde ; in tegendeel is 'er alle reden om te gelooven ,
dat deeze, in Beene geringe maate, tot het wel flaagen, zou.
den medegewerkt hebben , hadden andere onJfandigheden derzelver

invloed niet verhinderd,

Was de Beminde van HAMMOND de Pupil niet geweest van
een hem nydigen Staatsman, wiens bekrompene inzigtèn , ge)uk zo wel als eer tot een uitfluitend eigendom van Party
wilde maakgn , by zou misfchien in de armen van zyne DitLIA het geluk van zyn Vriend en Medepatriot , LYTTLETON ,
genooten hebben; want het volgend gedrag van Mist' DASHWOOD toonde genoegzaam, dat zy verre van ongevoelig was
voor de verdienflen of liefdedrift hears ongelukkigen Minnaars.
SHENSTONE

zou,

gelyk

ons verzekerd word door Dr. Joris-

SON (fchoon by, volgens zyn.e algemeene gewoonte , zich
niet verwaardigt om ons te berigten, op welk gezag zyn verhaal rust (*)) , door volharding geflaagd weezen, en gedeeld

heb.

(•) Men moet bekennen. , dat dit geval , door den Leevensbe-.
fehryver, op tene aartige wyze, verhaald wordt t ,, By was nim-.
mer," lchryft de Doc or, „ getrouwd, (ik teken dit op uit myn
geheugen,) fchuon by de juffrouw, wie zy ook moge geweest
„ zyn , die het voorwerp was van z y ne beroemde Herderskout, zou
hebben kunnen krygen." Ik zoek her gezag van Dr. JOHNSON niet
.

-

in twyfel

te trekken

, of

iets

in 't

midden te brengen tegen

zyne

waarfcbynlyke ligtgeloovigheid ; maar zeiler zou iemand verwagt hebben onderrigt te worden van de wyze, op welke by te weeten kwam,
dat Mr. SHENaTONE @ene juffrouw ter Eggrgenoote zou hebben kunnen

kry-
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hebben in het heil van gelukkiger Minnaars. -, Maar SHENSTONE
hadt zyn hart voornaamlyk..gezet op zyn. Landgoed , dit te
'erfraaijen verzwolg niet alleen het inkomen i maar ook de
hoofdfoor, van zyz gering inkomen; . en hy, fchynt zyn aan.
zoek niet verder voortgezet te hebben, dan zo verre he;
kon Eirekken, om hem ttoffe te verfchaffen tot een Treurlied,
of Herderszang, -Gelyk by bedreeven was , zo vondt by
ook misfchien vermaak, in het opfteilen van díchterlyke klag•
ten, vol tederheid en wanhoop. En ik, die my zelven ten
oenigen tyde overgaf aan het treurig vermaak van klaagliederen
•op te heffen, kan gereedlyk gelooven dat een Man van sHEt.sTpj' 's geestge(teltenisfe zeer ligt het kon laaten berusten by
eene geringe weigering, welke hem de fchoon(te gelegenheid
fchonk, om zyne herderlyke Zanggodin in cypresfen-lommer te
doen zingen4
krygen , van wier naam en omftandigheden hy bekent géheel on.
kundig te weezen: Maar de Leevensbefchryver , misfchien overtuigd

van zyne eigene waarheidsliefde , fchynt doorgaans geneged óm zyd

Ie bloote verzekering voor eene genoegzaame blykbaarheid te houden.

2EDILYKE BEDE1QItINGIV.

I

ndien men den mense^h regt Ml beoordeelen , dient men te
wagten tot by zyn levensloop geheel volbragt heeft. Duid
zenden, welke voor het oog der Wereld hunnen levensloop gei
lokkig voortzetten, en met roem zouden eindigen; doch welke
voor dezelve ten einde gebragt is zulke ongelukkige uitflappen
doen , dat ze in eens alles bederven , en met een naam ten
grave dalen, welke hun allen voorgaanden roem benomen heeft.
Wil men, derhalven, regt over den mensch oordeelen, men
moet afwagten boe het einde by hem zy. Het einde kroont het
werk, en is het einde goed, alles zal goed zyn ; maar is het
einde liegt, het ganfche werk is bedorven.
Is de dood wel zo affchuwelyk als men zich verbeeld? wel
zo een Koning der verfchrikkinge , als hy door veelen befehouwd word, die 'er niet aan durven denken, of by elke ge.
dagten van eene kille doodfchrik ais bevangen worden ? Indien
men wel gedaan heeft,' waarom zal men dan vreezen, om van
oenen onvolmaakten tot eenen volmaakteren , van eenen ongeIukkigen tot eenen gelukkigeren staat over te gaan? .—'t Is waar,
de trek naar 't leven is ieder ingefehapen. — De flap is geweldig
groot, over te gaan, uit den tyd, in eene onherroepelyke eeuwigheid.
Daar en boven fchynt het flerven van veelen
eene benauwde om(tandigheid.
Dan welk een flap komt
ons te groot voor, wanneer wy ons geluk willen uitbreiden , en
welk eenen nartiurlyken trek weeten wy ten deezen opzigte niet
te overwinpeu 1 £R wat aanbelangt de benauwde omílandigheid
dar
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der ilervenden , 't is veel meer fchyn, dan dat het in de daad zo is,
Vraagt den zulken , welke men met zoortgelyke benauwdheden
heeft zien worftelen ; wanneer ze by zich zelve komen , zult ge a1•
toos berigt krygen, dat ze 'er niets van gevoeld hebben, dat ze
in 't geheel niet benauwd geweest zyn,, dus dat deeze akelige
vertooning maar in enkelen fchyn behaar. Dierhalven als de dood
zd verfchrikkelyk is, dan is zy 't voor Boosdoeners.
,

C. V. D. G.

ANEC D OTE
VAN DEN TEGENWOORDIGEN KROONPRINS VAN DRENEMAa1IEN WEGENS DE VRYHEID DER DRUICPERSSE.

Ontleend uit de Sketch of the Character van zyne Koninglyke
Hoogheid an Deenemarken.
en tyde dat de Kroonprins van den Koéïng zyn Vader
bevel kreeg, om hem in 't Ryksbewind de behulpzaame
T
band te bieden, vertoonden zich de 1Zykszaaken in een gun.

tiger. gedaante dan zy zints lang gedaan hadden. Op dat
oogenblik vervoegde men zich by hem met verzoek om de
Boekbeoordeeling te herflellen; ten einde 'er niets zou kunnen
gedrukt worden, dan naa het Oordeel der Univerfteit te hebben
doorgeflaan.
De Inleveraars van dit Verzoekfchrift hadden zich bediend
om ingang te verwerven, op het voordel, dat men, zelfs den
geheiligden Perfoon van zyne Koninglyke Hoogheid, in eenige
kleine Stukjes, nier gefchroomd hadt door te ,tiryken,, en eene
zo weinig ontziende vryheid omtrent hem, gebruikt, dat, bleef
deeze ongefiraft, daar uit de jammerlyk(le gevolgen te dugtei}
Ronden.
De Kroonprins leende het oor aan die listige inboezemink
gen, met eene aandagt , hem byzonder eigen, en betuigde, in
't einde, „ dat hy, hoe zeer het hem fmertte , zyn gedrag
blootgefleld te zien aan een onderzoek onder zulte, ongun
ftige tekenen, niet kon naalaaten te erkennen, hoe het misfchien gefchiedde, zonder eenig onregt te begaan, dewyi,.dwaa.
,, len het lot van alle Menfchen was ; dat by zich altoos
geneigd vomit om zyne verpligtingen te erkennen aan dq
zodanigen ; die moeds genoeg hadden, om ze aan hem ,;g
„ ontdekken . dan aan de partydigheid van die zwakke Vrien,„ den, die liever zyne mistlagen wilden,verheelen, of ver,, donkeren; dat hy, in het toekomende, zich zou bevlyti„ gen Q. zulk .eene wyze te handelen, dat by go in Iuoges , lyk

meer

4x4'
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i, lyk reden gave tot openbaare klagten. " En onderrigtte by
deeze Heeren , eer by ze van zich liet gaan , „ dat hy zo
„ verre was van den Koning te willen aanmaanen tot het be,, teugelen van de vryheid der Drukpersfe , dat hy veeleer
geheel bereid was om zich een Verdeediger te betoonen
, van de Wet door zyne Majetleit deswegen gegeeven: de„ wyl hy, niet min dan zyn Vader, zich verzekerd hieidt,
van derzelver heilzaame (trekking voor de Onderdaanen. Dat
,,een ieder, die zich, door dit vry fchryven, beledigd vondt,
„ den Schryver in Regten kou vervolgen, verzekerd dat hem
„ alle Regt zou wedervaaren , 't welk by regt hadt van de
goedheid zyner zaake te wagten."

LERIGT WEGENS THOMAS TOPHAM, bygenaamd,

(Uit

HUTTON'S

de Sterke Elan.

History of Derby.)

yzondere berichten, die een geloofwaardig getuigenis draa.
B
gen, melden ons dat
die, een Herberg
bpudt te Islington, een verbaasde fierkte vertoont; dat by een
THOMAS TOPHAM ,

zwaare Brein-tak breekt, wanneer by die tegen zyn naakten
arm (laat; twee Oxhoofden water opligt; zyn paerd over een
fagboom tilt; een zolderbalk, gelyk een foldaat zyn geweer,
draagt, enz. , Doch, hoe zeer men in zyn geloof ten deezen
opzichte wankelde , men werd fpoedig overtuigd toen deeze
tweede SAMsoN te Derby verfcheen, als iemand, die zyn flerkte in 't openbaar, voor. één fchelting, aan ieder een vertoonde.
Naa een verzoek aan den Alderman COOPER, om zich te mo•
gen Iaaten zien, fiondt de Regeering verbaasd over de zaaken, die by onderneemen wilde; en daar zyn voorkomen ge.
lyk was aan dat van andere menfchen , verzogten zy hem
zich uit te kieeden, ..op dat zy zien konden of by als - andere
menfchen gefchapen was; doch men bevondt hem veel flerket
gefpierd. 't Geen zich onder de armen en knien van andere
i»enfchen uitgehold vertoonde, was by hem met fpieren bezet.
Hy is byna vyf voeten en tien duimen; omtrent dertig jaaren oud, welgemaakt; hoewel men niets buitengewoon's aan
hem befpeuren kan , gaat hy een weinige H hadt
voortyds een weddenfchap aangegaan, (de gewoonlyke beflisfee
der gefebillen ,) dat drie paarden hem niet van een paal zou
trekken, tegen welke hy zyn voet zou houden; doch-den
by , die de paarden befiuurde, gaf dezelve een onverwagten
zweepflag; dit rukte hem over zyde, en door die onverwagte
trek brak hy zyn dyebeen.
De daadgin val] deezen wonderbaaren min , die de flerkte van
twaalf anderen in zich vereenigt, beftonden in 't oprollen van
een
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een tinnen Schotel van zeven ponden zwaar , zo a13 iemand eelt
vel papier oprolt een tinnen Kan (die een halve ftoop
bevat) armslengte uitfleekende , drukte hy zamen gelyk de
fchil van een ey. Tweehonderd ponden géwigts ligtte hy
met zyti pink op , en zwaaide dezelve lugtig Over zyn hoofd. —
Het fehynt als of de lichaamen , die hy aanraakt , haare
zwaarte verlooren hebben. Hy brak ook een touw, dat
op den grond vastgemaakt werd ,- en waaraan tweehonderd
ponden gewigts' hangen konden. Ligtte een eiken Tafel
van zes voeten lengte met zya tanden op , fchoon 'er een
gewigt van vyflig ponden aan 't einde hong ; een fluk leder
was aan 't eene einde vastgemaakt dm 't met zyne tanden te
vatten ; twee van de pooten flonden op zyne knien , en hy
tilde het gedeelte waar aan her gewigt hong, nog hooger van
den grond, dan dat hy in zyn mond hadt. Hy nam Mr. CHAMVicaris van All fain s , die tweehonderd zestien .ponden
iERS
woog , en ligtte hem met één hand van den grond op.
`Lyn hoofd op een, en zyne voeten op een anderen, floel lig
gingen vier menfchen, ieder by de twee honderd pon.-gend,
den zwaar, op zyn lichaam zitten , die hy met gemak opbeurde. Hy floeg een ronde (laaf yzer, een duim dik, tegen
zyn naakten arm , en kromde het met één flag, als een boog;
om; by fehynt voor dit alles ongevoelig.
Daar hy Muzyk verftast , onderhicldt hy 't gezelfchap met
een Airtje. Ik heb hem een Solo hooren zingen by 't Orgel
in de Kerk van St. Warburgh , toen 't ééaigfte in Derby;
doch, hoewel by naar de regelen der Kunst zingt, is zyn fleur
echter eer verfchriklyk dan aangenaam ; en fchyat naauwlyks
die van een mensch. Alhoewel hy een vreedzaame geaartheid
bezit , en 't voorkomen van een befchaafd Man heeft , is by
echter gevoelig op aangedaane beledigingen. Hy hadt iets te.
gen den Stalknegt van de Herberg, waar hy zyn verblyf hieldt,
en naei een braadfpit , dat by de fchoorfteen Rondt , uit de
keuken , en bondt 't zelve .els een zakdoek oni diens hals;
doch daar hy niet verkoos om 't overige gedeelte tot een te
knoopen, en te verbergen, verwekte dit lastig cieraad 't gelach
van 't gezelfchap , tot dat hy verkoos dien yzeren das digt te
doen. Indien hy niet een goede geaartheid bezat, dan mogten de mannen voor hunne eigene veiligheid , en de vrouwen
voor hunne tinnen Schotels, bevreesd zyn , dewyl hy die
beide terftond kan tot een rollen. — Eén zyner vuistflagen zou
de beroemde Venters, JOHNSON en MENDQZA, tot een eeuwig
zwygen hebben genoodzaakt.
,

ME1VGELWERK,
TOT IRAAYE LETTEREN, RONSTEN EN WETENSCHAPPEN,
RETREKKELYK.

PROEVE OVER DE VUURIGHEID VAN CHARACTER, OP
GEESTDRIFT.

(Ud \het Engelsch.)

DD

e fchakeeringen van de Charaë^kers der Menfchen zyn
zo veelvuldig , en de voordeelen , ontf'aande uit
Bene diepdoordringende kennis aan dezelve zyn van zo
veel aangelegenheids, dat, misfchien, weinig voorwerpen
de oplettendíle befpiegeling in eene hoogere maate verdienen. Het zou eene taak van het hooglle belang wee.
zen voor de Maatfchappye, indien men de bron en de
uorzaaken van die verfcheidenheden konde opfpéuren ,

en de byzondere voordeelen aanwyzen, uit beide voortkomende. Door het eer(Ie zouden wy eenigermaate in
tlaat zyn om onze Zielsgelleltenisfe in den beminnelykf en
en voordeelig[ten (land te brengen; door het laatli ge
hebben om de driften en gefteldheden, als zy-legnhid
ons voorkomen, tot derzelver eigenaartige voorwerpen te
bepaalen.
Een taak als deeze zou een edel en verrukkend werk
weezen voor den Wyzen , voor wiens oog, tyd en vlyt het
groote boek der Natuure hebben openge(laagen , en die
gelegenheid hadt om diep in dit onderwerp in te dringen;
dan dit voorregt is ontzegd aan den Schryver van Zede.
kundige Proeven. Nu en dan mag hy het oog op dergelyke voorwerpen vestigen , en eene en andere uitliee
kende trek, ten vermaake zyner Leezeren , uitkiezen; dan
hy moet het zeldzaam waagen verder dan tot een Schets,
of een Fragment te komen.
Onder de oneindige verfcheidenheid van Charactertrek•
ken, op welke ik doel, doet zich , als een gepast voorwerp , op, de Vuurigheid van Character, die wy ook
Geestdrift in eenen goeden zin zouden mogen noemen.
Een Character, 't welk de zwakke Kinderen der heden
(niet in t'taat om deszelfs Aandrift te-dagfcheVryni
Ee
VueMENG. 1792. N(O. IO.
;
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voelen) , en de altoos werkzaame Zoonen des lvlytigen
Arbeids , (al te log om tot die hoogte op te (leigen,)
Reeds gereed zyn te doemen ; doch 't geen, naar myn
denkbeeld, zeker geregtigd is om den prys van Eer en
Nut in het Menschlyk Leeven te f ryken. Het is door
de %rkingskragt, ingeboezemd door 'dit beginzet, dat wy
het ontwerpen en volvoeren yan groote en edele Ontwerpen wagten, die boven de gewoone gevallen en deug
iets overlaaten om her--denrMfchzwv,en
dagt en door de Naakomelingfchap bewonderd te worden.
Een Man, in de daad, van koele Driften, en met eene
zeer middelbaare maate van Aandoenlykheid begaafd (en
misfchien des geheel misgedeeld,) moge, 't is waar, een
zeer goed Wysgeer, en een Zedeleeraar, zyn, op welken
bykans niets te zeggen valt; by moge een (tipt Waar
't geen wy doorgaans verftaan door de-nemrzyva
Regelen van goed en kwaad. Maar zulk een Character
zal zich alleen vertoonen by geringe gelegenheden, in gewoone bedryven en leevens(tanden. Waar Regtvaardig.
lheid (zo verre die bepaald is door Burgerlyke Wetten,
of de bewyzen van zedelyk betoog) alleen vereischt
wordt, zal hy misfchien niet in gebreke blyven; hy moge zelfs edelmoedig weezen , wanneer eenig uitdruklyk
Gebod van den Godsdienst, of eenige Grondregel van
Wysbegeerte, hem onderrigte , dat het hem voege zo te
handelen. Maar hy zal nimmer zyne bedoelingen uitftrekken tot groote betooningen van Vriendfchap of Goeddaadigheid. En her is niet zeer te wagten , dat by immer
gevoelig zal weezen voor die edele kieschheid, die ver
edelmoedige-fyndeMschli,nbytadv
weldaadigheid uitreikt zonder de aandoeningen te wonden des beweldaadigden, door eene wyze van gunstbew
toon, die hem zyne minderheid met finert doet gevoelen. — Zo verre les en voorbeeld kunnen onderwyzen,
moge hy geregtigd weezen tot den lof en het dankbetoon des Menschdoms , en zyne Deugden mogen éénen
tred houden met de gevoelens der Eeuwe welke by be.
leeft, van het Land waar in by woont. Maar het zou
de ydelheid zelve zyn van hem oorfpronglyke befpiegelingen te verwagten in het vak der Zedekunde, flout.
moedige poogingen om de verouderde vooroordeelen te
beftryden , de erflyke flaaverny aan kwaalyk begreepene
regten af te fchudden, op het denkbeeld van misbruiken,
door gewoonte en algemeene toeltemming geheiligd, te huisyes .
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ondanks
en,
de
befchuldigingen
van
Vesten,
zonderlingheid
en harsfenfchimmige najaagingen, tegen dezelve zich te verzetten, de boosaartigheid van omkQopbaáre onmenschlykheid te braveeren, en de zaak van een onderdrukt volk
te bepleiten. Ten bewyze van deeze Stelling, zou ik my
mogen beroepen op den ouden en den jongen CA'ro, ;met
één woord, op den geheelen doet der oude St©icynfcht
Wysgeeren, indien de leevensbefchryvingen, en nog leevende voorbeelden van laateren tyde, geen gereeder en
treffender blyken verfchaften.
In 't kort, deeze koelbloedige Redeneerders zyn in de
Zedelyke Wereld even als zómmige biindeling bewierookte Perfoonen in de Staatkundige, die, op den toets
beproevende omt}andigheden gebragt , . bevon--flenva
den worden enkel Mannen van werkzaamheid en dage
uitvoering te weezen.
-lyzfche
De Man van een Vuurig Charaéter, integendeel, die
flerke driften heeft en een hart vol gevoel omdraagt, vertoont zich nooit tot zyn voordeel , in den gewoonen
loop der dingen; maar by fchittert met dubbelen luister,
wanneer zyne kragtige Aandoeningen tot werkzaamheid
opgeroepen worden, en by zich in omftandigheden gefteld
vindt, die hem aanzetten tot het doen van daaden, verder gaande dan de vastbepaalde Regelen van Deugd en.
Ondeugd , in de Schooien geleerd; verder gaande dan de
Letter der Wet!
In omflandigheden als deeze, is zyn Hart wyzer dan
de Hoogefchool, zyne warme Driften, en ligt gaande wordende Aandoenlykheid , zyn beter dan Boekdeelen van
Zedekunde, en lange lysten van Godsdienftige Grondítellingen. -- Niet, dat wy,, dit zeggende, eenigzins - ten
oogmerke hebben om het Licht der Openbaaringe , of
de Hulp die de Wysbegeerte biedt, te verfmaaden, zonder deeze zou het Menschdom voor altoos blyven omkruipen in de duisternis van zinnelyken lust, of feeds
Itruikelen zelfs op het vlakke en effen pad des gezelligen
Ieevelrs. Alles, wat ik 'er mede wil aanduiden, is alleen, dat wy in omftandigheden kunnen geraakeri, ja of
'er na ftaan om in dezelve se komen, waarin de Ziel geroepen wordt om te flreeven beven de Leentellingen van de
eertte, en om gedreeven te worden, eer door eene meer
driftige gevoeligheid van den waaren Geest, dan door eene
bedaarde gehoorzaamheid aan de enkele Letter van de laatfte.
Ten einde men my niet verkeerd begrype, zal ik myL, e a
na
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ne meening , door een voerbeeld , ophelderen , 't welk
fpreeken zal voor de ooren der tegenwoordige Eeuw van
Menschlykheid. Het is zeker, dat noch de enkele Letter van den Godsdienst , noch van de Wysbegeerte , iets
voorfchryft ten betoon van dat Godlyk en uitgebreid Medelyden , waar door veele beminnenswaardige Characters
thans zich bevlytigen, om de affchaffing te bewerken van
eenen Handel , die zich , mag ik my dus uitdrukken ,
baadt in menfchenbloed, en de zeilen doet zwellen door
de zugten en 't gekerm van elende en verdrukking, fchoon
ten zelfden tyde de geheele Geest des Christendons by
de zodanigen, die aandoenlykheids genoeg hebben om deszelfs weldaadige kragt te voelen , zich kragtdaadig verheft tegen de verfchriklykheden en onregtvaardigheden van
dien Handel. De Man , derhalven , die koelzinnig zyn
gedrag regelt naar het woordlyk voorfchrift , zou nooit
de eerfile geweest zyn om maatregelen te beraamen ,
!trekkende tot het omhelzen van zulke edele en uitgebreide beginzelen. Neen: de Man, wiens Menschliefde
eerst over den wyden Atlantifchen Oceaan toog, en van
de !landen van lfrica tot die in de West-Indiën den ver
verzoening en vrede poogde toe te-zagtendblmv
dienen , moet den Godlyken gloed , welken ik befchryf,
gevoeld hebben , en eene vuurige Deugd bezitten , wyd
en ver verfchillende van de werktuiglyke Eerlykheid eens
Koopkantoors , of de onvolkomene Regtvaardigheid , die
voor hangen of toekomende ftraffen, in de Wet voorgefchree.
ven, fchrikt.
Ik moet, nogthans , niet verheelen, dat, gelyk dit Character zyne byzondere uitfteekendheden heeft, 't zelve ook
voor byzondere gebreken bloot ftaat ; nam ik deeze niet
in aanmerking, de Zedeleer van myn Stelzel zou zeer gebrekkig weezen.
Dezelfde kragt van ziel welke ons de grootfte hoogte
van goeddaadigheici doet beflygen , en bylland biedt tot
het betoon van het verheevenst vernuft, kan ons ook,
wanneer het aan gepast befhuur mangelt , tot de grootfte
buiten(poorigheden van drift doen overliaan , en tot ongefluimheid en dwaasheid vervoeren. En, fchoon ik ge.
reed ben, om te verklaaren, dat het gevoelen van LONGINus , ten aanziene van Werken van vernuft even toepasfelyk is op de menschlyke natuur, ten minften wat het
manlyk charater betreft ; fchoon ik (naardemaal de een
niet vereenigd lean worden met-parighedvnt
de
,
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de verhevene deugden van het andere,) geene zwaarigheid
maak , om te verklaaren , dat de veredelde geest en edel
,-moediganlykhvetfrwndChac,
niet tegeníiaande de gebreken, die 'er mede gepaard gaan,
van losbandige driften, niet tegenliaande de onvoórzigtigheden en dwaasheden, die 'er uit voortfpruiten, een befliste voorkeuze bezit boven de werktuiglyke onfchuld van
Bene koeler geaartheid. Nogthans moet de gelegenheid
nooit verzuimd worden om dusdanige Charaers te ver
dringende noodzaaklykheid , waarin zy-inaevd
zich bevinden om zich dubbel te wapenen met naauwlettend toevoorzigt , met de voorfchriften der Wysbegeerte,
en de wederhoudingen der voorzigtigheid ; naardetnaal,
anderzins, deeze ongeregeldheden, die verfchooning kun
vinden als flegts bykomende omstandigheden , de-ne
hoofdtrekken van hunne Gefteltenisfe worden; en Edel
zich zelve verliest in volslagene Buitenfpoorig--moedigh
heid en Aandoenlykheid in wellust ontaart.
Naardemaal ik meest overhel, om aan de vereeniging
van Zedelyke en Natuurlyke Oorzaaken deeze Verfchynzels toe te fchryven , die twee tegen over elkander. ge.
Pielde Aanhangen van Wysgeeren, zo geregeld aan de eene
of de andere willen toekennen, zou ik, gevraagd na den
oorfprong van dit Charaéter, denzelven deels zoeken in
de oorfpronglyke, werktuiglyke, fchikking des dierlyken
Geflels, deels in den invloed der Opvoeding op de Ziel.
Die fyne zamenftellirg der Zintuigen; die verzorgers van
inwendige Aandoenlykheid ; die vaardige en leevendige
bevatting, welke zy, die gefield zyn op het gebruik van
woorden, die zy niet verftaan, en denken dat ze veel betekenen, om dat ze kunstwoorden• geworden zyn , de
groote dierlyke Geesten noemen; doch in de daad, de ge
keurige en fyne overeenhlemming van-volgenzyadi
deelen, waar door de geheele Ge(ieltenjs vatbaarder wordt
voor Ziels en Lichaams aanprikkelingen , en dikwyls den
ftroom des leevens door deszelfs kanaalen voert, met zulk
geweld , dat men , zelfs in een Raat van volkomene gezondheid, het voor eene ongefteidheid zou houden,
deeze zyn de beginzels van de Getieltenisíe , welke wy
de bloozende kaak
thans ontleeden
het fchitterend oog, de bezielde weezenstrekken reet
één woord, het geheel fpreekend voorkomen van den Man
met een Vuurig Chara&er; dit alles wyst ten vollen
aan, dat het geene verbeelding, geene loutere veronderEe 3
íiel-
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í}elling is, welke ons opleidt, om , ten voordeele van het
zintuiglyk Geflel, te fpreeken.
Maar , om het bevallig Kind van Mede-aandoenlykheid
en Deugd te doen] gebooren worden, wordt 'er iets meer
vereischt. De Natuur, 't is waar, heeft de keurlyke (toffe
verleend ; doch het hangt van den Kunftenaar af om de
maat van fchoonheid of leelykheid, welke dezelve zal aan
te bepaalen ; en het bedwang der Opvoedinge-nem,
kan, misfchien, eenigermaate de fchikkingen van de eerst
vormende hand tegenwerken , en de ingelegde vermogens
dooden. Dat dezelve deeze vermogens kan verkeeren,
blykt genoegzaam} uit den verbaazenden yver, waarmede
zomtyds voorwerpen, haativk in 't oog der Rede, zomtyds naagejaagd worden, en de leevendigheid , de drift,
die maar al te dikwyls glans en betoverende kragt aan de
Ondeugd byzet.
Eene vroegtydig en met beleid aangewende te onder houding der voldoening van enkelen lust , veelvuldige aan
opvolgen van edeler driften, beffendige-fporingeth
aanmoediging en opkweeking van verftandlyke vermaaken, en bovenal Bene vroege kennis aan de ongelukken
en elenden des Menschdoms , zullen altoos noodig weezen tot het voltooijen van een Charaéer : en mogelyk
nebbe men de rede, waarom wy zo zeldzaam voorbeelden van Zagtaartigheid en Medelyden by Menfchen in
hoogen rang aantreffen, tiaar in te zoeken, dat lieden van
dien kring al te verre afgefcheiden zyn van weezenlyk
ongemak, om 'er of onmiddelyk of naauw mede verknogt
te weezen, geduurende eenig aanmerkelyk tydvak huns
leevens.
Dan men heeft in 't midden gebragt, of deeze Geftel.
tenisfe , hoe voordeelig voor de Maatfchappye , ook te
wenfeken zy' voor een Mensch op zich zelven , als een
bron van geluk, opweegende tegen de bekommernisfen
en ongelukken , waar voor zy den Mensch bloot Relt.
De laaghartige Zoonen der gevoelloosheid fcheppen niet
alleen genoegen in de mishagen en onbeflendigheden van
een Character, na welks edeler hoedanigheden zy nooit
kunnen dingen , ten toon te flellen ; maar zy hebben 't
zelve ook ten kwaalyk uitgekoozen voorwerp gefield van
hunne kragtlooze fpotternye als een gekheid der natuure ;
zich zelve plaagende met noodlooze angstvalligheden , en
zidi zorgen op den halze laadende , die eene gelukkiger
Onverfchilligheid gemaklyk vermyd zou hebben. De veel vul-
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vuldige kweekelingen van gemaakte Aandoenlykheid , die
met de waare Gevoeligheid niets gemeens heeft dan den
naam, hebben, daar zy de beklemdheid des Medelydens
zogten te vertoonen, om de eer hunner eigene Aandoen
gevallen op te houden , een fchynbaar-lykheidnv
íteunzel gegeeven tot aanmerkingen van dien aart.
De zodanigen, nogthans, die niet onkundig zyn van
de Gemoedsbeweegingen , hier boven aangeduid , moe
ondervonden hebben , en zy, die myne-tenmigal
bedenkingen gegrond vinden, zullen overtuigd zyn, dat
zulk eene Gefteltenis , fchoon dezelve ons onderworpen
maake aan eenige bezorgdheden , waar van louter dier
lyke groeijing als ik deeze fpreekwyze mag gebruiken,
nooit bewustheid kan hebben , eene ruime vergelding
vindt in de vermaaken en genietingen , na welke niemand , dan de bezitter van dusdanig eene Gefteltenisfe,
kan maan.
Dikwyls heeft men gezegd, dat de Deugd haare eigene
belooning medebrengt; en dit zeggen, zo waar omtrent
alle Deugd, mag inzonderheid voor waar gehouden worden, ten opzigte van de Goeddaadigheid. In de daad,
gelyk Zelfliefde de groote bron is van eigen veiligheid,
in dien eenzaamen {laat, weken eenige harsfenfchimmige
Wysgeeren den laat der Natuure genoemd hebben, zo
is Goeddaadigheid de voornaalne bronwel van die duur
veiligheid, en dier verhevener genietingen, waar-zamer
voor de gezellige verbintenis ons vatbaar gemaakt heeft;
en zy, die de laagere boven de edeler aandoeningen Prei.
len, zouden, om beífaanbaar met zich zelven te handelen, beter doen met weder te keergin tot de woeste wil
te erkennen , dat , indien zy, zonder de-dernisf,o
aanprikkelingen to Goeddaadigheid zelve te voelen , de
voordeelen daar van erlangen, 'er eene uitgeleezene vol.
doening moet gelegen zyn in het vol bezit, 't welk zv,
die 'er van ontbloot zyn, nooit kunnen kennen.
Zelfliefde, 't is waar, verfcilaft voldoening aan zinlyk
genot ; maar verleent Goeddaadigheid dezelve niet in
onbekrompener maate aan de Ziel? En welker getiietingen deuren langst? De Zinnen zyn, even als de klei in
de handen des Pottebakkers, voor Beene vermaakea vatbaar, dan die 'er onmiddelyk worden ingedrukt; terwyl
de Zielsaandoeningen, gelyk fpíegels van keurig maakzei, niet alleen vercierd zyn , met haare eigene indruk
maar door te rugkaatzing alle de geneugten der-zels,
£e 4
om-
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omflaande voorwerpen ontvangen, en misfchien, wanneer
de Aandoenlykheid ze op het keurigst gepolyst heeft,
kaatzen zy liet beeld te rugge met eene fchoonheid en
kragt van uitdrukking , grooter en fterker dan het oor•
fpronglyk beeld.
Dus zal , derhalven , terwyl de weldaadige Man van
een Vuurig Charaéter geluk verfpreidt , in de daad ,
tellens zyne eigene genietingen vermenigvuldigen ; zyne
hoogfile genietingen — deeze, die geplant zyn in de Ziel,
zullen, (om my van eene Oosterfche zinfpeeling te bedienen,) bloeijen gelyk de nimmer dorrende Amaranthen
van het Paradys, bloeijen in zyn eeuwigduurend beftaan;
daar da genietingen der Zinnen , gelyk de zwakke bloemen in dit ondermaanfche , flegts voor een oogenblilc
bloeijen, verdorren en vergeeten worden.

Den Heeren Schryveren der Algemeene Paderland/che Letteroefeningen.
WEL EDELE HEEREN!

V

zoo veel my bekend is, is het volgend Stukje
y nog niet in het Nederduitsch vertaald. Daar 't
zelve evenwel ook in ons Land, ter zagter beoordeeling
van dergelyke gevallen , mede nuttig kan zyn, heb
ik gemeend het publiek geenen ondienst te zullen doen ,
met Uw Ed. te verzoeken het zelve in Uw Ed. geacht
Maandwerk te plaatzen.
Ik ben, met de meeste achting,
WEL EDELE HEEREN!

's Bosch, den
19 July i792.

Uw Ed. D. W. Dienaar,
N. C. DE FREMERY,

J. L. M. Phil. Dr. en god. Stud.

'viz.

OVER DE ONZEKERH. DER TEKEN. VAN DOODSLAG, ENZ. 4I3

OVER DE OY3ZEKERHEID DER TEKENEN VAN DOODSLAG,
IN IiET GEVAL VAN ONEGTE KINDEREN. Door
wylen WftLIAM HUNTER M. D. F. R. S. Bui,

tengewoon Geneesheer der Koningin en Lid van
de Koninglyke Academie der Weetenfchappen te
Parys. Voorgeleezen den 14 July 1783.
,

Aan de Leden van het Geneeskundig Genootfcha,p.
MYNE PIERREN

!

n den loop van het tegenwoordige jaar , kwam een
aanzienlyk en kundig Vriend, by de volgende gelegenheid, my een bezoek geeven: hy verhaalde my toen, dat
'er op het land een jong Vrouwsperfoon opgevat en in de
gevangenis gezet was , om over den onderl}elden moord
van haar bastaard Kind te regt geleld te worden. Volgens
bet geen men hem gezegd had , fcheen het uit de oinfhandigheden te blyken, dat zy onfchuldig was; en evenwel,
verneemeude dat de, gemoederen van het volk in dat gedeelte van het land zeer tegen haar verbitterd waren ,
door het algemeen geroep van Benen wreeden en onnatuurlyken moord, vreesde hy, dat zy, hoewel onfchuldig, het
Slagtoffer van vooroordeel en blinden yver zoude worden.
Hy wenschte, zeide hy, een onbevooroordeeld onderzoek te bezorger. Hem was berigt, dat dit een onder
geen ik in myne Lesfen behandeld, en daar-werpas,'t
over eenige aanmerkingen gemaakt had , die mogelyk niet
genoeg bekend waren , of op welke men niet genoegzaam lette : hy kwam dierhalven met dat oogmerk om
van my te verneemen, welke deeze aanmerkingen waren.
Ik verhaalde hem , 't geen ik gewoonlyk over deeze
hof zeide. Hy vond fommige myner Waarneemingen zo
zeer ter zaake dienende , dat by oordeelde dat dezelve
zomtyds het middel zouden kunnen zyn, om 't loeven
eener Onfchuldige te redden: en, indien zy dit by deeze
gelegenheid doen konden, 't geen hy dagt zeer mogelyk
te zyn, hield hy zig verzekerd, dat ik gaerne de moeite
zoude willen neemen van dezelve op het papier te brengen. Den volgenden dag zond ik hem dezelve in eenen
brief, van welken ik hem vryheid gaf zoodanig een gepruik te maakes , als by voegzaam oordeelen zoude.
Les
Eeni-
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Eenigen tyd hier na verhaalde hy my, dat het hem zeer
aangenaam was , my te kunnen bedanken voor mynen
brief, en my te berichten, dat het regtsgeding geëindigd
en het ongelukkige jonge Mensch vry gefprooken was ;
dat hy reden had om te gelooven , dat myn brief hier
toe medegewerkt had. Dit het onderwerp van eenige
gefprekken op eenen avond in onze Geneeskundige byeenkomst geweest zynde, zult gy u herinneren, Myne Heeren, dat gy het onderwerp belangryk vond, en begeerde
dat ik 'er u Bene Verhandeling over geeven zonde. Thans
zal ik aan uw verlangen voldoen.
In ongelukkige gevallen van den dood van onegte Kinderen, zo wel als in elke daad die ftraf fchuldig is, of
oorzaak tot agterdogt geeft , vorderen rede en billykheid eert onderzoek van alle de omliandigheden ; en in
't byzonder, dat men tragte om te ontdekken , uit welke
inzigten en beweegredenen de daad voortfpruite. Want,
daar niets zoo misdaadig zyn kan, dat men 'er door de
verbeelding geene omftandigheden zoude kunnen byvoegen , om het erger te maaken ; zoo kan men zig, mede
niets voorftellen, 't geen zoo godloos zyn zoude, en zoo
beledigend voor een gevoelig hart , dat het niet eenigzints door omftandigheden en beweegredenen zoude kun
verminderd worden. In het regt beoor--nevrzagtof
deelen van de waardy der menfchelyke handelingen, zal
'er veel afhangen van den toeftand der ziel, op den tyd,
dat de daad bedreeven wierd; en het is, om deeze reden,
dat de wetten van alle Landen zeer veel aan krankzinnigheid infchikken; en dat krankzinnigen voor hunne daa•
den niet verantwoordelyk zyn.
Men zal my zekerlyk gaarne willen toeflaan , dat ik
genoegzaame gelegenheid gehad heb, om eene groote ruenigte vrouwlyke Charaéters te leeren kennen. Ik heb de
beimelyke, zoo wel als de opentlyke, deugden, de hei
wel als de meer opentlyke zwakheden, van-snelykzo
Vrouwen in alle de rangen van het leeven gezien. Ik
ben in haare geheimen geweest , en haar raadgeever in
die oogenblikken, als haar lichaam en ziel in de grooti'e benauvbdheid waren. Ik hen een getuige geweest
van haar heimelyk gedrag, als zy rig zelven gereed maakten, om het gevaar te ontmoeten, en heb haare laatfte
en ernfligfte overdenkingen gehoord , wanneer zy zeker waren , van maar weinige uuren meer te zullen leeven.
Dee-
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Deeze kennis der Vrouwen doet my (hoewel 'er buiten twyfel veele uitzonderingen op den algemeenen regel zullen zyn) zeggen, dat Vrouwen, die zwanger zyn,
zonder haaren (laat te durven. bekennen , over het algemeen voorwerpen van het grootfte medelyden zyn; en
meestal minder fchuldig, dan de menfchen zig verbeel.
den. In de meeste deezer gevallen is de Vader van het
Kind wezentlyk fchuldig, en dikwyls is hy dit daarenboven op eene wreede wyze; de Moeder is zwak, ligtge.
loovig, en bedrogen. Aan zyn drift voldaan hebbende,
denkt hy niet meer om zyne beloften; zy vind zig zelve mishandeld , van zyne genegenheid , oplettenheid, ca
enderftand verllooken , en overgelaaten , om , indien
het haar mogelyk is , te worftelen , niet ziekte , fmarten , armoede en eerloosheid , en om het kort t& zeg
een volilaagen bederf, voor haar geheele leaven. -gen,mt
Een onwaardig Vrouwsperfoon kan nimmer tot deezen
ongelukkigen (Iaat komen, om dat zy voor eerloosheid
ongevoelig is; maar eene Vrouw, die deeze agtingwaarde deugd bezit, een. Iterk gevoel van fchaamte, en Bene
groote begeerte , om agtenswaardig in haar Character te
zyn , zig zelve van zulke ysfelykheden omringd vindende,
heeft dikwyls geen fterkte van geest genoeg om aan dezelven weer(Iand te bieden , en maakt, in wanhoop , een
einde aan een leven, 't geen haar onverdraaglyk geworden is. Kan, in zulk een geval, iemand, wiens hart ooit
voelde wat inedelyden is , om haare daad toornig zyn op
de nagedagtenis van zulk eene ongelukkige Vrouw? Het
leeven was haar zoo verfchriklyk en drukkende, dat zy
het niet langer konde draagen. Als men haaren toeftand
uit dit oogpunt befchouwt , zal ieder menfchelyk hart
haare onvoorzigtigheid of misdaad vergeeten , en het lyden, 't welk zulk eene Vrouw moet ondergaan hebben,
diep gevoelen; eene Vrouw, welke, indien zy flegts niet
na de trouwlooze betuigingen en beloften van onze Sex
geluisterd hadde, eene liefhebbende en trouwe Buisvrouw,
eene deugdzaame en geëerde Moeder, had kunnen zyn ,
geduurende een lang en gelukkig leeven, en deeze overweeging verwekte waarfchynlyk in haar de laatfte vlaag
van wanhoop, die haar in de eeuwigheid rukte. Ern(Iig
te denken aan 't geen eene onzer medefchepfélen moet
voelen, in zulk een ontzaglyk oogenblik, moet elken man
tot medelyden beweegen , wiens hart niet van wreedheid
verflaald is, en iedere Vrouw, welke niet. flrenger deugdzaam.
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zaam en kuisch wil zoeken te fchynen, als mogelyk immer eene braave Vrouw was.
Men zoude kunnen zeggen, dat de fchuld van zulk
eene Vrouw toeneemt, wanneer wy in overweeging neemen, dat , ten zelfden tyde, als zy een einde van haar ei.
gen leeven. maakt, zy tevens ook haar Kind vermoort.
God verhoede , dat doodslag altyd moord zoude zynt
Doodflag is dan alleen moord , wanneer die met eens.
gen trap van bedaard overleg en godlooze oogmerken
bedreeven word. Kan dezelve, ten uitvoer gebragt zynde, in eene razerny van wanhoop, in Gods oog meer
beleedigend zyn , dan wanneer dezelve in eene yle
koorts of Maanziekte bedreeven word? Hy moest der.
halven te gelyk met onzen afkeer ook ons medelyden opwekken.
Het geen men gemeenlyk oordeelt, de moord van een
onegt Kind door de Moeder begaan te zyn, zonde men,
indien de wezentlyke omftandigheden alle ten volle bekend waren, moeten in onderfcheidene omthndigheden
toeftaan, eene geheel andere misdaad te zyn.
In fommige gevallen , (die het te wenfchen is , dat
zeer zeldzaam zyn mogen) is het Bene misdaad van de
zwartfte foort : het is dan een te vooren bedagt overleg om het leeven te beneemen aan het minst beledi•
gende en hulploosite van alle menfchelyke fchepfelen , en
ifrydt niet alleen tegen de algemeenfte infpraaken van
menfchelykheid , maar tegen die magtige ingefchaapene
(inf inl ive) drift, welke de Schepper van onze Natuur,
tot wyze en gewigtige oogmerken, in de borst van ieder
vrouwlyk fchepfel gelegd heeft, eene verwonderingswaardige zorg voor de behoudenis van haar Kroost. De
liefderykfte uitlegging , die men van zulk eene wreede
daad geeven kan, en welke het te hoopen is, dat dik
zonde zyn, om dezelve als een-wytsdebilk(Ia,
werk van razerny of kortduurende krankzinnigheid te be.
íchouwen.
Maar , voor zoo veel ik 'er over oordeelen kan , is
het grootfte getal der zoogenoemde moorden, van onegte
Kinderen, van eenen geheel anderen aart. De Moeder
heeft een onoverwinbaar gevoel van fchaamte, en wenscht
niets vuuriger,, dan dat zy haaren goeden naam moge
bewaaren, en voor zoo ver is zy deugdzaam en bemin
heeft geene ftoutmoedigheid om haare eer-nelyk.Z
te bekennen, en zulks te kunnen uithouden.
-losheid
Na
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Na maate zy de hoop verliest van of met opzigt tot
haare zwangerheid in eene misvatting geweest te zyn,
of van haare beangstheid door eene gelukkige miskraam
verlost te worden , ziet zy eiken dag haar gevaar grooter
worden en naderen, die haare ziel met fchrik en wanhoop overftelpen. In deezen toehand , zouden veele van
deeze Vrouwen, die naderhand van Kindermoord befchuldigd worden, zigzelven ombrengen, indien zy niet wis.
ten dat zulk eene daad zonder twyfel een onderzoek zou
veroorzaaken , 't welk aan den dag zoude brengen , 't
geen zy zo ang(lig wenschten te verbergen (*). In deeze verilaagenheid, niets minder dan de moord van haar
Kind bedoelende , bedenken zy verfcheidene ontwerpen , om de geboorte van het Kind te verbergen ; maar
wankelen tusfc.hen zwaarigheden van alle kanten , 1lellen
den boozen dag verre, en betrouwen te veel op het geval en goed geluk. In deezen (laat worden zy dan fehielyker overvallen, dan zy verwagt hadden; haare ontwerpen liggen in duigen ; haar lichaams- en zielsgevaar berooft haar van alle oordeel, en redelyk gedrag; zy ver
zonder hulp, op de plaats, waar zy in haare vrees-losfen
en verbystering zig by geval na toe begaven; fomtyds
1lerven zy in de benauwdheden der verlosfing , en fomtyds vallen zy, geheel uitgeput, in flauwte , en worden
niets gewaar van 't geen 'er omgaat ; en wanneer zy
eenige weinige kragten weerkrygen , vinden zy dat het
Kind, reeds dood, of misfchien no niet, volmaakt leeven
loos is. Kan men nu in zulk een geval wel verwagten , dat
eene Vrouw het geheim aan den dag zoude brengen ,
daar dit nergens meer toe dienen kan? Zal niet de bes e
ge(Ieldheid van haaren geest haar dringen, om haar Cn:.raéter te bewaaren ? Zy zal, derbalven, alles , wat het voorgevallene ontdekken konde, zo goed als zy kan verbergen, alhoewel, indien het naderhand ontdekt word, jukt
dit gedrag als een bewys van haare fchuld zal aangemerkt
worden.
Om met my overtuigd te zyn , dat zulk een geval dik wyls gebeurt, zoude de Leezer mogelyk gaerne eenige
voorbeelden en ophelderingen hebben. Over het algemeen
heb ik opgemerkt, dat, hoe opregter de Vrouwen over zulke
ver.

(*) Een zodanig volvoerde daad heeft de Redorkur zelve
ontmoet.
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verderflyke onvoorzigtigheden berouw hebben, het even
zoo veel moeilyker is, om haar hieromtrent tot bekentenis te brengen ; en dit is natuurlyk. Onder andere
voorvallen, welke men zoude kunnen bybrengen, opende
ik de lichaamen van twee ongetrouwde Vrouwen , welker beide Charaáers , by alle die haar kenden , als onberispelyk , en buiten eenig kwaad vermoeden, waren.
Over haare gezondheid geraadpleegd wordende, bedroogen, beide, my; op ééne van haar had ik vermoedens,
en gaf my alle moeite om haar te overreeden my 't geheim toe te vertrouwen , indien de zaak zoo was; beloovende haar, dat ik alles zoude doen, wat in myn ver
om haar uit de moeilykheden, die haar bo--mogenwas,
ven 't hoofd hingen, te helpen: maar alle myne moeite
was vergeefs. Beide ftierven aan zwaare pynen in haare
ingewanden, en ftuipen. Toen men de Lyken zoude afleggen, vond men, in het eene geval, eelt- dood Kind, niet
geheel voldraagen , tusfchen de beenen van de ongeluk
Moeder liggen; en, in 't andere geval, ontdekte men-kige
een zeer groot dood Kind, dat maar half gebooren was.
Uit zulke gevallen kan ten overvloede blyken , welk een
geduldig en vast befluit de vrees voor fchaamte kan doen
neemen. Een jong ongetrouwd Vrouwsperfoon, haare
zwangerheid verborgen gehouden hebbende , verloste in
den nagt zonder hulp. Men had vermoeden op haar,
zogt haare kamer door, en vond het Kind in haare doos,
in natte kleederen gewonden. Zy bekende, dat het Kind
het haare was , ' maar ontkende hetzelve vermoord,
of eenig voorneemen gehad te hebben , om dit te
doen. ik opende het Kind met Mr . PINKSTAN, Uit St.
Albansl}raat, en de Longen wilden niet in 't water zinken.
Het berigt, 't geen zy omtrent zig zelve gaf, was dit:
dat zy eene getrouwe en begunitigde Dienstmeid was in
Bene Familie, welke zy niet konde verlaaten, als met de
zekerheid , dat haar toei}and dan ontdekt zou worden ;
en zulk eene ontdekking zoude, volgens haare meening,
haaren zekeren ondergang voor, haar geheele leeven te
weeg brengen. Onder deeze zielsang(Ien, was zy befluiteloos , en wankelde van dag tot dag in 't beraamen van
een plan voor haar gedrag. Zy maakte eenige kleederen
ter bewaaring van haar Kind (eene om('candigheid , welke
in haar voordeel was), en zy huurde in eene nabygelegen
ftraat , eene kamer met een bed , die gereed moest zyn,
om, op 't eerste berigt, oogenbliklyk eene Vrouw, die in
a^r-
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arbeid was, tie kunnen ontvangen. Haar ontwerp was,
om, zo als zy in arbeid kwam, na dat huis te loopen,
en. zig daar door eene Vroedvrouw, die men haar brengen zou, te laaten verlosfen. Zy zoude dan, oogenbliklyk daarna, weder na huis gegaan zyn, en zig , op de
best mogelyke wyze, over haar uitgaan verontfchuldigd
hebben. Zy had wel gehoord van Soldaaten-Wyven, die
agter een heg verlost , en met het Kind haareu Man
korten tyd daarna gevolgd waren ; en zy hoopte dit
zelfs ook te zullen kunnen doen. Zy wierd in den,
nagt, door een kolyk, zo zy meende, overvallen; deed
eenige kieederen aan, zo wel om zig warns te houden,
als om gereed te zyn om terítond heen te loopen, indien
haar de arbeid overvallen mogt. Na eenigen tyd gewagt
te hebben , overviel haar fchielyk zulk eene fnydende
pyn en fchrik, dat zy noch moed noch kragten had, om
in dien toeftand, in den nagt, de trappen af, en over de
ítraat, te gaan. In wanhoop wierp zy zig zelve op het
bed, en door den fchrik en de angst ,welke zy leed, verloor zy 't gebruik haarer zintuigen , en viel in flauwte.
Een weinig weder tot zig zelve komende, vond zy zig in
tenen vloed van ontlastingen liggen , en 'er lag een dood
Kind by haare beenen. - Zy gaf het allereerst op haar
Kind acht , en vond dat het zeer zeker dood was.
Zy lag eenigen tyd te bed, overweegende wat zy doen
zoude , en daar 'er eenige fchemering kwam ; frond zy
op, leide alle de natte kleederen, en het Kind, in haare
doos, maakte het vertrek en bed in order, en ging daar
in liggen. -- De Vrouw, van welke zy de kamer gehuurd
had, en die eene kleine fom gèlds te pand gekreegeu
had, hoewel zy niet Wist wie' zy was , zwoer dat zy
dezelfde perfoon was, die haare kamer gehuurd had, en bevestigde dat gedeelte van haare historie. Mr . PINKSTAN
en ik verklaarden , dat wy haar verhaal zeer geloofwaerdig vonden , en bragten het, met de omllandigheid van
het dryven der Longen, ten genoege van de Yury overeen. Zo als wy dit vervolgens voor den Leezer doen
zullen. Zy wierd vry gefproken ; en ik had het genoeg en van te mogen gelooven , dat zy niet aan moord
fchuldig was.

(Het Vervolg en .Slot hitr na,^
be-
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BESCHRYVING VAN EEN GROOT VIERVOETIG DIER ,
TOT HEDEN ONBEKEND BY DE NATUURKUNDIGE».
Door J. C. .DELAMETHRIE.

(journal de Phyfique. Fevr. 1792.)

et den Natuurkundigen nog onbekende Dier (zie nevensgaande Afbeelding) is uit het binnenfile van Afrizints twee of drie jaaren, in. Engeland gebragt. De tegenwoordige Eigenaar laat het voor geld zien, en reist 'er
mede na verfcheide Steden van Engeland. Hy noemt het
Lion-Monfrer, of de Mon/teragtige Leeuw, om de Nieuwsgierigen aan te lokken , hoewel dit Dier geene gelykheid
altoos heeft op den Leeuw , noch wat de gedaante noch
wat de geaartheid betreft. De volkomenfte befchryving,
welke ik 'er van heb kunnen magtig worden , komt hier
op neder.
Het Dier gelykt wel eenigzins na een gemeenen Beer,
doch is wat kleinder ; ook wel na een Das; doch is veel
grooter dan deeze.
In ongefchiktheid en lompheid van gedaante, is de overeenkomst niet den Beer' groot. Het Lyf is overal met
dik hair bedekt, 't geen ruw, hard, en over 't geheele
lichaam bykans twee duimen lang is : doch, 't geen dit
Beest onderfcheidt van de Beeren en Darien , is een
zeer groot hairbosch op den rug, welks hairen de lengte
van tien of elf duimen hebben ; zy hangen te wederzy
den neder, en laaten een fpleet in 't midden.
De Staart is kort , en bykans geheel door het hair bedekt.
De Kop is groot, het Voorhoofd breed, en het hair daar
zeer kort.
De Snoet is langwerpig, en aan 't einde kraakbeenig; zich
verder uittlrekkende dan de Neusgaten.
De Lippen zyn zeer dun en lang, en voorzien van
fpieren, die het Dier in ílaat hellen om dezelve voorwaarde
uit te fteeken.
Snytanden ontbreeken dit Dier; dan in elk Kaakbeen
heeft het twee zeer flerke Hondstanden , en zes Maaltanden.
De Neusgaten zyn omtrent een en een halve duim open,
en zeer klein.
Zy
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Tyne kleine zwarte Oogen hebben geene leevendigheid;
by heeft, even als de Beeren , eene byzondere wyze om
ze op de voorwerpen te vestigen.
De Ooren zyn kort en bykans onder het hair bedolven.
De Pooren en Dyen zyn zeer kort en fterk.
De Vingers, niet van elkander gefebeiden, zyn vyf in
getal, gewapend met lange en kromme Nagelen; het Beest
bedient 'er zich van met eene wondere behendigheid, of
van alle te gelyk, of van eenige in 't byzonder, om zyne
fpyze in kleine portien te verdeelen , en ze in den bek
te brengen.
Als het Dier loopt, komen de Pooten niet geheel op
den grond neder. Hier in komt het met de Beeren
overeen.
De Kleur is donkerbruin en fchitterend ; aan den fnoet
wat helderder. Boven elk Oog is een bleek geelagtige
vlek. Onder den Wals en aan de Borst ziet men een
witte vlek.
Het Dier is zagt van aart ; doch , getergd , haat het een
rauw geluid , en maakt een gegrom niet ongelyk aan dat
der Beeren. Het fchynt daar door klagte en ongeduld
aan te duiden.
Het voedzel bef}aat in Vrugten, Nooten, enz. Men
heeft dit Dier gewend Brood te eeten , het zagte en het
vette van Vleescis ; altoos weigert het 't magere en dorre; zeer is Tiet op Honig geleld ; doch wil geen Wortelen eeten.
Dit Dier graaft gaten in den grond, en woont 'er in.
De Voorpooten zyn van zodanig een maakzel, dat het
gemaklyk gaten daar mede delft , en het uitgegraafde tot
kleine hoogten opwerpt.
Men ziet uit deeze Befchryving, hoe veel dit Dier op
een Beer gelykt. Men weet dat de Beeren zich eertyds in
Lybie, en in Africa, onthielden; van waar, volgens MART[ALIS en andere Schryvers , de Romeinen dezelve deeden
komen 'tot hunne Dierengevegten. Niet vreemd, dat merk
ze als nog in 't binnenfle van Africa aantreft.
Nogthans , indien de opgegeevene Befcbryving naauwkeurig is, kan men dit viervoetig Dier voor geen Beer of
Das houden.
i. Het heeft op den rug een verbaazend Hairbosch ,
welks hairen de gemelde langte van ettelyke duimen hebben;.
F if
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ben ; dit vindt men noch by de Beeren noch by do
Da fen.
2. Het heeft twee Hondstanden in elk Kaakbeen, en zes
De
Maaltanden; maar geene Snytanden in 't geheel.
Beeren hebben zes Snytanden, twee Hondstandén, en vyf
Maaltanden aan wederzyden. +--► De Das heeft zes in
elke Kaak, zes FIondstanden, twee Snytanden; acht Maaltanden in de bovenkaak, vier aan elke zyde, en tien Maal
tanden in de benedenkaak, v:f aan elke zyde.
3. De Snoet is by de Beeren en de Dasfen veel langwerpiger dan by dit Beest.
't is zeer te wenfchen , dat een Engelsch Natuur
gelegenheid mogt hebben om dit vreemde-kundige,
Dier te zien, ons Bene volkomener Beichryving daar van
geeve, dan wy in ftaat waren te leveren.
-

VERSLAG VAN DE SCHRIKLYHE ORCAANEN, AAN WELKE
ISLE DE FRANCE ONDERHEVIG IS.

(Overgenomen uit de Voyage a Madagascar, par l'4bbé
ROCHON.)

N

dan die het ongeluk gehad heeft van ooggetuige te, weezen , kan zich een denkbeeld vormen
iemand
van de Orcaanen , die zomtyds op het Eiland Isle de
France woeden. Zodanig een Orcaan gaat meest altoos
vergezeld van Regen , Donder, en Aardbeeving; de Dampkring (laat als in vuur, en de' Wind blaast, met woedende kragt , uit alle hoeken. Alles , wat in den weg van
dit zamen vereenigd Onweer komt, fchynt met een onherffelbaar verderf gedreigd te worden.
't Is daarom, dat de Zeelieden, die dus een Orcaan van
verre zien aankomen, zomtyds in [laat zyn, om het ge
te ontgaan , door de rigting waar te-weldvanz
veemen , en een anderen koers te houden, wanneer zy
dikwyls voor [lute dryven , op een kleinen afpand van
de plaatzen, waar deeze vervaarlyke Stormwinden al derzelver woede fpillen. Wanneer de kragt des Winds meer
is dan iso voeten in één feconde, kan niets deszelfs geweld wederliaan; de grootfie Boomen worden, met wortel en alles, uit den grond` gerukt; de flerkíle Gebouwen
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om ver gefineeten, terwyl noch de zwaarte der ankers,
noch de beste ankertouwen, een Schip kunnen beveiligen,
of verhoeden van op 't firand te geraaken , en in flukken
te flooten.
Ik zag de groom Mast van het Schip de Mars , een
Oorlogfchip van vier-en-zestig Stukken, afbreeken , en over
boord waaijen , in den Orcaan van Maart MDCCLXXI ,
die egter in zwaarte op verre na niet haalde by die, welke,
in February deszelfden jaars , zyne vernielingen aanrigtte.
Kundige Zeelieden weeten de kragt te berekenen, noodig
om de groote Mast van een Oorlogfchip te doen fplyten,
en kunnen oordoelen of ik vergrootende gefprooken heb,
wanneer ik de fnelheid des Winds , in de heviglie Stormen, op 150 voeten in Eén feconde bepaalde.
Op de Breedten tusfchen de Keerkringen is eene bui•
tengewoone verandering in den ftand van den Barometer,
de tot nog éénige aanwyzing van een naderenden Orcaan.
Toen de Orcaan , in February des Jaars MDCCLXXI,
op Isle de France woedde, ontrustte de fchielyke daaling
van de Kwik my , zo wel als den Intendant des Eilands,
den Heer POIVRE, ten hoogflen. Wy ontdekten dit ten
vier uuren naa den middag. De Heer PoIVRE zondt om
den Capitein der Haven. Deeze Officier, die een vooriy
gen zwaaren Orcaan hadt bygewoond, Rondt op het zien
des laagen Barometers niet zo zeer verteld, als wy; en
zeide , dat 'er zekerder Voortekens waren : vier-en-twin.
tig uuren, voegde hy 'er nevens, vóór het uitbarften van
den Storm, zult gy zien, dat de Zwarten van liet Gebergte komen om denzeiven aan te kondigen. Daar en
boven zal de wyze, waar op de Zon ondergaat, my on•
derrigten, welke maatregels 'er moeten genomen worden,
om, zo veel mogelyk, de ongelukken, by zulke gelegen*
heden gevreesd, voor te komen. Noch de ernfIige Ver
noch myne bygebragte-manigevdIt,
Waarneemingen, waren fterk genoeg om hem van den aan
te overtuigen; hy befoot niets te doen-nader mp
tot dat hy de Zon zag ondergaan. De Lugt was
toen helder; doch de Barometer hieldt aan met zakken„
fchoon de Zon zeer helder onderging. De Capitein, die
zeer veele Jaaren de Oost- Indifche Compagnie gediend
bath, ging van ons af, volkomen gerust dat wy veilig
waren voor alle de onheilen , waar mede wy dagten dat
het Eiland gedreigd werd.: by fcheen -medolyde» -te heb•
Ff 1
ben
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ben met onze onkunde,, die zo veel vertrouwen op eert.
Weerglas fielden. Het,valt bezwaarlyk, iemand, die enkel
in. het daadlyk Bedryf eener Kunfte is opgetoogen , te
overtuigen, dat de Weetenfchap van eenig gebruik is.
Ten zeven uuren, één uur naa het ondergaan der Zonne , beliep ons de Stormwind. Vóór negen uuren waren
alle de Schepen op Itrand gefineeten, uitgenomen de Pink
de Ambulante, en de kleine Advysboot, de 17erd-Galand
geheeten. De Stroom dreef de Pink na Zee , en de Advysboot, aan dezelve vastgemaakt, zonk.
De Ambulante, zonder Zeilen of Roer, zonder voorraad voor de Scheepslieden , en daarenboven bezet met
Soldaaten van het Iersch Regiment van CLARE , dreef
meer dan twaalf uurel om , geheel op de genade van den
Wind die zo veel veranderde y dat de Pink het Eiland
werd omgevoerd , en eindelyk fchipbreuk leedt op het
eenig gedeelte van de Kust, waar de Manfchap met mogelykheid kon gered worden. -- 't Geen deeze onheilen te bejammerenswaardiger maakt, is de volflaagene onmogelykheid om den verlegenen @enigen byftand of hulpe
te bewyzen. Wy waren verpligt onbeweeglyk te blyven
te midden van het verderf, dat rondsom ons woedde ;
wy moesten ons lot afwagten zonder de mogelykheid
om het te voorzien, of voor te komen; de fterkte des
Winds, 't geweld der Stortregens, fchrikten ons af, van
de fchuilplaats, door ons verkoozen , te verlaaten ; wy
moesten blyven waar wy ons bevonden, toen de Orcaan
zyne woede begon.
Deeze Orcaan hieldt ten minften tien uuren, met gelyk
geweld, aan. Noch de Stortregens, noch de Donderflagen, noch de Blixems , deeden de kragt des Winds afneemen ; doch ten drie uuren 's morgens begon de Barometer, die vyf - en- twintig linien gedaald was, eenige mi
te kaan, en kort daarop te ryzen; zints dien tyd-nute
nam de Storm af, en de Wind blies beftendiger uit dezelfde (treek. Eitidelyk was men 's avonds ten zes uuren
in ftaat om eenige hulp toe te brengen aan de ongeluk
Schipbreukelingen. -- Geduurende de Orcaan was-kige
alle geweenfchap met de onderfcheide gedeelten des Eilands afgebrooken door de watervloeden , en de ontwortelde Boomen. Drie weeken verliepen 'er, eer wy
Benige tyding kreegen van de Ambulante , fchoon ílegts
Zec mylen van Port Louis op Isla de France vergaan. Door
agt
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*gt te geeven trp de Voorfpellingen van den Barometer vóór
het aankomen des tweeden Orcaans, leden de Schepen op
de Reede veel minder dan in den eerlfen.

LEE VENSBERIGT
V AN
DER EERW, PHILIP DODDRIDGE, D. D.

D
was

framde af van eene aanzien.
Tyke Familje in Devonshire. Zyn Over -oud oom
Sir JOHN DODDRIDGE, Regter van 's Konings Bank,
onder de Regeering van JACOBUS DEN I. Zyn Grootvader JOHN, Reélor van Sheperton in Middlefex, werd, in
den Jaare MDCLXII, door de Acte van Uniformiteit,
afgezet (*). Mr. DANIEL DODDRIDGE , zyn Vader, een
Koopman in Londen, trouwde de Dogter van den Eerw.
JOHN BADMAN, van Praag, die, ingevolge der uitdryvinge van den Keurvorst van de Palts , uit 4oheemen , in
Engeland kwam, en, gunftige Getuigfchriften van veele
Duitfche Godgeleerden mede gebragt hebbende, de aan.
ílelling tot Leermeester verwierf in de Vryfchool te King
Y, PHILIP DODDRIDGE

fion-upon-Thames (t).

,

-

Mr. DANIEL DODDRIDGE hadt twintig Kinderen , die
allen jong ílierven , uitgenomen eene Dogter en onze
DODDRIDGE, die het twintigfie Kind zyner Ouderen was,
en in Londen op den zes - en - twintigoen van Juny des
Jaars MDCCII gebooren werd. Zo zeer ontbraken
hem, by zyne geboorte, alle tekens van leeven, dat hy,
voor dood, ter zyde gelegd wierd. Maar eene der tegenwoordig zynde Vrouwen , vermoedende, dat zy eenig
leeven in het Kind befpeurde , kweekte de bykans uitgaan,(*) Ten dien tyde hadt hy tien Kinderen, van welken 'er
geen bezorgd was; en desniettegeuftaande, verliet by een post,
die hem tweehonderd Ponden Sterlings Jaarlyks opbragt, om
de voorfchriften des Geweetens niet te verkragten.
(t Deeze Heer gaf desgelyks een uitfteekend blyk van braafheid. Om de vrye handhaaving van den Protejiantfchen Godsdienst te behouden, verliet hy het bezit van eene zeer voor•
deelige handplaats, en trok heenen te voet in het gewaad van
een Boer; niets met zich neemende dan honderd Rukken
Goudgeld in een lederen gordel, en een Bybel naar LuTSRa's
ovGrzetting.
F,f 3
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gaande leevensvlam , met zo veel zorgvuldigheid , aan,
dat dezelve brandend bleef.
Van zyne kindschheid af, hadt DODURIDGE een zwak
geftel en een teeringagtig voorkomen, 't geen hem, zo wel
als zyne Vrienden, deedt denken , dat zyn íeeven kort
zou weezen. Te deezer oorzaake was by gewoon, by.
zonder by het verjaaren van zynen Geboortedag , zyne
verwondering en tevens zyne dankbaarheid te betuigen,
dat zyne jaaren zo lang gerekt wierden.
Zyne Ouders bragten hem vroegtydig op in de kennis
van den Godsdienst. Zyne eerfte kundigheden in de Geleerde Taaien deedt hy op in Bene School te Londen.
In den Jaare MDCCXII vertrok by na King jton- upattTkames, na de School van zynen Grootvader RAU1AN•
In dezelve bleef by tot het jaar MDCCXV, en flak uit
door zyne Godsvrugt en vlytige Letteroefening. In -dit
zelfde jaar verloor hy zynen Vader ; en eenigen tyd geleden was hy Moederloos geworden. Dus een Wees ge.
laaten , verwekte zulks in hem wel erntiige, maar geene
kommerlyke, gedagten; want by gaf zyn Godvrugtig en
berustend vertrouwen op de befcherming der Voorzienig
te kennen.
-heid
Naa zyns Vaders dood , begaf zich DODDRIDGE na eene
byzondere School , te St. Albans. Hier maakte by ge,
lukkig kennis met een Heer , die hem met de vriende1 ykheid eens Bloedverwants bejegende , Mr. (naderhand
Dr) SAMUEL CLARK, een Leeraar onder de Disfenters
te dier plaatze. 't Geen de befcherming van Mr. CLARK
non DODDRIDGE byzonder deedt te ílade komen, was een
ongeval, 't welk hem, daar zynde, overkwam. Door het
(legt beftuur van den Perfoon, aan uien, naa zyns Vaders overlyden, de beheeriug zyner Goederen was toevertrouwd, verloor hy alle zyne bezittingen ; en hadt de
Voorzienigheid hem geenen zo edelmoedigen Vriend toegefebik+t, hy zou zyne Letteroefeningen niet hebben kun.
nen voortzetten.
Staande Mr. DODDRIDGE'S verblyf te St. Albans, begon hy een Dagboek van zyn leevea te houden ; waaruit
bblykt -, hoe bezorgd by was om toe te neemen in Ken'nis, Godsvrugt, Deugd , en Nutheid voor het Menschd'om. Dewyl by het Christen - Leeraarampt op 't ooge
kalt, las hy, behalven zyne bevlytiging op de Taalen,
alle morgen en avonden, gedeelten der H. Schrift, met
tone daarby gevoegde verklaaring ; en liet was zeer zeld.
zaam
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naam dat hy deeze taak liet vaaren , of om Schoolbezigheden , of het neemen van .eerre Uitfpanning. Hy
maakte Uittrekzels van de Leerredenen , die hy hoorde.;
tekende op, welk een indruk dezelve op hem maakten,
als mede wat hem, in den gehoorden Leeraar, meeat
naavolgenswaardig dagt.
De School te St. Albans verliet Mr. DODDRIDGE, in
den Jaare MDCCXVIII, en begaf zich na het huis zyner
Zuster, te Ongar, in Erfex. Hoe zeer zyne begeerte zich
uitfirekte tot het Leeraarampt , hadt hy , door de bekrontpenheid zyner Jeevensomtlandigheden, weinig uitzigt
om dien wensch zyns harten vervuld te zien. Terwyl
by hierover in verlegenheid was , liet de Hertoginne van
Bedford, van zyne om[landigheden en Character onderrigt,
hem aanbieden, dat, indien by zyne Studien wilde voort
'om in de Kerk van Engeland den dienst waar te-zetn,
neemen, zy de kosten, daar toe noodig, zou verfchaflën,
en vervolgens voor hein zorgen. Dit voortel nam by
met dankbetuiging aan; doch wees het voldoen aan de
voorwaarde op eerre beleefde wyze van de hand: dewyl
hy zich niet kon fchikken naar de gevoelens daar noodig
te onderfchryven.
In de verlegenheid, dat hy het Leeraarampt, waar toe
by zo ílerke begeerte hadt, niet zou kunnen bekleeden,
viel hy op het denkbeeld om tot de Regten over te gaan,
en Rondt op het punt om eene voordeelige verbintenis
aan te gaan met Mr. EIRE, een Raadsheer, toen hy een
Brief van Mr. CLARK ontving , met aanbod om hem
onder zyne befcherming te neemen , indien hy na het
Leeraarampt ftondt volgens Christelyke Beginzelen. DODDRIDGE merkte dit aanbod als eerre tydige tusfchenkomst
der Voorzienigheid. Diensvolgens keerde hy weder na
St. Albans, en onthieldt zich eenige maanden ten huize
van zynen waaren Vriend , die zyne Studien regelde ,
hem Boeken verfchafte , en alles aanwendde om de Godsdienllige geneigdheden in 's . Jongelings boezem aan te
kweeken.
In den Jaare MDCCXIX werd hy bel'eld onder het
opzigt van den Eerw. JOHN TENNINGS, die eene Academie der Disenters hadt te Kibworth in Leicesterihire (*).
Mr.
-

(*) Optletler van Two nifcourfes, on preaching Christ, and
particular and experimental Preaching; die zo grooten opgang
Ff4
maak-
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Mr. jENNINGS vertrok, in den Jaare MDCCXXII , na
Hinckley, te welker plaatze Mr, DODDRIDGE op den tweeen-twintigílen van July, zyne eerfle Leerreden deelt. Van
dien tyd af dat hy eerst den Predikttoel beklom, was
hy zeer aangenaam op alle plaatzen , waar hy zyne gaven liet hoorgin. In 't Jaar .MDCCXXIII zette hy zich te
Kibworth neder. Naardemaal hy zich in een onaanzienlyk Stadje onthieldt , kon by bykans al zynen tyd beIeeden aan het vermeerderen zyner kundigheden.
Korten tyd naa dat by zich te Kibworth met 'er woon
begaf, beklaagde hem een zyner Academie - genooten, in
eenen brieve , dat by zich dus leevende begraaven hadt;
Hier op fchreef hy dit aanmerkelyk antwoord: „ Hier
zit ik bepaald aan die vermaaklyke Oefeningen, welke
de goede Voorzienigheid my ten Leevenstaak gegee.
„ ven heeft. De eene dag loopt naa den anderen voor-,
„ by, en ik weet alleen dat dezelve voor my met ge-.
„ noegen ten einde fielt. Wat de wereld rondsóm my
„ betreft, ik heb 'er zeer weinig mede te doen. Ik
„ leef bykans als een Schildpadde, in zyn schaal gehuis„ vest, bykans 'altoos in dezelfde Stad, in 't zelfde
„ Huis , in dezelfde Kamer. Nogthans leef ik als een
„ Vorst; niet in praal en grootheid, maar in vryheid;
meester van myne Boeken , meester van mynen Tyd,
en , hoop ik 'er te mogen byvoegen , meester van myzel.
„ ven. Ik kan zeer gereed de bekoorelykheden van Lon„ den, de weelde dier Stad , het Gezelfchap daar te vin„ den , afstaan voor de heimlyke genoegens van ver
Handige bezigheid en zelfgoedkeuring ; verwyderd van-„
toejuiching en van í'maad, van, nyd en veragting, en
„ de verdervende aanlokzelen van Gierigheid én Eerzugt.
„ Zo dat gy , in Bede van my te beklaagen over myn
„ lot, dat ik op eene zo onaanzienlyke plaats leef, my
„ des geluk moest wenfchen ; als gy opmerkt dat het
„ leeven te deezer Stede my zo groote voordeelen ver„ fchaft , tot de gewigtigfte oogmerken van Godsvrugt
„ en Wysbegeerte, en 7k mag 'er die van Nuttig te zyn,
„ byvoegen."
Dr. RLPPIS merkt op , dat by deezen brief, met eet
zonderling genoegen, heeft óvergefchreeven; dewyl hy met
eenimaakten, dat ze door twee Bisfchoppen, by het Beroepen hun•
uer onderhoorige Geesdyken, hoogst werden aangepreezen.
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enige ntaate van voldoening mogt opmerken , hoe het
Ilyten van een aantal jaaren, in een afgezonderden ftaat,
zeer gunflig konne weezen tot den aanwas van kennis,
en om eene hebbelykheid van Letteroefeningen te ver
Heer heeft een uitneemend Leevensbe--krygen.Dz
rigt van DODDRIDGE geplaatst voor de zevende Uitgave
van den Family Expofitor, waar .men een omflandig berigt aantreft van de byzondere Onderwerpen der Studien van DODDRIDGE, en de wyze, op welke hy ze voort.
zette , zo aan de Academie als in de eerfie jaaren van
zynen dienst. Wy kunnen , volgens ons bepaald beftek ,
ons hier toe niet inlaaten, noch ook fpreeken van de wy.
ze, op welke . hy zyne Leerredenen vervaardigde, en den
aart zyner Leerredenen, in dien tyd.
Mr. DODDRIDGE begaf zich , in 't Jaar MDCCXXV,
na Market - Harboroug7: , doch zonder af te zien vax
zyne betrekking tot de Gemeente te Kibworth. Omtrent
deezen tyd, kreeg hy dringende aanzoeken van groote
Vergaderingen te Londen , Nottingham en andere plaatzen. Maar by bleef de voorkeuze geeven aan Kib'worth en Harborough. In den Jaare MDCCXXIX verkoo.
zen zynde, om, in den dienst; Mr. soi'It^, Leeraar te Harborough, te onderfteunen, predikte hy beurtlings te deezer
plaatze en te Kibworth.
Mr. JENNINGS, die, in den Jaare MDCCXXIII, over
leed, hadt eenigen tyd vóór zyn flerven verklaard , dat
Mr . DODDRLDGE , van alle zyne Leerlingen , best gefckikt
was om zyn plan van Academisch onderwys te agter.
volgen ; veeled der Vrienden van DODDRIDGE Honden in
't zelfde begrip : waarop hy, in den Zomer des Jaars
MDCCXXIX, een Academie te Harborough opende. In zyne eerlte Leslè toonde hy zyne Kweekelingen, de rede
hunne Letteroefe--lykheidnvor aGODin
ningen te erkennen. In de tweede gaf by hun onderrigtingen hoe zy zich jegens hem, jegens elkanderen, en allen rondsom hun , moesten gedraagen. Vervolgens hieldt
by de gewoorie Lesfen. Zo vondt hy zich in een Leevensfland geplaatst, die hem een tooneel, om de grootfie nut.
tigheden aan te brengen, opende (*).
-

Op
(*) Wylen de Eerw . HUGH FARMER, zo wel onder de Dtsfenters bekend als een uitfeekend Leeraar , als in de Geleerde
Wereld in 't algemeen, van wege zyne uitgebreide geleerd -

Ff5
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Op den vier - en . twintigtlen van December des faas
MDCCXXIX, verplaatile Mr. DODDRIDGE zyne Acadev.
inie na Northampton, ingevolge eener dringende noodiging om het Leeraarampt in de Vergadering te Caftk
Hid6, in die Stad, te bekleeden. r-- Twee maanden iaat
ter, werd by aangetast door eene gevaarlyke Ziekte, van
welke hy, nogthans, gelukkig herflelde; en werd hy den
negentienden van Maart te Northampton ingezegend.
Dr. Kirels, van de bekwaamheden van Mr. DODDRIDGE,
v1;á Leeraar, fpreekende, drukt zich in deezer voege uit:
e , Hy was altoos vuurig en hartroerend in de Toepasfin.
gen zyner Leerredenen." Zyne gevoelens op dit fluk ,
heeft hy, in deezer voege, uitgedrukt. „ 't Is, in de
„ daad, het Character van een Mensch en een Christen
„ onwaardig , zich te bevlytigen om de Hartstogten in
„ beweeging te brengen, als hy het Verfland onverlicht, en
de Rede onovertuigd laat. Maar, zo verre het bellaan•
baar is met eene voeglyke inagtneerning van dit hoofd,, vermogen onzer Menschlyke Natuure , wil ik gaarne
„ over Godlyke Waarheden-, met een heilig vuur, fchryven en fpreeken. En kan ik my. niet verbeelden, ' dat
„ men het belang van den Godsdienst wel zou beharti,, gen , als men poogde alle deeze Hartstogten te laaten
„ flaapen, welke GOD zeker onze gemoederen heeft inge,
„ plant , om dienstbaar te zyn , zo wel aan het Gods„ dienflig als Burgerlyk leeven, en die, wat men 'er nok
„ van moge zeggen, waarfchynlyk zullen befteed worden
„ tot zeer uitiieekende of zeer fchadelyke einden." ---Dit is," merkt Dr. KIPPis op, -„ de taal der wysheid.
,, Waare Welfpreekenheid beftaat in de vereeniging van
,, het redelyke, het dringende, het -hartroerende: en zich
» te vervoegen , zo wel tot de Hartstogten , als tot de
Rede der Menfchen , is het voorfchrift der gezondile
,, Wysbegeerte. De koele en zwakke Toepasfingen vaa
,,, veele Leerredenen, op den Predikfloel , zyn zo wan,, fmaaklyk aan rechten fmaak, als onbevorderlyk tot Gods„ dienilige verbetering."
In den Jaare MDCCXXXVIII , haalde Mr. DODDRIDGE
zyne Gemeente over , om met hem mede te werken tot
het oprigten van eene Liefde • School , ter onderwys en
kleebeid en dierbaare Schriften , was een van DODDRIDGI:'S eerde
Kweekeliagen.
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kleeding van twintig Jongelingen. Hy zelve ging die
School vaak bezigtigen, deedt onderzoek op de vorderingen der Scholieren; paarende zyne vermaaningen met
de vuurigfte gebeden voor hunne Vordering en Geluk.
Met zodanige zonderlinge bekwaamheden , en zulke
i»tmuntende deugden is het geen zins te bevreemden, dat
ilex. DQDDRIDGE de hoogagting en liefde zyner Gemeen.
te bezat. In zyn uiterílen wil gaf hy dit getuigenis van
zyne A'orthamptonfche Gemeente: „ Dat by de genoeg.
„ 'lykile uuren zyns Leevens had doorgebragt in het onder.
,, fleunen der Godsdienstoefeningen van een zo God.
„ vrugtig, als dankbaar en verdienstlyk, Volk, als mogelyk
„ immer eenig Leeraar hadt mogen bedienen."
„ Dit Charaéter," merkt Dr. KIPPIS op, „ was over
„'t algemeen waar. Niettemin vondt Mr. DODDRIDGE,
,,in zyne Gemeente gelegenheid om zyn geduld te oe„ fenen. Tot dezelve behoorden lieden van een bekrom„ pels bygeloovigen aart, en zwakke Geestdryvers, die
„ hem zomtyds op eene verlfiandlooze wyze lastig -i ie•
„ len. Hy gedroeg zich , egter,, ten hunnen opzigte,
„ met eene toegeevenheid en tederheid, die zy naauw„ lyks verdienden , en waar van weinige Bedienaars van
„ het Euangelie in Raat zouden zyn om een zo treffend
„ voorbeeld te geeven."
In 't Jaar NMDCCXXX trouwde Mr. DODDRIDGE aan
Mejuffrouw MERCY MARS, van Dorchester; eene Egtgenoote , die , niettegenflaande - haare zwakke gefleltenisfe
en ongezondheid, eene uitlleekende Huisvrouw was, en
ter vergeldinge daar van de tederiie blyken genoot van
Huwelyksliefde.
Dr. Iu PPIS heeft , in de Leevensbefchryving van Mr,
DoDDRIDGE veele bladzyden befteed, in een belangryk ver.
flag, met eene menigte nutte bedenkingen dooralogten ,
over de wyze, waarop DODDRIDGE zich als Beftuurder der
Academie gedroeg. Wy moeten ons vergenoegen , ten
dien opzigte , alleen aan te merken , dat zyne agting in
die hoedanigheid zo groot was , dat het getal zyner
Kweekelingen uitftak ; zynde het eene jaar door liet andere genomen , vier-en-dertig , en flondt dezelve íteeds
toe te neemen. — Geduurende de tweeen-twintig jas.
ren, welke hy deeze post bekleedde , hadt hy omtrent
tweehonderd Jongelingen onder zyn opzigt, van welken 'er
honderd -en. twintig tot den Predikdienst bevorderd werden. Veelen deezer kwamen uit Schotland en Holland.
Een
,
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,Een die ten oogmerk hadt om in de Kerk van Engeland
dienst te doen , verkoos een of twee jaaren het onderwys
te hooren van Mr. DODORIDGE, eer by zich na de Univerf.
teit begaf. Anderen , wier Ouders mede van do Engelfche Kerk warei, genooten zyn Onderwys en Opzigt ,
en kreegen vryheid om den Godsdienst in de vastgeftelde
Kerk by te • woonett. De inrigting van zyne Academie
was volkomen algemeen.

(k)ervotg en Slot by cent nadere gelegenheid.)
$CHBTS VAN HET LEFVEN EN DE VERRICHTIiNGEN
VAN DEN HEFRE

AART SCH0UMAN,
ALS RONSTSCHIr DER BESCHOUWD.

to leeven Oud Deken en Hoofdrnau der Confrere Kamer va»
Pidura, in 's He; mitsgaders Oudjie Regent der Vryc
haag/the Teken-4cademie, enz. ens..
Medegedeeld
Door dei Heere coRN. PLOOS VAN AMSTEL,

J.

cz.

e Gedachtenisfe der uitmuntende menfchen van ons
Vaderland , die door hunne bekwaamheid , niet alleen hier, maar ook elders, zich hebben beroemd gemaakt,
te helpen bewaaren, bevordert, myns oordeels, niet alleen
de achting , die wy rechtmaatig aan hunne persbonen en
werken verfchuldigd zyn ; maar inzonderheid verleevendigt het den yver en lust om hen naar te volgen , ter
bereiking van het toppunt der hoogere volkomenheid ,
waar toe onze vermogens tot de Kunflen of Weetenfchappen zich zouden kunnen of mogen verheffen.
Maar, gelyk, in alle voorbeelden, de fmaak met het
gezond verfland gepaard moet gevonden worden , zo
dient, in de naarvolging inzonderheid, het gevoel voor
het bevallige, dat wy daarin vinden, door een juist oord
deel beflierd te worden , of het wordt gelyk aan den wildzang der Vogelen, waarin wel een bevallig geluid, doch,
door gebrek van maat en harmonie, geen Muziek in ge•
boord wordt.
Dee-
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Deeze opmerking • oordeelde ik vooraf nodig te zyn, by
het volgende dat ik tot aandenken van wylen mynen ouden Vriend, den Heere AART SCHOUMAN, nu onlangs,
5 July 179:, in 's Rage, in den ouderdom van Si Jaa.
ren overleeden , voor de Kunstlievenden, en inzonderheid
ten voorbeelde van allen die de Teken- en Schilderkunst
beoefenen , meende fchuldig te zyn.
AART SCHOUMAN wierd te Dordrecht, den 4 Van Lentemaand 1710, gebooren; zyn Vader was MARTINUS SCHOUMAN, Schipper van Dordrecht op Middelburg; zyn Moeder
CORNELIA LUGTEN, die in 1734 overleden is, en Weduwe
bleef van zyn Vader, die hem reeds vroeg door den dood
ontvallen was. Twee jaaren laater, in zyn .5í1:e jaar, trok
by naar 's Hage, daar hy federt gewoond heeft. Hy had
zyne Oefeningen , in de Tekenkunst, begonnen , en zyne
yverige ftudie tot de edele Schilderkunst, onder de leerzaame Les fen van zyn Meester Adriaan van der Burgh, te
Dordrecht, in 8 jaaren, zo gelukkig volbragt, dat by toen
in 1taat was, om zich, met een gewenscht gevolg, te kun
bedienen van het ftout, vloeijend en vaardig Penfeel,-ne
't welk het voorbeeld zyns Meesters hem zo gelukkig had
leeren beftieren.
Hy beproefde daarmede eerst zyne bekwaamheden tot
het afbeelden van verfcheide persbonen; waarin hy van
tyd tot tyd zo wel (laagde, dat hy, reeds van zyn vroege jeugd tot nog zelfs in zyn hoogen ouderdom, wierd
aangezogt , en gebruikt is geworden , tot het afmaaien
der voornaamfle perfoonen van rang en verdienflen in ons
Vaderland.
Dan zyne vrye en onbedwongen fchilderwyze kon zich
niet alleen bepaalen aan het afbeelden van zo veele Perfoonen en Familien, als van zyne hand, zo in byzondere
als openbaare Gebouwen , ter Vergaderinge van hoogere
do laagere Collegien gevonden worden; maar zyn vluge geest verhief zich in het kunftig afbeelden van
enfchen, Dieren, Planten, Bloemen en Gewasfen
tot in een hooger Luchtgewest , en volgde, in het
lommerig Woud, de Zangerige Chooren van 't gewiekte
Pluimgedierte. Hy trof niet alleen de edele en beval.
lige gehalte der Vogelen; maar de fchoonite kleuren, waar mede de groote Schepper vau alles hunne
Vederen verfierd heeft, wist hy, op de leevendigfle
wyze , naar 't leeven af te maaien. Ten dien einde
beftudeerde by daaglyks de Werken van G. B. meenis
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en Meich. de Hondekoeter en nam waar, hoe zy,, oli
een fikfe en eigenaartige wyze , hunne penceelsílagea
gefchikt hadden naar deri aart, de gedaante en 't beloop, van de huid , van de Muskelen en haare werking, op welke het Hair, de Wol, de Vederen, gerigt
waren.
Hy vereenigde de naauwkeurigheden van, de kennis der
Natuurlyke Historie, in 't Dierenryk, zodanig met de bevalligheden ia de Schilderkunst , dat de waarheid der
afbeelding niet in de kunst verlooren wierd.
Hoe veel tyd en vlyt hy hier toe -met oordeel gebezigd
heeft, getuigen de menigte van Stwdien en Overblyfzelen,
welke onder de Kenners en Liefhebbers als keurige Kleinodien bewaard , en nog in zyne nagelaaten Kunstfchatten van zyn hand gevonden worden; als mede verfcheide Zaaien , zo met Historifche Onderwerpen , als met
Bosfchen , Hofgezichten, enz. getIoffeerd met Menfchen,
Dieren,Bloemen, enz. en inzonderheid Gevogelte, gefchilderd; waarvan een uitmuntend blyk op het Vor(ielykDepartement in 's Hage, behalven zo veele andere plaatfen, te zien
is; om nu niet te fpreeken van verfcheide groote en kleinere Kabinet- en Familieftukken, onder anderen, het Familieftukje van beide de Heeren DR. BISSCHOP , voornaame
Liefhebbers te Rotterdam.
Tot uitfpanning en afwisfeling van zynen arbeid, verkoos hy altoos de beoefening van eenige Kunstmaatige proeven — welke geftadig zyn vernuft opfcherpen , en
zyn Kunstryke hand meer beoefend , en vaardiger tot
zyne oogmerken, maaken kon. — Zomtyds begaf hy zich, in
naarvolging van voorige voornaame Schilders, tot het etfen, of het fchraapen in Zwarte-Kunstplaaten, waarvan
hy, zo door Pourtretten als andere Voorwerpen, naar zyn
eigen of anderer Tekeningen en Schilderyen gemaakt (*),
veele fraaije blyken heeft nagelaaten , welke onder de
Prentfchatten der Liefhebbers verzameld en bewaard worden; zelf zyn 'er verfcheiden Pocaalen en andere Glaswerken voor handen, op welken hy, in den trant van
zyn Vriend Frans Greenwood, zeer kunstig gefneeden heeft.
Hy
,

(*) De Kunstfchilder C. Troost heeft , in r 74.7 , het Pore
trait van A. SCHOUMAN ten voeten uit gemaakt ; naderhand is
zyn Portrait door den Heer .. Perkois , Discipel van scaoumAN, in t188, vervaardigd; beide zyn die in Crayon getekend.
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fly had in zyne vroege jeugd pas de gewoone wyze,
om fiks met rood en zwart Kryt te tekenen , verkreegen ,
of begaf zich tot het tekenen, naar het naakte Menschbeeld , op de publieke Academie, waarvan hy, in 1752,
Regent geworden, en tot zyn dood toe gebleeven is , en
van wier nuttigheid hy zo zeer overtuigd was , dat hy,
tot maar kort voor zyn einde, de Haagíche Kunstfchoole,
onder den naam van Piftura bekend , ten dien einde bezogt, en zich daar geoefend heeft. — Doch, overtuigd
zynde, dat deeze wyze van tekenen, alhoewel meest gefchikt tot deeze noodige oefening der Schilders, echter, ten
aanzien van liet naakte Menschbeeld, niet algemeen toereikende was, ter naarvolging van zo veele andere Voorwer
pen , als zich in de natuur voor een Tekenaar en Schilder, daaglyks aanbieden, zich echter niet altyd of door
de gelegenheid tot den omflag by de Olyverw vereischt,
inodelleeren , of om den aart der Voorwerpen zelve, zo
gemaklyk als voor den Kunflenaar nodig is , ter naarvolging gebruiken lasten, zo leide zich onze jonge Kun.
ílenaar vlytig toe, tot het verkrygen van eene hebbelykheid om in O. Ind. lukt, met 't penceel, nauwkeurig,
kragtig , zagt , en met malsheid , naar 't voorbeeld van
Nicolaas Verkolje , te wasfchen , of, in naarvolging van
Y. de Bisfchop, met deszelfs Inkt, naar de Schilderyen van
Y. van der Ulft te. tekenen. Hier door wierd zyn lust uitgelokt, om ook deeze en andere groote Meesters, in hunne
Schilderyen met kleuren, na te volgen, en hy -vond hief
toe een middel uit, om in Waterverw, op eene wyze, die
men tusfchen gedekte Verw en Sappen noemt, te fchilderen; eene wyze, die, zo veel mooglyk, de !laaffche uit
voorkomt, — het penfeel van den-fparingdehozls
Tekenaar een vryer vlugt geeft, en in de Tekeningen een
zekere fikfe bewerking doet zien , welk een kunstkun.
dig oog, misfchien vergeefs, zoude zoeken in dezulken,
die met een naauwkeurige voorzigtigheid , hoe fraai anderfints gemaakt, voltooid zyn, en welke daarom te ver
geacht worden, ons dat ze als naauwkeu--fchonlyker
rige Copyen, naar de uitvoerigfte Schilderyen gemaakt ,
moeten voorkomen. Daar nu ondertusfchen deeze manier,
zeer zeldzaam, voor den Tekenaar te kiezen i6, wanneer
hy, volgens zyn eigen vinding, vry en uit den geest wil
werken , ware het te wenfchen , dat de bereiding van de
Verwen door den Heer scsoumAN, met zo veel voordeel
ge.
-
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gebruikt, nevens zyne vaardige fchilderwyze algemeen by
de Kunstoefenenden, zo wel als by zyne bekwaamfte Leerlingen, bekend en in gebruik was.
Deeze manier fchikt zich byna tot allerlei wyze van
penceels - oefeningen , zo wel in naakte als gekleede
Beelden , Zyden en Satynen Stoffen, Meubelen, enz.
als tot het vervaardigen vats hair, en wolagtige Dieren.,
tot de pluimen en kleuren van 't Gevogelte , Bloemen.,
Planten , Boomen en. Gewasfen , ja niets uitgezonderd,
tot welke het uitfpaaren, by de Sapverwen, anders een
flaafagtige of pynlyke moeite baart.
En deeze manier is, by de groote bekwaamheid, het
wezenlyk en gepast middel geweest,, waardoor de Heer
SCHOUMAN zo uitmunt, en, meesterlyk, allerlei Schilderyen
volgens hun aart en kleur, gecopieerd heeft. Waarvan zo
veelen der voornaamste Liefhebbers de onwrgakaaarfte bewyzen, onder sneer andere werken van zyn eigen vinding,
bezitten : zo als by gemaakt heeft voor -den Heer HnNDR1K
VAN SLINGELANDT , wylen den Heer VERSCHUURING , beiden in 's Hage, wylen de Heeren DE BISSCHOP, en den
Heer JAN SNULLEN , te Rotterdam. Ook berusten, in myn
eigen Verzameling, verfcheide Werken van zyn hand, die
ik uit het Kabinet van zyn Hoogheid, Prins WILLEM
V, (*) door hem heb laaten copieeren , als mede die
naar
;

(*) AART scaoUMAN heeft voor my, uit het Kabinet van ge.
melde zyne Hoogh. de volgende Schilderyen in kleuren, zyn4e t6 fluks , gecopieerd.
Ao
1771 Een Italiaansch Landl'chap,
naar K. du Yardin.
•
met Beesten, enz.
1 77 2 Een rykgefloffeerde Kamer,
waarin twee Vrouwen ,en een
Ger. Douw.
Kind in de Wieg, enz.
1773 Een Landfchap met verfcheidd. van de Velde.
de Beesten, enz.
1774 Een Y-gezicht, met verfchil.
Wm. van de Velde.
lende Vaartuigen, enz.
voedende
hen
jongDametje,
1774
dan Steen.
haar gevogelteineenVoljeere
,il. van der TYerf.
1774 De Vlucht naar Egypte
1774 Frans van Miens de Oude en
Vrouw, met haar hond op den
Fr. Pan Miens de Oude.
fchoot
•
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►aar 't fraaije Schildery van Adriaan van de Velde, ver.
beeldende een gezicht in de Haagfche Koekamp, eertyds
uit het Kunst-Kabinet van den overleden Heer DE BIS
te Rotterdam; ook twee fraaije Stukken van Ga--scHoP,
briel de Metzu , uit dat van den Heere JAN HOPE, welke
laat(}e Stukken hy , niet een verwonderlyke vaardigheid
van penceelsbehandeling , die hem byzonder eigen was,
in twaalf dagen, aan 't huis van dien Heer, voor my gemaakt heeft.
SCHOUMAN bevatte de waare Energie van ieder Tafe.
reel, dat hy, met verrukking, voor zig zag.
Hy had daar by een vermoogen verkreegen , om,
door zyne behandeling van de gemelde Verven, de Schil=
derfiukken der beste Nederlandfche Meesters van deeze
en de voorgaande Eeuw, op de meesterlyk(fe'wyze naar
te volgen. Hy was in zyn foort, onder de Schilders:,
't geen onder de Dichters de groote Engelfche Pope,
ten aanzien van Homerus, en onze fchrandere Charles Sebile, ten aanzien van den verheeven Pierre Corneille, was;
de een heeft den Griekfchen Heldendichter geen heer
andere den Franfchen Toneeldichter-lykerEngsch,d
geen krachtiger Nederduitsch, doen fpreeken , dan die in
alle de deden der Schilderkunst bedreeven SCHOUMAN, die
de genie, het vuur, de kracht der eerfte Nederlandfche
Schilders, uit de taal der Olyverwen , in de taal der
Waterverwen, heeft weeten over te brengen.
Behandelt by Douw of Miens, dan ziet men een edele
uitvoerigheid, zonder ílaatlèhe zwaarmoedigheid; volgt hy
het
1775 Een Jongeling ,die bellen blaast,

en z.
Vois, gekleed
1775 Poort. van ry de
als een (aager in een Landfch.
1775 't Graf van Prins Willem den 1.
te Delft.
1775 Zo de Ouden zongen ,piepende
Jongen.
1776 Gezicht by 't Huis Middagten,
by Dieren.
1776 Een Landfchap met Beesten,
by een fpiegelend Water.
1779 Ada, Gravinne van Holland.
1719 't Pourtret van een Botanicus.
1780 Een Muficeerend gezelfchap.
slaNG. 1792. NO. 10.

naar F. van Mier*,de Ook

,

4ry de Pols.

Hoekgeest.

an Steen
M. van de Yells.

,

Paul Potter.
f. Holbein.

F. van Nlieris, de O*ts.
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het vette en breede penceel van Metzu, of ter Burg, 4
'fan Steen , na , dan ziet men die veegägtige peneeels•
hagen, die beflisfende toetfen , die fiksheid van o ,strek i
die helderheid van coloriet en reflexien , welke die groote
Meesters de verwondering van Kenners en Liefhebber3
maaken. Dit alles deed hy met die gemaklyke onge.
dwongenheid, die hem eigen was, en waar door, in hem,
de vrye Naarvolger van den fchroomächtigen Naarbootzer
onderkheiden word. En hoe juist zyne Tekeningen ook
raar de origineele Stukken gevolgd waren, altoos was,
by de uitvoerigflen , de fiksheid het voornaame kenmerk; en nimmer befpeurde men daar by eenigen zweem
van pynlyke arbeidzaamheid , of werktuiglyke netheid;
maar dezelve fchynen eerder als uit een vryen geest over
het papier heen geblaazen , dan met moeite en ftudie
gemaakt te weezen; altoos bleef 'er SCHauMAN de groote meester in, en de origineelen wierden wenschlyk om
de bevalligheid der Copyen ; of hadden de onderlinge
gelykheid tot elkander, welke Ovidius, zo aartig, in de
Dochters van Doris befchryft ; en geleeken zo op elkander, dat, alhoewel verfchillend van weezen en hou
echter klaar befpeuren kon dat zy Gezusters-ding,me
waren. Zyn meesterlyke behandeling, in 't copieeren , verb
hefte den luister zyner Origineelen, en , even gelyk een
deftig Afgezant eener Mogendheid, door zyne eigen waardigheid , de waardigheid van zyn meester ophoud , zo
deedt ook SCHOUMAN zyn eigen verdien Etc kennen, door
het waardig overbrengen van de verdien(len der Stukken,
die hy naarvolgde.
Hy openbaarde de verhevenfle fchoonheid der fchilderkundige welfpreekenheid, in ieders byzondere Taal; zyn penceel
.tiad, om zo te fpreeken, door een beftendige beoefening,
een vrymoedigen nadruk, en zodanigew klem, verkreegen,
dat het tot een algemeenen tolk van alle gedaanten voor
alle de volkeren der aarde kon ver ft rekken. Hy
fcheen gebooren, niet alleen om een Naarvolger van zyne beroemde Voorgangers , en tevens een vermenigvuldiger van het aanblik hunner weerg^.looze werken te zyn;
mag by was gefchikt om zyn vryen geest, in de Tekenen " Schilderkunst, bot te vieren; inzonderheid, wanneer
by zich, boven en op de aarde, naar de gevleugelde zy.
de van 't gefchapene keerde, en by zyn oog liet gaan,
over 't Pluimgedierte, en haar fchoon gekleurde Vederen!
Wie was hete , ziats een Wenix en een Hondekoeter

ge-
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waren,
daar
in
gelyk
geworden?
-geftorven
Wie wist,
door meesterlyke trekken en toetl7en , de hartstogten en ge^noedsneigingen der Vogelen, na hen, zo leevend uit te
drukken, als onze groote SCHOUMAN, die, in de daad,
onder de laatere Vogelfchilders , zo uitmuntend te achten
is, als de Phenix, volgens de overleveringen der oudheid,
onder de Vogelen gehouden werd.
SCHOUMAN fchilderde niet alleen met Oly. en Waterverwen, in kleuren, allerlei foorten van Onderwerpen, Beelden,
Historien , Landfchappen , Watergezichten , Vrugten en
Veldgewasfen , allen om het fchoonst; maar ook dong by
naar den prys van den grooten Jacob de Wit, in 't naarbootfen
van 't half verheeven Beeldwerk, of Basrelief, en het gelukte
hem'daar zo wel in te ilaagen, dat by meenig Kunftenaar zelve,
daar mede, zodanig misleid heeft, dat zy het werk van zyn
penceel voor dat van den beitel aanzagen: -- tot getuigen
hier van, bezit ik een Stukje in 't graauw, door zyne hand
gemaald, welk my nog dit jaar, tot een Gedenkáuk der
beftendige Vriendfchap van zyn hart, gefchonken is ; en
geplaatst boven den ingang myner Binnenkamer, ieders ver
trekt.
-wonderig,mtvasf
Gevoelig voor een Vriendfchap , welke ik het gelust
heb gehad veele jaaren met dien grooten Kunftenaar te
onderhouden, oordeelde ik my verplicht, in deeze flaau.
we fcliets , zyn kunstmaatig Karakter eenigerwaate te
doen kennen , ten einde, naar myn vermogen , de Kunstlievenden aan te zetten , om 's mans Werken meerder
en meerder te befchouwen. Voorts zo by zyne Discipe•
len (*), als mede by andere Kunstoefenaaren, den lust op
te wekken, om, naar zyn Voorbeeld, in de Kunst te vorderen; my verzekerd houdende , dat eene kunstmiatige be.
fchouwing van die Werken, welke hun eigen roem mede.
brengen , de beste Lofreden is die 'er van gemaakt kan
worden , en niet kan nalaaten om andere Kun(ienaars
aan te moedigen , en dus ten voordeele der • Kunst te
Bedyen.
HET

(*) Van deeze zyn, zo verre my bekend is, nog in leeven: de
Heeren J. Mays te Rotterdam, J. Perkois te Middelburg, en M.
Schouman, Neef van des overledenen, te Dordrecht.
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(Zedelyke liefchouwingen.)
atuurgenooten ! befchnuwt met my onze flille rustplaats ,
NN
na' dit afgeloopene Zeeven, die plaats , daar elk onzer ,
wat rang hier ook bekleed, ééns zyn itoflyk deel te rug moet
geeven , en laat het behoorlyk aardenken daarvan u
in flaat ítellen, om ééns, wanneer hier uwe dagen zullen
geëindigd zyn, met een regt Christelyk geweeten, dit zorg.
lyk loeven vaarwel te zeggen, om aan de andere zyde
van het Graf, de Zegepalm, de Eerekroon der on[lerfelykheid,
weg te draagen.
0! Gtt-F, bewaarplaats der dooden, koud verblyf der afgeltorvenen, waar toe wy eiken flap nader treeden, by u ver
alle vreugde , verdwynt alle eiende , in uwe wooning-zinkt
kent niemand haat of vriendfchap. ja , daar is de veragt(le
Slaaf ge!yk aan zynen Vorst. Hoe veel verfcheidenheid heerscht
in` uw gebied, welk een zegen verwerft deeze van uwe hand,
daar gy geene een knaagend verderf berokkent.
O ! GAAP, vol van verfchrikkingen , het aandenken aan u
doet ons hart van vreeze fidderen, daar, by 't naderen van ons
èinde , eene koude rilling ons aangrypt , en befchouwen
wy het overfchot van ons, 't welk uw afgryslyk kerkenhol be.
waart, dan moeten wy, met aandoeningen der Ziele, uitroe.
pen, wat is de mensch! 0 ! verdroogd rammelend gebeente,
he overheerlyk , hoe luisterlyk , waart gy eertyds , toen u
het ovetfchoone bekleedfel verfierde , toen uwe fiere kruin
met golvende hairvlegten pronkte, en gy nog , me, vleesch en
beenderen famengevoegd , het ;Sronktiuk van Gods groote Werken vertoonde, wat : zyt gy nu geworden ! tot ftof zyt gy
wedergekeerd, en uwe fchoonheid, roem en eer, is vergaan als eed, bloeme des velds.
0! GRAF, gy die met liefde en tederheden fpot, gy fcheurt
vaneen welgepaarde Echtgenooten; Ouders van Kinderen; Kinderen van hunne Ouders. Gy hoort na geene klagten,
onaandoenely k voor het vergy ziet na geene traanen
driet der flervelingen , daar gy hunne dierbaarfle panden in
uwen kuil gevangen hebt. — 4Joe beweent de Jongeling
zyn. Beni nde , daar gy hen aan éíkaar ontwrongt. ja zelfs,
lit T'chïtldtoos Wichtje ziet, naauwlyks, de eerfte vonk van 't
lieve leevenslíehit; of gy doet het, met de iaatfte traan , itt
zyne oogjes biggelende, grnfwaards zinken.
Laat vry de
trotfche Troonmonarch alles voor hem doen bukken, en
beeven , de Waereld door zyn ílaal de Wet vourfchryven
dui-
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dtlizenden ter neder vellen, zich als eene Godheid doen aan.
bidden; hy moet toch eindelyk eens, 't zy vroeg of 1au, uit
zyne Vorfielyke Zaaien, vol gewoel , in het flille Graf neder
-dalen.
Laat vry de Gierigaard, in zyn Goud, zyn God en wellust
vinden. 0! GRAF, gy wenkt hein, en wat kan hem nu
zyn goud en zilver baaten, daar hy. voor gantfche Bergen
opeenge(tapeld Muntmetaal, geen enkel punt des tyds koopen
-- Hy is niet meer , en by
Stan; zyn leevenslamp gaat uit.
Waalt, in de donkere wooning, by zyne afgeflorvene Vaderen.
Ziet daar Stervelingen uw lot , het einde van alle vleesch,
het einde van al het genot, dat u het leeven op deeze
onbeftendige aarde fchenkt. Dan, 6! kuil des Grafs, gy zult
ons niet eeuwig beflooten houden, hoe groot uwe magt ook
zy,
boe gy uwe wreede heerfchappy ons doet gevoeééne wenk van Gods Almagt bedaart uwe woestheid
Jen,
ja , hoe onbeperkt het
bepaalt uwe woelingen ;
beerfchen van uwen arm moge zyn hier beneden, ééns genaakt
die dag op welken gy uwen buit 'zult wedergeeven , wanneer de
fchorre Donder bromt door 't bartiend grafgewelf, dan zullen allen, die in de graven zyn, de Jlemme van den Zoon van
God hopren, en zullen uit het zelve opffaan , deezen ten Leegeenen ter Verdoemenisfe. Bedenkt dit alien, gy
ven,
Godvergeetenen , gy, die Ongodsdientlig ten aanzien - van uwen
onregtvaardig ten aanzien van uwen naasten
God
en onmaatig ten aanzien van u zelven , hebt geleefd ; hoe
zult gy daar, uit den mond van Jefus, het Godlyk vonnis
booren kunnen ; doch, hebt gy hier op dit ondermaanfche, in
uwen kring , volgens uwe vermogens, altoos getragc, een over•
gerlyk geweten te bezitten voor uwen God , en de snenfchen,
waarlyk deugdzaam voorbeeldelyk gewandeld, hoe aangenaam
zal.' dan eens in uwe ooren klinken, Jlaat op, gy Dooden! om,
op dien grooten dag, uw heil te zien volmaaken; dan zult gy
liet Graf, en zyn wreed vermogen, belachen; dan zult gy,
van alle aardsch verdriet en tegenfpoed ontheven , overgevoerd worden in zaliger gewesten , waar niets dan vreugde
en wellust leeft, en Dood en Graf zal te niete gedaan wor•
den : ja , dan fluit het Graf zynen hollen mond , dan ver
dan zullen wy, in het gezelfchap van Hem,-dwyntzemag,
die Dood en Graf verwon, by onzen God , volmaakt
ongeftoord
eeuwig
leeven , in die ontzachelyke
eeuwigheid, daar wy, door 't Godlyk Alvermogen, toe gefchikt
daar tyd en íierflykheid verzinken , en wy, by 't
zyn,
juichend geestendom, Gods roem
Liefde
en Magt,
zonder einde.
zullen uitgalmen,
J. D. V.
---.
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eele menfchen zyn van oordeel , dat alles wat hier op
aarde niet opentlyk gefraft, of uitdruklyk door eene Wet
V
verboden word , geoorlofd is; dan wie weet niet, dat 'er on-

eindig veel zedelyk kwaad is, waar geene nitdrukkelyke Burgerwetten tegen bepaald zyn. Ook vind men Inenfchen,
die dikwils , door eene verkeerde yver gedreven, zotntyds de
grootfte en gruwwelyktle fnoodheden bedryven, terwyl zy waa.
nen God dienst te doen met het geen zy hebben uitgevoerd,
en dat zy nog dagelyks pleegen. Zulk eene handelwyze
heeft dikwils plaats in Vervolgingen, en by woelagtige, by on.
rustige, menfchen. De groote Paulus was aan deze boos.
heid fchuldig door de Vervolging , welke by tegen de Kris tenen hielp aanregten. Hy maakte 'er zich inzonderheid
fchuldig aan by den dood van den eeralen gemartelden Kristen. Alle Vervolging is een gruwel in de oogets van den
Regtvaardigen God ; want alle Vervolging verwoest en Godtyke en burgerlyke Wetten. Daarom, 6 mensch! laat de
voorzigtigheid altoos alle uwe daaden beftieren; want eenmaal
komt die gedugte dag , waarop gy van alle uwe bedryven, tot
een toe, rekenfchap zult moeten geeven.
Het gebeurt niet zelden , dat de goeden , dat de braven,
liet meest te lyden hebben. Het is niet altoos een bewys,
dat men het regt niet aan zyne zyde heeft, om dat men in
By Jefus omwan•
deze Wereld veel lyden moet.
deling op aarde, moest het grootfte regt zwygen voor de
gruwelykite ongeregcigheden. De waarheid , zegt men, moet
Dan hier, in deze beleeenmaal zegevieren. Dat is zo.
den gewesten , is de ware vergeldinge des loons niet.
De grootfte onregtvaardigheden gelukken zomtyds veel beter
dan zulke bedryven , welke naar de threng(le regels van regt
Is dan tie Voorzienigheid
en billykheid ingerigt worden.
Is God dan niet regtvaardig?
Ja gewisniet goed?
Om dat de fcraf
felyk: God is en goed, en regtvaardig.
der godloozen dikwils vertraagt , zal ze des te gewisfer en
heviger treffen , terwyl de heilzou der verdrukten eerst begint te dagen aan de overzyde van de doods Jordaan.
Daar zal innen in vollen nadruk zien , dat Go een onleegbre
bron is van oneindige goedheid en regtvaardigheid, om dat dan
de tyd eerst geboren is tot de ware vergeldinge des loons.
Als dan zullen Ryken en Armen, Aanzienlyken en Ver
Jongen en Ouden, Godloozen en Rechtvaardigen, Ver-agten,
vervolgd zyn, Woelgeesten, en zy die een vre.-volgersndi
dig leeven geleid hebben, — zy die de Maatfchappy ontrus-
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^w sten ei nadeel toebrengen , en die , welke ftille leden van
dezelve zyn; deze allen zullen op dien grooten Oordeelsdag
eene regtvaardige en eeuwige vergelding ontvangen van alle
hunne werken.
Alles wat is; wat immer was , of ooit wezen zal , is zyti
oorfprong alleen aan God verfchuldigd; die is de oorzaak van
alles , wat geworden is. Wanneer ik den Hefnel aan.
fchouwe; wanneer ik let op al het ge(larnte , welke alle Werelden zyn van eene ontzachelyke grootte. Wanneer myne
gedagten de lage aarde doorloopen ; dan moet ik met verbaasdheid uitroepen: „ hoe groot zyn uwe Werken, f Heere!
Gy hebt ze alle met wysheid gemaakt ?" Almagtig Opperheer!
waar over moet ik my het meest verbazen, over uwe Almagt,
of over uwe Wysheid l Het is eene diepte, die niet te doorgronden, een afgrond, die niet te peilen is. Alles roept „ de
Heere is groot. --- Eeuwig onbegrypelyk 1 " Al wie
goede beginzelen , gelukkige gronden , gelegd heeft , kan
zich op deze Wereld veele aangename dagen , van verdriet
bevryd, voorftellen. 't Is waar, het is zomwylen de
fchuld niet van den mensch , dat hem her ongeluk verzelt
op alle zyne wegen. Dan de meesten loopen het verderf in
den mond , en zyn van hun ongeluk alleen de oorzaak, ter•
wyl een wys man, in tegenheden, zelfs zonder verdriet kan leeven. Eene overweeging, dat men in alles zyn pligt be.
tragt — eene onderwerpelyke infchikkelykheid aan de belliering der aanbiddelyke Voorzienigheid; zie daar de ware
zie daar de vrugtbare
bronnen van 's menfchen geluk ,
bronnen van vergenoeging , die de mensch verkwikken kunnen, alfchoon by ook van alle kanten door tegenheden word
aangevallen. — Daarom, al wie goede gronden gelegd heeft, kan
zich waarlyk op deze Wereld een gelukkig leeven, veele aangename, en genoegelyke dagen, voorfiellen bevryd van verdriet,
bevryd van knagend jammer, naberouw, en drukkend hartzeer.
Gevaren , rampen en wederwaardigheden doen den mensch
het best aan zynen pligt gedenken. Zy, die in het School
van tegenheden en wederwaardigheden zyn opgetrokken en
onderwezen , zyn veelal de gezet(ie pligtbetragters. Zy die
van hunnen hemelfchen Vader gekastyd worden , zyn dikwils
zyne lief(fe Kinders; daar echter zulken, waaraan veel te ver
valt, om dat zy anders, indien ze niet door kastydin--betrn
gen en tegenheden binnen den kring van hunnen pligt gehou•
den wierden , veelligt tot afwykingen en buirenfpoorigheden
zouden vervallen. Ligt dwaalt de mensch van 't regte
fpoor, en laat zich doorgaans niet dan met moeite binnen den
kring van zyne verpligting houden. Dan men redeneert
derhalven zeer liefdeloos , en hefluit verkeerd , indien men
waant, dat hy, die met tegenheden en rampen bezogt word,
godloozer en ondeugenes mensch !s dan zynen naasten , die
lu vourfpoed leeft.
Gy
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Gy handelt dwaaslyk , gy handelt verkeerd en onvoorzig.
tig, 3 mensch! indien gy eerre daad, welke gy heden verpligt

zyt uit te oefenen, tot morgen uicftelt. Kunt gy over den
dag van morgen befchikken , daar het oogenblik van heden
nauwlyks in uwe raagt is 't 1-leden zyt gy; maar morgen niet
Heden blo it de bloem uwer jeugd, en morgen
nneêr.
Het negenblik , waar in
ligt ze verflensd op de aarde
wy nog waarlyk zyn, is alleen liet onze, het volgende is geheel
Ieder oogeublik is het zelfde, ieder oogenblik is
onzeker.
i Laat ons derhalven niet zo dwaas zyn,
even onzeker.
dat wy op een onzeker iets vertrouwen,. 't geen buiten het
bereik onzer eigen beichikkiug is; maar laat ons, integendeel,
vlytig gebruik maken van die oogenblikken , welke ons gefchonken worden ; dan zullen wy verfiandig handden
daar. wy anders de grootfle, de uitzinnigtie, dwazen zyn.
Wat is een mensch , die niets om handen heeft , of een
luiaard , die den morgen aan den avond knoopt, zonder iets
gedaan, zonder iets uitgevoerd, te hebben, dan flegts gegeeten
en gedronken , het een uur aan het ander gegeeuwd en ge
te hebben? — — Wat is by anders dan een ballast der-gapt
Wereld, een last voor zich zelven . en voor anderen. Kwelling
en verdriet zyn zyne onaffcheidbare gezellinnen. Hy
gaat henen, fierft, en laat geene gedagcenis agter.
Een opgeblazen mensch is een walg in icd rs oogen. Val
iedelheid behaagt by aan niemand , dan alleen aan zich zelven met vingers word hy nagewezen, en men zegt: mogt
de man zich zelven eens met zo een onzydig oog befchouwen, als hy. door al de Wereld , befchouwd word, gewis
zyn hoogmoed zou dalen ; want hy zou wedra begrypen dat
by niets boven zynen eveumensch bezit , zo hy niet veeleer
by veelen te kort fchiet.
Het is oneindig beter ongelyk te lyden , dan het een anveel beter verwoest te worden , dàn
der aan te doen
vervolgd ce worden
dan ce vervolte verwoesten
gen. . Wee u, gy beledigers, gy, die uwen naas
aandoet ----- die onwettig hem beledigt! --tenoglyk
Wee u, gy verwoesters, die vernielt het geen niet uws , maar
uwes naastens , is -- die Godlyke en menfchelyke Wetten
vertrapt , en de banden der zamenleving baldadig verfcheurt !
Wee u, gy Vervolger, die uwen broeder vervolgt, die
Wee u! want
hem geene plaatze noch ruste laten wilt!
gy zult éénmaat vervolgd, worden , als die jongde aller dagen
dan zult gy rusteloos vervolgd worden
verfchynen zal
daar een worm, die niet fterfc, die eeuwig knagen zal,
daar de getergde wraak des Hemels, u zal vervolgen, rusteloos
zal vervolgen, en dat (6 hoe ontzachelyk!) eeuwig!
-

,
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MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREI , KONSTEN EN WE.ETENSCHAPPEN,
BETREKKEL•YK.

IBURIG VERSLAG. VAN DE THEOSOPHISTEN EN ROSACRUSIAANEN.

(Ontleend uit The History of Philofophy from the earlisf
times, is the beginning of the prefect Century, drawn up
from BRUCKER'S, Historia Critica Philofophise. By
WILLIAM ENFIELD, L. L. D.)

„M

/den zou de kennis aan de Theofophisten en gofa,
cruciaanen veelligt onder de zeer wel ontbeer„ baare kundigheden kunnen rangfchikken , erl deeze
„ Dwaalgeesten van vroegere Eeuwe laaten, voor 't geen
„ zy geweest zyn : dewyl wy, in onze dagen , te over
„ hebben van Menfchen, die even als zy met het ge,, zond verfland overhoop leggen; dan het kan der weet„ gierigheid niet onverfchillig weezen, hoè 'er, ook ten
„ dien opzigte, niets nieuws is onder de Zonne, en dat
de buitenfpoorigtte Voorwendzels', door Bedriegers van
„ Grooten en Kleinen, in de meeste Landen van Europa,
„ thans geen geringen opgang maakende, als de Illumi•
„ noten, de te werktellers van het Dierlyk Magnetismus,
„ enz. enz.. in voorige dagen, even zo de rol fpeelden,
„ Dit bewoog ons ter Vertaalinge van het Hoofdthuk,
„ handelende over dit zeldzaam flag van Lieden, . uit
ENFIELD'S History of Philgfophy ; een Werk in den
voorleden Jaare te Londen uitgekomen , waarin die
„ Schryver zyn fmaak en oordeel aan den dag legt, met
„ eene- verkorting te geeven van BRUCKER'S omflagtig
„ Werk, over dit onderwerp ; eene verkorting , die het
„ niet tot een bloot geraamte maakt , gelyk BRUCKER'$
„ eigen Kort begrip ; maar veel overtollige voor de
„ meeste Leezers wegneemt, en hun het weezenlyke laat
,, behouden."
De Theofophisten , niet te vrede met het Natuurlyk
Licht der Rede, noch met de eenvoudige Leeringen der
MENG. 1792. Ivo. 11.
Schri£•
H la
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Schriftuure in eenen letterlyken zin verftaan, neemen de
toevlugt tot een inwendig bovennatuuryyk Licht, verre
boven alle andere verlichtingen verheeven , waar door zy
voorgaven tot kennisfe te komen van eene geheimzinnige
en Godlyke Wysbegeerte, alleen geopenbaard aan de uit
Hemels. Zy pochen , dat-gekoznGufildes
zy, doer middel van dit Hemelsch Licht, niet alleen toegelaaten worden , tot de innerlyke kennis van GOD en
van alle Godlyke Waarheid ; maar dok toegang krygen
tot de diepfle Geheimenisfen der Natuure. -- Zy fchryven het aan de byzondere ontdekking der Godlyke Goedbeid toe, dat zy in Raat zyn om zulk 'een gebruik te
maaken van de Hoofditoffe des Vuurs in de Stookkunde , als hun de begaafdheid fchenkt om de weezenlyke
beginzeis der dingen te ontdekken , en de verbaazende
verborgenheden in de Natuurlyke Wereld te ontvouwen. — Zy. wenden ook voor, kennis te hebben aan
die Hemelfiche Weezens, welke het middel van gemeen
GOD en Menfchen daar Hellen, en fpree--fchaptusen
ken van een vermogen, om van die Weezens, door behulp der Toverkunde, Starrewichelaary, en andere dergelyke Kunften, veelvuldige onderrigting en byftand te
bekomen. Dit verzekeren zy was de oude verborgene Wysheid, eerst den 3eooden geopenbaard onder den
naam van de Cabala, en by overlevering tot de Naakomelingen overgebragt.
Wysgeeren van deezen (tempel hebben geen algemeen
Séelzel; maar elk volgt de aandrift zyner eigene Inbeeldinge , en vervaardigt een Gebouw van Geestdryvery
voor zichzelven. De éénige zaak, waar in zy zamen.
(temmen, betlaat daar in, dat zy de Menschlyke Rede
verzaaken, en op Godlyke Verlichting roernen. ---.- De
Leezer begrypt gereedlyk , dat het eene moeilyke taak
zou weezen de Stelzels van zulke Wysgeeren te ontcyferen; en by zal zich niet te leur gefield vinden, als wy
onbekwaam zyn om dit Ryk van duisternis op te klaaren.. Overeenkomhig niet ons plan , zullen wy eenigen
der voornaamíle Theofophisten optellen , en het voornaam4, hun betreffende, aantekenen.
Veelvuldige trekken van den geest der Theofophistery
doen zich op, in de geheele Gefchiedenis der Wysbegeerte ,in welke niets gemeener is dan geestdryvende
en geveinsde voorwendzels van eene Godlyke Openbaaring aan te treffen.
On.
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Onder de lanteren, is de eerfte, die zich, in deezen rang
van Wysgeeren met onderfcheiding voordoet, PHIL. AURRLUS THEOPHRASTUS PARACELSUS , een Man van Bene zon•
derlinge en wonderbaars Geest„efi:eltenisfe. Hv kwam, in
den Jaare MCCCCXCIII te Einfidlen , by Zurich, ter
Wereld. Zyne Familie - naam, IOMBASTUS, veranderde by
naderhand , naar de gewoonte van die dagen , in dien van
PARACLLSUS. ' Zyn Vader, die de Geneeskunde beoefende , onderwees hem in de Taalen en in de Genees
begeerde met zo veel drifts in 'de Geheime--kunde.Hy
nisfen der Natuure in te dringen , dat hy, de Boeken
vaaren laatende, lange en gevaarlyke Reizen ondernam,
door Duitschland, Italie, Spanje, Denemarken, Hungaryen, Moscovien, en waarfchynlyk door verfcheide deele❑ van ,lfta en Africa. Niet alleen bezogt hy kundige en
geleerde Mannen , maar ging in de werkplaatzen der Kun
daalde in de Mynen neder; geene plaats dagt-fenar,
hem te gering of te gevaarlyk, kor; dezelve hem gele.
genheid verfchaflen om zyne kennis der Natubes te ver.
meerderen. Hy raadpleegde allen , die voorgaven eenige
geheime kunst te bezitten, en bovenal die in de Delf.
ftofkunde bedreeven' waren. Langs deezen weg een
Visgeer en Geneesheer op zyn eigen hand geworden
zynde , verfinaadde hy de Geneeskundige Schriften der
Ouden, en roemde dat de geheele omllag zyner Boekery
geen zes. Folianten zou bellaan.
De langwylige wyze der Schoole van GALENUS ver
nam by de toevlugt tot heimlyke Geneesmid -werpnd,
uit Metaalagtige Zelfifandigheden zamenge(Ield ,-deln,
door behulp der Stookkunde. Zyne ifioute kwakzalvery
hadt, in veele gevallen, een zo wonder gelukkigen uitflag,
dat by ten hoogften toppunte van vermaardheid onder het
Volk opklom, en zelfs in de Stad Bazel een Hoogleeraarsplaats in de Geneeskunde verwierf. Onder andere Nortrums, diende hy een Geneesmiddel toe, waar aan hy.
den naam gaf van Azoth , 't welk hy uitventte als de
Steen der Philofophen, als een Panacea, en 't geen zyne
Leerlingen ophemelen als de Balzen des Leevens, door de
Godlyke gunf'e, in deeze laattte dagen, aan de íMenfchen
gefchonken. Zyn ongeregelde Geneeswyze , en de bitterheid, met welke by op de onkunde en traagheid der
andere Geneesheeren fchrolde , verwekten hem eene menigte van vyanden. De belooningen, welke hy voor zy.
ie Goneeziugen ontving, beantwoordden in geenen deels
aars
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aan de verwagtingen zyner trotsheid en eerzugt. Naa het
ontmoeten van veele te leurilellingen en kwellingen, gebeurde 'er iets , 't welk hem deedt befluiten , Bazel te
verlaaten. Een ryk Geestlyke van Lichfield , te Bazel
krank wordende, boodt PARACELSUS honderd Florynen ,
als hy hem kon geneezen. PARACELSUS bewerkte deeze
geneezing fchielyk met drie Pillen van zyn Laudanum,
een zyner kragtigst werkende Geneesmiddelen. De Geest
zo ras, en, gelyk liet hem toefcheen , door zo ge--lyke,
ringe middelen, herfteld, weigerde aan de gemaakte ver
te voldoen. PARACELSUS bragt de zaak voor den-bintes
Regter, die hem niet meer, dan het gewoone Vifitegeld,
toewees. Met de hevig(Ie verontwaardiging , vervuld over
den fmaad , door deeze uitfpraak , zyner Kunfte aangedaan , verliet hy , naa hevig tegen den Geestlyken , de
Magiltraat en de geheele Stad, uitgevaaren te heiben,
Bazel, en trok na den_ El/as , werwaards zyn roem in
de Geneeskunde, en een gelukkige uitoefening derzelve ,
hem volgde. Twee jaaren aldaar de Geneeskunde onder.
de aanzienlykf'e Familien beoefend te hebben, keerde hy,
omtrent hei jaar MDXXX , na Zwitzerland weder , waar
hy met BULLE'NGARIUS, en andere Godgeleerden, verkeerde. Zints dien tvd fchynt hy door verfheide deelen van
i7uitschland en Boheemen omgezworven te hebben ; tot
hy, in 't jaar MDXLI, zyne dagen, in het Hospitaal van
St. Sebastiaan, te Saltsburg, eindigde.
Verfchillende, en zelfs tegentrydige, oordeelvellingen
hebben de Geleerden over PARACELSUS geftreeken. Zyne bewonderaars, en naavolgers, roemen hem als een volkomen Meester van alle Wysgeerige en Geneeskundige
verborgenheden. Eenigen hebben hem , uit hoofde van de
hervorming, welke by in de Geneeskunde te wege bragt,
den Geneeskundigen LUTHER genoemd. Veelen hebben,beweerd, en in de daad, hy zelve pochte, dat hy het geheim bezat om mindere 'Ietaalen in Goud te hervormen.
In tegendeel hebben anderen zyne geheele Geneeskunde
voor het werk van onkunde, bedrog, en onbefchaamdheid, uitgekreeten. J. CRATO getuigt , in eenen Brieve
aan ZWINGER, dat de Geneesmiddelen van PARACELSUS,
in Boheemen, zelfs dan wanneer zy eene fchynbaare ge.
neezing te wege bragten , de Patienten in zulk eenen
Raat lieten , dat zy, kort daar op, aan beroerte of vallende Ziekte, overleedden. ERASTUS, die twee jaaren lang
zyn Leerling was , fchreef een geheel Boek om de be.
drie-
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driegeryen zyns Leermeesters te ontdekken. Men wil
dat by niet alleen onkundig was van de Griekfche Taal;
maar in het Latyn zo onbedreeven, dat hy geen woord
Latyn in tegenwoordigheid van Geleerden durfde fpreeken. Zelfs beweert men , dat hy zyne Moedertaal zo
liegt verftondt , dat by zyne in 't Hoogduitsch gefchreevene Optellen door een ander moest laaten overzien.
Zyne Vyanden leggen hem ook de wraakbaartie trotsheid, de laagfte fpotterny, de. verregaandfle onmaatigheid
en verfoeilykfte Godloosheid, ten laste. De waarheid
fchynt te zyn, dat de verdienfe van PARACELSUS, voor
verbeteren van de Chymie, itz-namlyk,beiodth
het uitvinden of aan den dag brengen van verfcheide Geneesmiddelen daar door vervaardigd , welke, tot deezen
dag toe , hunne plaats in de Phar;nacop^eas behouden.
Zonder geleerdheid, of befchaafdheid, of zelfs voegelykheid van zeden, verwierf hy, louter door zyne Natuuren Scheidkunde, een grooten naam in de Geneeskunde,
en, om invloed by de onkundige menigte te verkrygen,
of fl:aande te houden, wendde by Voor, gemeenfchap met
onzigtbaare Geesten te hebben , en Godlyke verlichtingen

te ontvangen.
PARACELSUS fchreef, of liever gaf aan zyn Handlanger
op om ze te fchryven , veele Verhandelingen ; doch ze zyn
zo geheel en al van fraaiheid ontbloot, zo zonder eenige orde, en duister, opgefteld, dat men veelligt geloof
zou tlaan aan het zeggen van OPPONIUS, die hem in de
Stookkunde hielp , dat PARACELSUS de meeste zyner
Werken in den nagt deedt fchryven , als hy dronken
was. Deeze Werken loopen over eene oneindige ver
onderwerpen , Genees- Tover • en Na--fcheidnva
tuurkundige. Zyne Philofophia Sagax of Schrandere Wysbegeerte is een allerduisterlie, en verwardlte, Verhandeling
over de Starrewichelaary,, Waarzeggery , Han.ikykery ,
Gelaatièhouwkunde, en andere voorspellende Kunifen; tot
geen ander einde ingerigt, dan oen het Bygeloof des Gemeens voedzel te verfchaffen. Verfcheide zyner Stukken
handelen over zogenaamde Wysgeerige Onderwerpen, als
de voortbrenging en vrugt van de vier Elementen; de Geheimen der 1Vatuure , derzelver Oorfprong , CharaEter en
Eigenjchappen , en meer andere ; doch ze beftaan uit
zulk een dooreen gehaspelden mengelklomp van woorden,
dat het een oneindige arbeid zou weezen 'er iets uit te
Hh i
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Naalen , 't welk eenigzins in 't miníle geleek naar een met
zichzelven beftaanbaar wysgeerig Stelzel.
De Chymistifche of Paracelfifche School bragt verfcheide
Uitmuntende Mannen voort; doch wier Gefchiedenis meer
tot die der Geneeskunde dan der Wysbegeerte behoort.
Veelen van deezen gaven zich oneindige moeite om de
niets zamenhangende Leeringen huns Meesters tot een
geregeld Zamenflel te brengen. Een kort begrip van zyne
Leer treft men aan in de Voorreden voor de Bafi1 ca Chymica van CROLLIU3 ; doch dezelve is, met dat
alles, niets meer dan wartaal , waar mede het noodloos
is den Leezer op te houden (*).
't Geen PARACELSUS in de zestiende Eeuw was, poogde ROBERT FLUOD , een E+ngelsch Geneesheer , in de zeventiende te worden. Hy was, in 't Jaar MDLXXIV, te
Milgate in Kent gebooren , en kwam als Student op de

Ox(*) De naam zelfs, welken deeze Chymisten, of Iruurwysgeeren,
aannamen • te weeten dien van Rofacrufiaanen, of Broederen
ran het Roozenkruis, welke hun Benige agting byzette, dewyl
dezelve ontleend feheen van LUTHER'S Wapen, 't welk een
Kruis was op een Roos liggende , was van de Weetenfchap
der Chymie ontleend, en zy alleen , die in de byzondere taal
der Chymisten bedreeven zyn, kunnen derzelver waare betekenis en nadruk verflaan. Hy is niet zamengefleld, gelyk vee
zich verbeelden, uit de twee woorden Rofa en Crux, be--len
tekenende. Roos en Kruis, maar uit het laat[le van deeze twee
woorden en het woord Ros, 't welk Dauw betekent. Van alle
natuurlyke lichaamen is de Dauw het kragtigst ontbindmiddel
van Goud. Het Kruis betekent, in de Taal der Chymisten, zo
veel als Licht, om dat de gedaante van het Kruis + ten zelf.
den tyde de drie Letters vertoont, waar uit het woord Lux,
dat is Licht, zatnengeileld is. Lux wordt van deezen Aanhang
genaamd het Zaad, of 1Venfruum, van den Root/en Draak, of,
in andere woorden , dat grof en lichaamlyk Licht, het welk ,
naar behooren bereid en gezuiverd' zynde, Goud voortbrengt.
Uit dit alles volgt, dat een Wysgeer van het Roozenkruis iemand is, die, door tusfchenkomst en met behulp van Douw,
Licht zoekt , of, in andere woorden, de zelftlandigheid , de
Steen der iflysgeeren geheeren. Alle andere Verklaaringen van
deezen naam zyn valsch en hersfenbeeldig. -- Deze Aanmerking
hebben wy 'er hygevoegd Uit MOSHEIM'S Kerklyke Ge/ch.
VIII Deel, bi. I t8. Waar breeder over dit Onderwerp gehate.
deld wordt, en werwaards wy onze Leezers wyzen.
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Oxfordfche Hooge School, in 't Jaar MDXCI. Naa zyno
Letteroefeningen volbragt te hebben , belteedde hy zes
jaaren tot reizen , om waar te neemen en te verzamelen
wat zeldzaam was in de Natuur, verborgen in de Kuffien, en diep in de Weetenfchap. In Engeland weder
werd by toegelaaten in het Collegie der Ge•-gekrd,
neesheeren te Londen , waar hy grootlyks bewonderd
werd, uit hoofde van zyne byzondere Godsdienftigheid,
en de diepte zyner Scheidkundige , Wysgeerige èn Godgeleerde, kennis. Na een lange en uitgebreide Praktyk
in de Geneeskunde, overleedt hy in 't jaar MDCXXXVII.
ZO zeldzaam was de geaartheid deezes Wysgeers, dat
oudé of laatere tyden niets konden verfchaffen met den
naam van verborgene Wysheid bestempeld , of hy zamelde het greetig byeen in zyn pakhuis van Geleerdheid.
Alle de onbegrypelyke droomen vol verborgenheden van
Cabalisten, en Paracelfaanen, bragt hy zamen om 'er een
nieuwe hoop van ongerymdheden uit te vervaardigen.
In verwagting van der Genees- en Scheidkunde voordeel
toe te brengen, bedagt by een nieuw Stelzel van Natuur
-kunde,ovrlamtedívronflig
en geheimzinnigfte verzinzelen. Fly ftelde twee Alge
i%oorder of het verdikkende, en het-neBgizls,ht
Zuider of verdunnende, Vermogen. Over deeze plaatste
hy ontelbaare veritandige Weezens , en riep geheele ben•
den van Geesten uit alle vier de Winden zamen, aan welke
hy de zorg over de Ziekten aanbeval. Hy gebruikte deezen
Thermometer, om de overeenkomst tusfchen de Macrocosm
en de Microcosm , of de Wereld der Natuure en van den
Mensch te ontdekken ; hy voerde veele wonderbaare be.
dekzelen in , in de Natuur • en Geneeskunde. Hy poogde
de Mozaifche Wereldwording te verklaaren in een Werk,
getyteld: Philo/ophia JW faica; waarin by fpreekt van drie
eerlto Beginzels , Duisternis , als de eerlle (toffe; hater
als de tweede (toffe ; en het Godlyk :Kilt, als het middenpuntigst Weezen, fcheppende, vormende en het lee.
ven geevende aan alle dingen; van tweede Beginzels, twee
werkende , Koude en Hette , en twee lydende , Vogt en
Droogte ; en befchryft de geheele verborgenheid , van
voortbrenging en bederf , van wedergeboorte en opftan.
ding, met zulke verwilderde begrippen en duistere bewoordingen, dat hy het geheele Onderwerp in een ondoordringbaare donkerheid omwonden laat. — Eenige zyner
denkbeelden , zo als zy dan ook zyn mogen , fchynen
Hh4
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Qntleend van de Cabalisten en Alexandrynfche Platonisten:
De Leezer zal gereedlyk kunnen oordeelen , welk foort
Van Licht by te wagten hebbe uit de Schriften van ROERT FLUDD , als hy weet dat deeze Wysgeer de kragt
des Zeilfteens toefchryft aan de Beftraaling der Engelen.
Zyne Wysgeerige Werken voeren ten tytel : Utriusque

Cosmi HWoria ; Í'eritatis Projcenium ; Monochordium
Mundi Symphoniacum ; Clavis Philofophiz & Alch y mia ;
1Vleteorologia Losmica, enz. Verfcheide Schryvers !telden

zyne buitenfpoorigheden ten toon , inzonderheid KEPLER.
en MERS$NNUS . Ter beantwoording vervaardigde FLUDD
een zinnebeeldig Stukje, genaamd: De Twist van Wys)ieid met Dwaasheid. MERSENNUS, het gefchil niet langer willende voortzetten, haalde GASSENDI over om hem
door te firyken in zyn Examen Philofophiw Fluddian^e,
ten Werk, dat geleezen moet worden van allen, die zich
een naauwkeuriger begrip verlangen te vormen van FLUDD
en andere Theofophisten , of Roozenkruis- Broederen.
Een der zeldzaamPce Starren in het Starrebeeld der
Theofophisten was JACOB BOEHMEN, of BUim, een berugt
Z` ysgeer in Duitschland , gebooren by Gorlitz in den
Qpper-Lausnitz, in 't Jaar MDLXXV, van handwerk een
Schoenmaaker; op zyn twintigfte jaar trouwde by eene.
Vleeschhouwers Dogter, met welke hy dertig jaareg gelukkig leefde. Schoon hy nimmer het gemelde handwerk
geheel liet vaares , voerde hem zyne zonderlinge geest
ultra crepidam, „ buiten zyn leest." De Godge--geftlnis
leerde Gefchillen , welke zich , ten dien dage , door
Duitschland ver[preidden , vonden ingang by lieden van
den laagf'en burgerhand, en BÖHM, zeer ontrust in zyn
gemoed over veele Geloofsflukken , fmeekte ernfhi.g om
Godlyke verlichting. Het gevolg was , volgens zyn ei
verhaal, dat hy , zeven dagen agter den anderen bui--gen
ten zichtelven geraakt , eene heilige Sabbatifche ftilte genoot, en toegelaaten wierd tot een aanfchouwelyk gezigt
van God. Kort daarop hadt hy eene tweede verrukking,
waar in by , gelyk hy berigt , terwyl hy de ftraalen
waarnam, die afkwamen van een glad tinnen vat, zich
op 't otiverwagtst omringd vondt door hemelfche befraalingen; zyn geest werd in 't binnenfe van de Wereld der Natuure overgevoerd, en in Raat geleld, om,
van de 'uitwendige gedaante., trekken , en kleuren der
lichaamen, door te dringen in het binnenite van derzelver weezen, lu eerie der
de verrukking van denzelfden

aart,
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aart, werden andere, nog veel verheevener y Verborgen.
heden aan hem geopenbaard, wegens den oorfprong der
Natuure tin de formeering aller dingen, en zelfs betreffende de Qodlyke Beginzels en verftandige Natuuren.
Deeze wonderbaare ontdekkingen flelde BóHBI, in 't jaar
MDCXII in gefchrifte , en zyne eerlte Verhandeling ?
1lurora getyteld , verfcheen in het licht; dan de begin.
zels, de denkbeelden, en woorden, zyn zo nieuw en ge.
heimzinnig, dat wy het geheel ondoenlyk vinden, 'er eert
uittrekzel van te geeven. In de daad, de Schryver zelve
verklaart , dat deeze Verborgenheden onbegryplyk zyn
voor vleesch en bloed ; en zegt, dat, fchoon de woorden
geleezen worden, derzelver meening bedekt zal blyven,
tot dat de Leezer door gebeden verlichting ontvangen
lebbe van dien hemelfchen Geest, die in God is, en in
de geheele Natuure , en van welken alle dingen voort
-komen.
De Aurora van 13SHM in handen komende van een
Leeraar te Gorlitz, ftreek deeze den Schryver lustig door
van den Kanfel ; by wist van den Stads-Raad een bevel
te verkrygen om het Werk te verbieden, en BÖHM werd
tevens aangezegd, dat by niet verder hadt voort te vaaren met de Wereld door zyn fchryven te verlichten. Bó ar
gehoorzaamde zo onderwerplyk aan dit bevel, 't geen zo
oordeelloos als onderdrukkend was, dat by zeven jaaren
lang het fchryven Haakte. Zyn ontworpen Werk werd
egter, in den jaare MDCXIX, te .4mfierdam gedrukt. Dit
moedigde den Schryver aan om de pen weder op te vatten, en leverde dezelve vervolgens verfcheide Gefchriften.
Men verhaalt, doch het fteunt op geen voldingend bewys , dat BÖHM gedaagd wierd voor het hooge Kerke
te 'Dresden, en daar het onderzoek eener-IykeGrgtshof
Vergadering van Godgeleerden doorllondt, waar hy zyne
zaak zo gelukkig bepleitte , dat hy 'er zonder Kerklyke
ftraffe afkwam. BbHM flierf in de Lutherfche Kerkgetneenfchap, in den jaare MDCXXIV.
Men ziet duidelyk uit de opgetekende byzond&heden,
dat, in JACOB BÖHM, eene verhitte verbeeldingakragt, gepaard met eene droefgeestige gefteltenisfe , en niet beftuurd door gezond oordeel , die foort van geestdryvery
te wege bragt, welke, in haare vervoeringen, de natuur
bekwaamheden in de war helpt , en eene-lykevrftands
onnatuurlyke beweeging in het Zenuwgeflel veroorzaakt;
geduureede welke ongefeldheid de Ziel vervuld wordt
Hh5
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met verwilderde en wonderbaare bevattingen, die dan voor
Gezigten en Openbaaringen doorgaan. Elke bladzyde
van zyne Schriften, en zelfs de beeldfpraakige Figuuren
geplaatst voor zyne Werken , duiden een verwilderde
verbeeldingskragt aan, en het is de ydelheid zelve zyne
Theofop,histery uit eenige andere oorzaak te willen afleiden; of men moest genegen zyn om geloof te flaan aan
]set berib , 't welk hy van zichzelven geeft, wanneer hy,
roemende , dat by niets verfchuldigd was aan Menschlyke Geleerdheid , noch gerekend moest worden onder
de gemeene Wysgeeren, zegt, dat hy fchreef: Niet vol
uitwendige befchouwing der Natuure; maar vol-gensvi
inboezeming van den Geest; en dat het geen hy ver --gensd
weide wegens de Natuur der dingen, en over de Werken en
de Schepzelen van God, door God zelve opengelegd was aan
zyt e Ziele.
De begrippen van deezen Geestdryver, in zich zelve
waarlyk duister genoeg, worden dikwyls nog duisterder
gemaakt doordien hy dezelve omkleedt met verbloemde
voorftellingen uit de Chyrnie ontleend. Naardemaal hy
menigwerf dezelfde uitdrukkingen als PARACELS IJS bezigt,
is het hoogstwaarfchynlyk dat hy niet onbedreeven was in
de Schriften deezes Voorgangers; maar zeker volgde hy
geenen anderen gids dan zyn eigen buiten 't fpoor hol
vernuft en geestdryvende verbeeldingskragt , en-Iend
welke poogingen 'er ook aangewend zyn door zyne Naavolgers , om zyn Stelzel te verklaaren en op te helde.
zen, het heeft alleen gediend om een nieuw Ignis Fatuus
te ontileeken ; flrekkende om den verdwaalden Reiziger
nog verder van 't fpoor te brengen.
Wy moeten, in alle opregtheid, bekennen geheel bui•
ten ltaae te weezen, om eenig kort begrip van BÖHM'S
Stelzei op te geeven. Deeze Myftiek maakt con tot het
Weezen der Weezens , en veronderíielt , dat een lange
seeks van Geestlyke Natuuren, en ook de Stoífe zelve,
voortgevloeid is uit de fontein der Godlyke Natuure.
Zyne taal , over deeze onderwerpen, heeft veel overeenlsomsts met die van de Yoodfche Cabala. De geheele
Godlyke Drieëenheid, zegt hy, lichaamiyke Gedaanten
voortbrengende, levert een beeld van zichzelve op, velut
Ileum quendam parvum, of als een God in 't klein. Indien
iemand de Hemelen, de Aarde, of de Starrep, de Ele.
inenten , en wat beneden of boven de Hè telen is,
Tioemt , noemt by daarin de geheele Godheid, die door
eene
-
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Bene kragt van zichzelve uitgaande, dus haar eigen wee-

zen lichaainlyk maakt.
De Beginzels van BiHMI's The ofóphie kan men vinden in zyne Aurora, en in zyne Verhandeling de tribus divivia esfentia
Principiis, of over de drie Beginzels des Godlyken Weezens.
Dat JACOB BÖHM veele Naavolgers gehad hebbe, behoeft
niemand te verwonderen , die immer opgemerkt heeft de
algemeene geneigdheid van zwakke en bekrompene Geesten , om genoegen te fcheppen in alles wat geheimzinnig
en wonderbaar is, bovenal wanneer by het bekleed vindt
in eene duistere en zinnebeeldige taal (*).
(*) In eene Aantekening op MOSHEIM'S Kerklyke Ge/ch. IX
D. bi. 114. vinden wy vermeld, 't geen wy niet ongepast
oerdeelen hier by te voegen. Van deezen wonderbaaren Man,
door zyne Hoogagters vereerd met den grootsch klinkenden
naam van THFOSOPHUS GERM ANICUS , of den Duitfchen Godkun•
digen,, het voornaamíle aangetekend hebbende, zegt hy: 't Is
onnoodig de Schryvers te noemen, die de pen hebben gevoerd
om den ílroom van BóHM's Geestdryverye te fluiten. De Werjten van deezen Geestdryver zyn in ieders handen, en de Boe.
ken, gefchreeven met oogmerk om hem te wederleggen , ge.
Doeg bekend, en overal te vinden. Alles wat voor hem, en te
zyner verdeediging, is bygebragt, is zorgvuldig byeen verzameld
door GODFR. ARNOLD, die, in 't algemeen gefprooken, den lof
der zulken, die met veragting van anderen behandeld worden,
met de meeste welfpreekènheid uitbromt. BQHM hadt,
(luidt het bygevoegde van den Eerw. MACLAINE) evenwel het
geluk, van, in onze dagen, een yverig Voorftander en oneer.
moeiden Leerling te vinden, in wylen den weimeenenden,
doch te gelyk bysterzinnigen en Geestdryvenden , Heer WILLIAM LAW, die verfcheide jaaren bezig was met het vervaar
nieuwe Uitgave en (Engelfche) Vertaalinge van-digenr
BSItm's Werken, welke hy naaliet, bekwaam om ter Drukpersfe
gegeeven te worden, en die ook, met de daad, naa zyn over
-lyden,i't
licht gekomen is, in twee Deelen in 4to.

(Het Vervolg en Slot hier na.)
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OVER DE ONZEKERHEID DER TEKENEN VAN DOODSLAG,
IN HET GEVAL VAN ONEGTE KINDEREN. Door
wylen WILLIAM HUNTER M. D. F. K. S. i3ui,

tengewoon Geneesheer der Koningin , en Lid van
de Koninglyke Academie der Weetenfchappen te
Farys. Voorgeleezen den 14 July 1783.

(Vervolg en Slot van bl. 419.)
n de meeste van gemelde gevallen , kunnen wy ligt te vroeg
een vooroordeel opvatten ; en wanneer wy zeer duidelyk, het voorneemen ontdekken , om de geboorte van
een Kind • te verbergen , daar uit befluiten , dat) men een
oogmerk had, om het Kind te willen vermoorden : en vol
dan rede van elke-gensdzorftli,gevnwy
omf'candigheid, en zeggen, hoe komt het anders , dat zy
zoo en zoo handelt ? en waarom handelde zy niet liever
o en ' zoo ? Zulke vraagen zouden wel ter fneede koen , en men zoude 'er vaste gevolgtrekkingen uit kun.
nen opmaaken , indien men konde vooronderftellen, dat de
Vrouwen op dien tyd door een bedaard en onbelemmerd
oordeel beftierd wierden ; maar indien wy bedenken , dat,
in zulke oogenblikken , haar geest , door verfchillende
hartstochten en fchrikken, in eene geweldige beweeging
is , zal ons haare onverstandige handelwyze zeer natuur
voorkomen.
-Iylz
Vergunt my deeze waarheid door een voorbeeld op te
helderen. Eene Dame, welke, God dank, nu zedert verfcheidene jaaren volkomen herfteld is, ging, in de laatfte
maanden van haare Zwangerheid, op eenen fchoonen Zowerfchen avond, gevolgd door haaren knegt, een weinig
Ingt fcheppen op een fchoon nieuw plaveifel aan haare
eigene deur, in eene van onze gelykfte, breedile en ftilfte, Straaten. Zagtjens tot aan het einde van de Straat
gewandeld zynde, waar eene zeer gelyke plaits, otn over
re fleeken, was, wilde zy, om eene kleine verandering te
hebben, overgaan, en langs de andere zyde van de Straat
na huis keeren. Vermoeid zynde, en om haaren toestand denkende, Rapte zy zeer langzaam en voorzigtig,
uit vrees van eenig toeval te krygen. Toen zy eenige
weinige flappen in het overl}eeken van de Straat gevorderd was, kwam 'er een man op een harden draf in eene
Kar

I

á
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Kar aanryden , die een fterk ratelend gedruis maakte. Hy
was ver genoeg af om haar met veel bedaardheid geheel
te laaten overgaan of weerom te keerex_, en zy zoude,
indien zy ftil had blyven ftaan, volmaakt behouden geweest zyn. Maar zy wierd van eene ydele vrees bevangen, verloor haar verftand en zinnen , en in de benauwd
verlegenheid of zy voort zoude gaan -heidor,a
of te rug keerera, 't welk zy beide beproefde, kwam zy
juist op een tyditip voor het Paard, dat zy in het Wiel
vast en verward raakte, op den grond gefineeten wierd,
en haar vleesck en beenen zoo verfcheurd en verbryzeld
wierden, dat zy volmaakt gevoelloos opgenoomen, en na
huis gebragt wierd, zonder de miníte hoop van herftel.
Deeze Dame was in den bloei van haare jaaren , leevende
in overvloed, bemind door haare Familie, en by de gehee-le Waereld .geacht. Dat zy zich zelve zoude heb
willen te kort doen, korde in geen menfchen ver -ben
opkomen : maar indien haare omfaandigheden-belding
zulk eene onderftelling hadden kunnen begunfligen, ziet,
WY, in de daad, dat het onbetwistbaarst bewys, dat zy
zich zelve had kunnen behouden , door of voort te
gaan , of om te keeren , of flil te ftaan , niets zoude afgedaan hebben, om te bewyzen, dat zy haar eigen leeven, en dat van haar Kind, had willen doen eindigen.
Men heeft op de gedagte , dat onfchuldige Vrouwen
eenen fchandelyken dood kunnen ondergaan hebben, alleen veroordeeld op dubbelzinnige bewyzen, en niets af.
doende redeneeringen.
De meeste van deeze Aanmerkingen moeten natuurlyk
eiken onbevooroordeelden perfoon overtuigend, voorkomen,
en, derhalven, by gelegenheid van een Regtsgeding in dit
Land; _ waar wy het geluk hebben, van onder de befcherming te Itaan van zodanige Rechters, welke, door hunne
opvoeding, fludien en gewoonten, boven de vooroordeelen van het gemeen verheven zyn , en het tot eenen regel van hun gedrag maaken, om te vooronder(lellen, dat
de aangeklaagde onfchuldig is, tot dat zyne fchuld duidelyk beweezen wordt. Onder zulke Rechters , zeg ik, zal
'er weinig gevaar zyn, dat eene onfchuldige Vrouw door
valfche redeneeringen zoude veroordeeld worden. Maar
in de gevallen, van welke wy nu fpreeken , zoude 'er gevaar kunnen ontitaan door de berigten en meeningen ins.
geleverd door Geneesheeren, welke geraadpleegd worden,
om
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om vraagen, hunne weetenfchap betreffende, op te lost.
fen , welke men onderllelt , dat de Rechters en lieden
van de 3ury niet naauwkeurig genoeg weeten. Veelen van
ons beroep hebben niet zoo veel kunde , als de Waereld wel denkt; en fommigen van ons zyn wel eens ge=
neigd, om, by een openbaar onderzoek, zig eene zekere
achtbaarheid aan te maatigen, door een kort en beílisfen i
antwoord te geeven daar , waar het zelve twyfebachtig
behoorde geweest te zyn : en dit is een character daar
een ieder zig voor moest zoeken te wagten , die, in zyn
beroep , eiken dag in het geval kan komen , om Vraagen van zulk een aanbelang te moeten beantwoorden ,
daar het leeven van eenen Lyder geheel van kan afhangen.
Om een gegrond oordeel over de geboorte van een pas
ter Waereld gekomen Kind te vormen uit het onderzoek
van deszelfs lichaam , moet een man van de Kunst veele
pas geboorene Kinderen gezien hebben , zoo wel die eerst
pas- gebooren zyn, als die hunne geboorte alleen maar
voor eenen korten tyd overleefd hebben : en by moet
lichaamen in de verfchiilende tydperken van den voort
verrotting of zelfs ontleed hebben, of ten min--gander
lien by hunne ontleeding tegenwoordig geweest zyn. Ik
heb dikwyls verfcheide gewoone en natuurlyke zoo wel
in-, als uitwendige verfchynzels, ten onregte, zien houden
voor tekens van eenen geweldigen dood. Ik herinner my
een Kind gezien te hebben , 't welk zamengedrukt , en
in eene klootfche gedaante gevonden wierd, en gelyk ver
deeg alle de holle indrukfels behouden had , op-hard
plaatzen daar eenig gedeelte van de huid en het vleesch
ingedrukt geweest ware. De fury was in de gedagte
gekomen , dat het vleesch zoo niet had kunnen gevormd
worden, indien het Kind niet, geduurende zyn leeven, zoo
was t' zamengeperst geworden. Myn veelvuldige Anatomifclae arbeid (lelde my in Raat, met daadeu, alle hunne
twyfelingen op te losfen. Ik bood hun aan de proef
hiervan , in hunne tegenwoordigheid , indien zy wilden,
te neemen; men moest het Kind in warm water leggen,
tot dat zyn vleesch zagt en buigbaar wierd, als dat van
een geftorven lichaam; dan moest men het zamendrukken,
en zoo laaten liggen, tot dat het koud was , en zy zouden dan het zelfde uitwerkfel zien. Zy waren, zonder de
proef te neemen, voldaan.
Om in veele gevallen over den dood van een Kind te
oor-
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oordeelen, zal het noodzaakelyk zyn wel te letten op den
graad van zamenhang , die 'er is rusfchen de huid en op•
perhuid; en het zal nog noodiger zyn, wel te weeten,
hoe het bloed, dat zig op de uitwendige lichaamsdeelen
vertoont, en door alle de inwendige deelen vloeit, 'er uitziet in evenredigheid van den tyd, dat het lichaam dood
geweest is, en van den graad van warmte, in welke
men het zelve gehouden heeft. Wanneer het hoofd, of
aangezigt, van een Kind opgezwollen is , en 'er zeer
rood of zwart uitziet, kan het gemeen ligtelyk oordeelen,
dat het verwurgd is , om dat menfchen, die gehangen
zyn, 'er even zoo uitzien. Maar zy, die de Vroedkunde
oefenen, weeten , dat niets in natuurlyke geboorten al•
gemeener is, en dat de opgezwollenheid en donkere conleur by trappen verminderen, als het Kind maar eenige
weinige dagen leeft. Dit verfchynfel ziet men, voornamer
lyk, in gevallen , waar de navelftreng om den hals van
het Kind geflingerd is , en wanneer het hoofd van het
Kind eenigen tyd vóór deszelfs lichaam gebooren is.
'Er zyn verfcheidene andere omftandigheden , welke
men door eene uitgebreide ondervinding in de Ontleed- en
Vroedkunde leert, dan welke ik, uit vrees van deeze Verhandeling te lang, en dus minder nuttig, te maaken, overfiaan zal, om tot de Hoofdvraag te komen, nam: hoe ver
kunnen wy, in gevallen, daar vermoedens plaats hebben, indien de longen op het water dryven, daar uit befuiten,
dat het Kind leevendig gebooren , en waarfchynlyk door
zyne Moeder vermoord is?
Wy kunnen , vooreerst , verzekerd zyn , dat zy lugt
bevatten. Wy moeten naderhand zien uit te vorfchen of
die lugt ook door verrotting ontwikkeld is.
Ten tweeden, om deeze Vraag te bepaalen, moeten wy
de andere inwendige deelen onderzoeken , om te zien of
'er luchtgezwellen in dezelve zyn, en zy dus lucht bevatten : en wy moeten met eene byzondere oplettenheid
nagaan, hoe 'er de luchtbellen in de longen uitzien. Indien de lucht, welke zy bevatten, uit de ademhaaling voort
zullen de luchtblaazen voor een ongewa--gekomnis,
pend oog naauwlyks zigtbaar zyn ; maar indien deeze
luchtblaazen groot zyn, of in linien langs de fpleeten tusfchen de lobuli , uit welke de longen zamengefteld zyn,
voortloopen , is de lucht zeker emphyfemateur , en geen
lucht, die door de adembaalíng na binnen gekomen is.
Ten
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Ten derden, indien men vindt dat de lucht in de na
luchtblaasjes bevat is , en het voorkomen heeft-turlyke
van lucht , die in dezelve door de ademhaaling gekomen
is, laat ons dan onderzoeken, of niet misfchien deeze lucht,
na den dood van het Kind , in de longen geblaazen is.
Het is zoo algemeen bekend, dat men een na allen fchyn
dood gebooren Kind, door zyne longen op te blaazen, kan
doen herloeven , dat de Moeders zelf, of iemand anders,
mogelyk dit beproefd hebben. Men zoude het zelfs hebben kunnen doen met -een duivelsch oogmerk om de Moeder te doen veroordeelen.
Maar de gevaarlykfte en algemeenfle dwaaling, in welke
wy vallen kunnen, is deeze, namentlyk, onderftellende,
dat de proef wel genomen is, en dat wy ons voor elke
der bovengenoemde misleidingen gewagt hebben, zoo kun
wy nog te fchielyk befluiten, dat het Kind leevendig-ne
gebooren is, en dus waarfchynlyk vermoord is geworden:
voornamelyk in zulke gevallen , waar de Moeder gepoogd
heeft de geboorte van liet Kind te verbergen , en het
zelve verftooken had. Daar deeze laatfte om(Iandigheid
over 't algemeen een groot gewigt by de fury heeft, zal
ik alleenig aanmerken, dat dezelve, volgens alle billykheid , niets meer dan een grond van vermoeden kan opleveren, en, derhalven, geen, anders twyfelagtig, befluit
tusfchen eene vryfpreeking van, of veroordeeling tot,
eenen fchandelyken dood moet beflisfen.
Laat ons hier een geval vooronderftellen , 't geen ieder
een toeliaan zal, zeer mogelyk te zyn. Bene ongetrouwde Vrouw, zwanger wordende, tracht haare fchande te
verbergen, en overlegt het best ontwerp, 't geen zy kan
uitdenken, om haar eigen leeven, en dat van haar Kind,
te behouden , en evenwel tevens haar geheim te bewaaren. Maar haar plan word in ééns omver geworpen,
daar zy onverwagt, en fchielyk, alleen zynde, niet wel
word , en van een dood Kind verlost. Indien de Wet
zulk eene Vrouw met den dood llraft , om dat zy haare
fchande niet aan den dag gebragt heeft, vergt zy dan niet
meer van de menfchen , dan de zwakke menfchelyke natu ur draagera kan? In een geval, waar de omftandigheden
dus zyn , is de eenigtte misdaad der Vrouw, voorzeker,
dat zy zwanger geweest is, en deeze misdaad met den
dood te ftraffen , is het oogmerk der Wet niet ; en de
pooging om dit door geoorloofde middelen te verbergen ,
woest niet met den dood gellraft worden; daar deeze poo-
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ging uit een beginzel van deugdzaame fchaamte fchynt
voort te fpruiten.
Getoond hebbende, dat het verbergen van het Kind
niets meer •dan vermoedens kan geeven, laaten wy nu
tot de aangelegenll^e vraag van allen te rug keergin , of
wy, n,unentlyk, indien 'er in 't geval van eene verborgen
gehoudene geboorte klaar beweezen word, dat het Kind
adem gehaald heeft , daar uit belluiten kunnen, dat het
vermoord is? Voorzeker niet. Het is zeker eene omi{ andigheid , die , gelyk de laatiie, enkel vermoedens kan geeven. Om deeze belangryke waarheid ten genoegen der
Leezers te bewyzen , zal het dienftig zyn de volgende
zaaken te flellen, welke ik by ondervinding weet waar
'te - zyn; en die van ieder een , die veel in . de Vroed
te doen heeft gehad , bevestigd zullen worden. -kunde
i. Indien een Kind maar ééne ademhaaling doet , en
onmiddelyk daar na flerft , zullen de Longen even zoo
wel op het water dryven , als wanneer het langer adem
gehaald heeft, en daarna verwurgd is geworden.
2. Een Kind haalt gemeenlyk adem zoo dra zyn mond
gebooren is, en kan, in dien (laat, zyn leeven verliezen,
vóór dat zyn lichaam gebooren is: voQrnamentlyk als 'er
veel tyd verloopt tusfchen 't geen men de geboorte van
des kinds hoofd kan noemen, en die van zyn lichaam.
En indien dit gebeuren kan, daar de beste hulp by de
hand is , zal het waarfchynlyk veel meer gebeuren, daar
in 't geheel geene hulp is; dat is, als de Vrouw alleen
door zig zelve verlost.
3. \-V y zien , dikwyls , dat 'er kinderen gebooren
worden , welke, door omflandigheden in hun geflel,
of in den aart van den arbeid, maar even in het leeven zyn; en die, na een paar minuuten , of een paar
uuren , adem gehaald te hebben, in weerwil van alle onze
oplettenheid, sterven. En waarom zoude dit ongeluk niet
even welkunnen gebeuren aan Vrouwen, die zonder hulp
bevallen zyn?
4. Somtyds worden de kinderen zoo zwak gebooren ,
dat zy, aan zich zelven overgelaaten, na adem gehaald of
gefnikt te hebben, waarfchynlyk herven zouden, maar
welker leeven men aan den gang houden kan , door in
hunne longen te blaazen , warmte en vlugtige dinger te
gebruiken, het Kind te wryven, enz. enz. Maar in de
gevallen , van welke wy gehandeld hebben, kan men
-
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zulke middelen, om het leeven te bewaaren , niet vet
wagten.
S. Wanneer een Vrouw alleen , zonder hulp , verlost ,
kan een llerk Kind volmaakt levendig gebooren zyn, en
in zeer weinige minuuten, door gebrek aan ademhaaling,
sterven , of door op zyn aangezigt te leggen in eenen
poel der natuurlyke ontlastingen, of op natte kleederen;
of door dat 'er natte dingen over 't zelve heen vallen,
en de lucht weeren , of ftyf tegen zynen mond getrokken worden door liet zuigen om adem te Naalen. Eene ongelukkige Vrouw die alleen verlost; wier verstand ontiteld,
en wier lichaam uitgeput is, zal geene flerkte of overleg
genoeg bezitten , om , oogenbhklyk, ter behoudenis van
haar Kind, op te ftaan. Ter opheldering van deeze ge
waarheid zal ik hier een kort geval bydoeii.
-wigte
Eene Dame , in een tamelyk afgelegen gedeelte van
de Stad , wierd 's nagts door vlaagen van arbeid overval
Naare Min, die in huis íliep, en haare.Dienstbooden,-len.
wierden opgeroepen , en men zond om my. Haar arbeid
was kort, en 't Kind gebooren vóór myne aankomst.
Het Kind fchreeuwde 'oogenblikkelyk, en zy voelde, dat
het zig Iterk beweegde. Elk oogenblik verwagtende my
in haare kamer te zien komei , en vreezende dat het
Kind een of ander nadeel zou toegebragt worden , in,
dien een onervaaren perfoon, by deeze gelegenheid, het
ampt van Vroedvrouw waarnam ; wilde zy niet toelaaten , dat haare Min het Kind aanraakte; maar bleef in
een zeer vermoeijend postuur, op dat het Kind niet gedrukt worden, of verftikken zoude. Ik vond het op zyn
aangezigt in eenen poel van ontlastingen liggen, en zoo
volkomen dood , dat alle myne poogingen, om het weder in 't leeven te brengen, vrugteloos waren.
Deeze zaaken verdienen de ernftigfte overweeging van
het publiek, en daar ik overtuigd ben, dat zy, algemeen
bekend zynde , zouden kunnen dienen om de eene of
andere ongelukkige en onfchuldige Vrouw te redden, heb
ik derzelver gemeenmaaking als eenen onvermydelyketi
pligt befchouwd.

UIT-

ERIEP OVER EEN BASALT.

463

UITTREKZEL EENS BRIEFS VANE DEN HEER WFSTRUMB,
AAN DEN HEER CRELL, OVER EEN BASALT.

(yournal de Phyfrque,)
MYN HEER

D

e Heer LASIUS brengt van eene Reis, welke by gedaan heeft in het Hertogdom Mecklenkerg, een zeer
belangryk Stuk mede, voor de zodanigen die gefchil voeren over de vorming der Bafalten. 't Zelve beftaat in
een kleine groep van Bafalt, of liever in een Bafaltisch
Bergje ; liet is allereigenaartigst gefchikt om den lievigen Voorftander van het Neptunisme (*) van zyne dwaaling te overtuigen : want het draagt de onlochenbaarfte
kenteketlen, dat het door 't Vuur gevormd is. Dit Groepje
is vier duimen hoog, twee en eene halve duim breed. Het
onder[te gedeelte van dit Groepje is van ongefchikte Ba.
ƒalt , groenagtig graauw 'van kleur : hier op taan zes
kleine kolommen van Baalt, van ongelyke lengte, rechtítandig naast elkander, en zich onderling in de geheele
lengte aanraakende; derzelver breuk is nieuw, en de kleur
dezelfde als die van de ongevormde Bafalt, waar op die
kolommen ftaan, Wat de gedaante betreft , deeze ko•

lom-

(*) Voor de Leezers, die, misfchien , de woorden Mptuniste en Neptunisme , Volcaniste en Yolcanisme, niet verstaan, merken wy op, dat de vorming van de Baalt, tints
veele jaaren , de bekwaamíle Delfflofkundigen in Duitschland
bezig gehouden heeft. Zy verdeelen zich daadlyk in twee
Partyen. Deeze , die beweert dat de vorming van de Baralt
an het Vuur moet toegefchreeven worden , heeft den naam
van Polcanisten aangenomen; de andere, die aan 't Water alleen de vorming toekent , Plaat onder dien van Neatunisten bekend. De beide Partyen hebben hunne zo wydverfchillende
gevoelens in zeer wel opgetelde Verhandelingen beweerd, en
dikwyls geflaafd, door een reeks bewysítukken, klaar en on.
derfcheiden voorgefteld; derwyze, dat de Leezer, die nimmer
gelegenheid gehad heeft, om door eigen Waarneemingen kennis op te doen, verlegen fiaac welk eene Party by te kiezen.
hebbe,
Ii i
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lommen zyn alle zeshoekig , en meer of min regellnaatig;
de grootfte heeft eene middellyra van drie vierde duim.
Een deezer zes kolommen blykt geleden te hebben door
hef Vuur ; want in Bene van deszelfs breuken is dezelve
zigtbaar tot glas geworden ; liet zelfde neemt men waar
op de hoeken dier kolommen , zelfs ter plaatze waar ze
elkander het naauwf{e raaken. Deeze verglazing is nog
zigtbaarder op een der zyden van het Groepje: want te
dier plaatze fchynt het flukje gehard te zyn, in een vloei.
jenden glasklomp. De hardheid van deeze Liafalt is niet
zeer groot; maar dezelve is zeer fyn van korrel.

AATUURLYKE HISTORIE VAN DE BRANDGANS.

(Volgens den Heer nE BUFFON.)

W

y denken reden te hebben om te gelooven, dat de
y,MvaAmwEE der Grieken , en de 71ulpanfer der Latynen , dezelfde Vogel is met onze Brandgans. BELON
twyfelt deswegen, en is zich zelven ongelyk in de toepasfing dier naamen. Niet te min kunnen wy, door ééne
der Natuurlyke Eigenfchappen , veel beflisfender dan alle
de gisfingen der Geleerdheid , gemaklyk ontdekken, dat
deeze naamen op eene uitfluitende wyze op de Brandsans pasfen; naardemaal de Brandgans de Benige Vogel
is, by welken men met den Mos één eenige en zonder
overeenkomst ontdekt, van naamlyk, gelyk dit Dier,-linge
zich te legeren in een hol. 't Is buiten twyfel, door
deeze Natuurlyke Eigenfehap , dat men de Brandgans
heeft willen aanduiden, met hem, gelyk die, benaamingen der Ouden medebrengen , Vosfen - Fans te noemen;
en niet alleen legert zich deeze Vogel, gelyk de Twos;
maar by nestelt en broedt in gaten , welke by aan de
Konvnen betwist, of deezen Dieren ontneemt.
Jlianus fchryft, daarenboven , aan de Vulpanfer het
Initinít toe van zich den Jaager te komen aanbieden ,
om Naare Jongen te behouden ; en dit was het gevoelen der geheele Oudheid , naardemaal de Egyptenaars,
die deezen Vogel onder het getal der Heilige Dieren geplaatst hadden , zich van denzelven in de Beeldfpraak
bedienden am de verregaande Tederhartigheid eener
Moe-
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Moeder aan te duiden (*); en in de daad, wy zullen, in
de Natuurlyke Historie van de Brandgans , zien , dat
deeze trekken van Liefde en Moederlyke tederhartige Trouwe zich opdoen.
De Benaamingen aan deezen Vogel in de Noordfiche Taalen gegeeven, als Fusch•Gans of liever Fusch-Ente, (P'sfen Gans , Twos- Eend,) in 't Hoogduitsch; Berg -Einder ,
Berg -Eend ,) in 't Angel- Saxisch ; en Burroug- Duke ,
{Kon^nen-EendJ in 't Engelsch (t), draaggin niet minder
blyk dan zyn oude naam , van de zonderlinge gewoonte
om in holen te woonen, al den tyd, dat by broedt.
Deeze laatfie naamen kenmerken , zelfs veel juister dan
die van Vulpanfer,, de Brandgans, door haar tot het Gezin der Eenden te brengen , waartoe dezelve met de
daad, en niet tot dat der Ganzen, behoort. Zy is, 't is
waar, een weinig grooter dan cie Gewoone Eend, en heeft
eenigzins hooger pooten; maar, voor 't overige, is haare
gedaante, houding en maakzel, gelyk, en zy verfGhilt niet
van de Eend, dan door haar Bek , die meer opgewipt
is, en door de kleuren van haare Pluimadie , welke veel
leevendiger en fchooner zyn, en, van verre befchouwd ,
meer fchitteren. Deeze fchoone Pluimadie onderfcheidt
zich door drie treffende kleuren, wit , zwart en kaneelgeel; de Kop en de Hals, ter halver lengte, zyn zwart met
een groenen weerfchyn ; de Benedenhals is omringd met
eenen witten halsband , beneden denzelven is een breede
riem van kaneel - geel, die den Borst bedekt, en een band
over den rug vormt ; deeze zelfde kleur verft den Onderbuik; onder den vleugel, aan elke zyde van den rug, loopt
een zwarte ftreep op een witten grond ; de groote en
middelpennen der Vleugelen zyn zwart; de kleine hebben
dezelfde kleur, doch zyn febitterende , en met groen ge
luisterd ; de drie pennen , digtst aan 't lyf, zyn aan
den buitenrand kaneel-geel , en van binnen wit ,. de
groote Dekvederen zyn zwart, de kleine wit. Het
Wyfje is aanmèrkelyk veel kleinder dan het Mannetje,
naar 't welk het voor het overige gelykt, door de kleuren; men merkt alleen op, dat de groene wederfchyn van
den Kop en Vleugelen min fehittert dan by het Mannetje.
Het
(*) Vide PIER , in Orum, Lib. XX.
t) Volgens WILLUGEBY , quod in foraminibus cuniculorum
nidificet.
Ii 3
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Het Dons deezer Vogelen is zeer fyn en zagt (*); dé
Pooten en derzelver Vliezen zyn vleeschkleurig , de Bek
is rood; maar het dikke van den Bek en de Neusgaten
zyn zwart, het bovenf'e gedeelte zeer bogtig zynde by
den Kop, is hol by de Neusgaten, en verheft zich horizon taal aan 't einde als een ronde lepel, geboord met
een diepe en half cirkelagtige groeve.
PLINIUS (preekt, met veel ophefs, van het vleesch van
de Brandgans, en zegt, dat de oude Britten geen beter
Wild kenden (t) . ATHENEUS geeft aan de Eijeren den
tweeden rang in uitmuntenheid na die van den Pauw;
en 'er is alle waarfchynlykheid voor, dat de Grieken Brandfanzen opkweekten, dewyl ARISTOTELES opmerkt , dat
Cr onder de Eijeren Wirideijeren zyn (-i-); wy heb
gelegenheid gehad om het Vleesch of de Eije--beng
ren te proeven.
Het blykt, dat de Brandganzen zich zo wel in koude
als in gemaatigde Lugt[treeken bevinden , en dat zy zich
tot de Zuidlykst gelegene Landen verfpreid hebben (s).
Intusfchen is deeze Vogelfoort niet even gemeen op alle
Kusten van onze Noordlvke Landen ("'*)i
Schoon men aan de Brandganzen den naam van ZeeEend (if) gegeeven hebbe , en zy , met de daad , by
voorkeuze , aan de Zeeoevers woonen, treft men 'er nog`
thans eenige aan by de Rivieren (-1 ), of Meiren , vry
diep landwaards in gelegen (S§) ; maar de menigte van
deeze Vogelfoort verlaat de, Zeekusten niet. By elk voorjaar vertoonen zich eenige deezer Vogelen op de Kusten
van Picardie , en her is daar , dat een onzer beste Berigtfchryveren , de fleer BAILLON , de natuurlyke geaartheden van deezen Vogel heeft naagegaan, waar over by
de

(*) Plurn. mollisfstn^e, ut in Eider-Gans. 1r 1NN, US Fauna Suecica.
(t) Suaviores epulas, olim, hulpanfere non noverit Brittania.
PUIN. Lib. X. C. 22.

(.^.) ARISTOTEL . Lib. III. C. i.
(§) Op de I{ust des Lands van Diemen, op 43 0 Zuider Breedte.
Coox, Sec: fry. Tom. I. p. *29.

(**) 1Yabitantem reperimus in fola Cotlandia. Fauna Suecica.
(tt) Anas DMaritima. GESNER.
(4+) Primo veie in fuviis foluta glarie apparel. SCTIWENCxrEr.n.
(§§) De Heer SMI.ERNE !preekt van een paar ,Brandbannen, ge.
zien by een Poel in Poligne. Hi/loire des Olfeaux, p. q. i*.
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de volgende aanmerkingen maakt, welke wy met veel
genoegen hier, mededeelen.
„ De voortyd, fcbryft de Heer BAILLON, brengt ons
Brandganzen; doch altoos in een klein getal; zo ras zy
gekomen zyn , . verfpreiden zy zich in de zandige vlakten, die de landen digt an Zee hier in overvloed opleveren; men ziet ieder paar lomzwerven in de holen ,
die zy aantreffen, en• daar een verblyf kiezen, in de Konynengaten ; het is waarfchynlyk dat. zy veel verkiezing maken, in deeze foort van verblyf; want zy gaan
'er in wei honderd, eer zy 'er een vinden dat hun aan
heeft opgemerkt , . dat zy zich niet ophou -fta.Men
holen , die minder dan anderhalf roede diepte-denmt
hebben, en doorgraaven zyn tot de hoogte van -een Duin,
die oploopen, tegen het Zuiden than, 'en gezien kunnen worden van -de hoogte eens vergelegen Duins.
„ De Konynen ruimen de plaats in, aan deeze nieuwe
gasten, en komen nooit weder in dat hol.
„ De Brandganzen vervaardigen geen Nest in deeze
gaten ; het Wyfje legt de . eerfte Eijeren op het bloote
zand, en gedaan hebbende met leggen , wanneer de
Eijeren der jonge Wyfjes tien of twaalf , die der oude
twaalf of veertien, zyn , bedekt het dezelve met een wit
dik dons, 't welk het uitplukt.
„ Geduurende den ganfchen Broedtyd , die dertig dagen aanhoudt, blyft het Mannetje 'behendig op Duin, en
gaat 'er niet af dan om , twee of driemaal daags ; voedzel: in
Zee te zoeken; 's morgens en 's avonds verlaat het Wyfje
de Eijeren om dezelfde behoefte ; alsdan gaat het Mannetje in het gat , bovenal 's morgens, en wanneer het
Wyfje wederkeert , vervoegt het Mannetje zich weder
op Duin.
„ Zo ras men , in den voortyd, in deezer voege een
Brandgang op fchildwagt ziet , kan men zich verzekerd
houden daar omstreeks een nest te zullen aanitretèa; 't
is genoeg het uur af te wagten , dat liet Mannetje in het
gat gaat; indien het nogthans zulks bemerkt , vliegt het
na den anderen kant, en wagt het Wyfje aan den oever
op; wederkeerende, vliegen zy langen tyd over de plaats
heenen, tot dat zy, die hun deeze onrust veroorzaaken,
weggegaan zyn.
Daags naa dat de Jongen zyn uitgekomen , brengen
Vader en Moeder liet Gebroed na Zee, en fchikken het
in dier voege , dat zy aan 1traud komen met hoog waIi 4
ter;
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ter ; deeze zorgvuldigheid verfchaft den Jongen het voor-

deel, dat zy rasfer aan 't water zyn , en r naa dat oogen.
blik, konten zy niet weder op 't land. Het is naauwlyks
te begrypen , hoe deeze Vogels , den eerhen dag naa de
geboorte, zich kunnen onthouden in een Element, welks
golven dikwyls Ouden van allerlei foort doen omkomen.
„ Indien een Jaager het Gebroed op deeze reis aantreft,
vliegen de Ouden beide weg. Het Wyfje gelaat zich neêr
te tuimelen , en te - vallen op een afstand van honderd
fchreden ; het kruipt op den buik , den grond met de
vleugelen flaande , en lokt door die list den Jaager : de
Jongen blyven onbeweeglyk tot de wederkomst van hunne
Geleiders , en men kan -, op dezelve aanvallende , ze ;alle
grypen , zonder dat . 'er iets van hun gedaan wordt , om
te ontkomen.
„ Ik ben ooggetuige geweest van alle deeze byzonderheden ; ik heb meermaalen de Eijeren der Brandgazen
uit het nest gehaald, en zien haaien: ten dien einde graaft
men in 't zand , .volgende den loop van lier hol ," tot, zo
verre het gaat ; men vindt 'er het Wyfje , op de Eijeren
zitten ; men neemt ze weg in een doek van ,grof linnen ,
bedekt met het daar om zittend Dons , en zet ze onder
een Eend. Deeze voedt de jongen met alle zorgvuldig
mits men zorg draage, om geen van haare eigen-heidop;
Eijeren 'er onder te laaten. De kleine Brandganzen heb ben, by de geboorte, den rug wit en zwart, den buik zeer
wit , en deeze kleuren, zeer zuiver, maakt ze tot aartige
Vo geltjes; dan, welhaast, verliezen zy deeze eertle Piinimadie , en worden graauw , wanneer de bek en ponten
blaauw zyn; omtrent de maand September beginnen zy de
fraaije kleuren aan te neemen ; dan , het is niet voor in
het tweede jaar , dat de kleuren al den fchitterenden luister krygen.
ik heb reden, om te gelooven, dat het Mannetje niet
geheel volwassen is, en bekwaam ter voortteelinge voor in
het tweede jaar (*): want dan eerst is het, dat een bloed rood
-

„

(*) „ Het vry lang leeven van de Brandgans fchyat deeze
traag aankomende voiwasienheid te bevestigen ; jongstleden Winter ontffierf 'er my een , die ik elf jaaren gehad had ; zy ways
ongetwyfeld veel ouder, maar zeer boosaartig geworden : zy
was volkomen meester geworden van alle de Vogelen in de Kom,
uitgenomen van een Dduskaat-Eend veel flerker dan zy , en
waar.
,
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rood knobbeltje, t welk hun bek in den paartyd verciert,
en, dien tyd over zynoe, weg gaat, zich vertoont; dit nieuwe uitwas fchynt eene zekere betrekking te hebben tot
de deelgin der voortteeling.
,, De wilde Brandgans leeft aan Zee van de Springhaanen , by ons Grenades geheeten , die zich daar by millioenen
bevinden, en buiten twyfel mede van Vischkuit, en klei
los gemaakt, uit de diepte opkomen,-neSchulpvisj,d
en met de golven aan Brand opfpoelen: de gedaante van
den Bek der Brandgans geeft aan dezelve een groot voordeel, om die onderlcheide zelfl andigheden op te zamelen;
fchuimende, om zo te fpreeken, de oppervlakte des waters
op eene veel zagtere wyze dan de Eendvogels.
„ De jonge Brandganzen , door een Eendvogel opgekweekt, gewennen zich gemaklyk aan den Raat van Huisdieren, en leeven in een Eenden-kom , gelyk deeze Vogels;
zy eeten geweekt brood en graan. Nimmer ziet men de
wilde Brandganzen in benden verzameld , gelyk de Een
den en andere Watervogels. Het Mannetje en Wyfje alleen verlaaten elkander nooit; men ziet ze altoos zamen,
't zy in zee of in het zand ; zy fchynen genoeg aan elkander te hebben, en met een onverbreekbaaren band te zyn
verbonden ; het Mannetje betoont zich zeer jaloers ('s) , dan,
niet tegenslaande de paardrift deezer Vogelen , heb ik geen
broedzel van eertig Wyfje kunnen krygen : een enkele lag
Benige Eijeren by geval , deeze waren onvrugtbaar : de
kleur der Eijeren is doorgaans blond, zonder eenige vlek;
van grootte zyn ze als Eenden -Eijeren, doch ronder.
„ De
waarmede zy genadig oogt. Ik dagt de zwakfte te bewaaren,
door dezelve op te fluiten; doch zy ftierf weinig tyds daar na,
meer van verdriet over den opgeflooten flaat , dan door ouder.
-

dom.
(*) „ De huislyke flaat . die de Zeden verzagt , verderft ze
teffens. Ik heb, in myn Vogelkom , een Mannetjes Brandgans
gehad, die, twee jaaren agter elkander, paarde met een Lend, en
teffens zyn Wyfje dezelfde minzaamheden betoonde; by was
toen vyf jaaren oud. Deeze vermenging heeft Halffiachtigen
voortgebragt, die van cie Brandgans niets hadden dan de Stem,
den Bek en de Pooten; de kleuren waren die van de Eend , en
'er was geen onderfcheid in , dan onder den Staart , waar de
geele kleur bleef. Ik heb, drie jaaren lang, een Wyfje van dceze Halfflachtigen gehouden; dan 't zelve hadt geen zin in Eend
-v®gels,
noch in Brandganzen,"
Ii 5
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„ De Brandgans is onderhevig aan eene zonderlinge
ziekte. De glans van haare Pluimadie verdwynt , dezelve
wordt vuil en olieagtig; en de Vogel fterft, na bykans eerre
maand gekwynd te hebben. Nieuwsgierig om de oorzaak
van die kwaal te weeten , heb ik 'er verfheide gepend :
ik vond het bloed ontbonden, en de voornaamfte ingewanden vervuld met een rosagtig, lymerig en ffinkend, vogt;
ik fchryf deeze kwaal toe aan mangel van Zeezout, 't welk
ik noodig oordeelde voor die Vogelen , althans van tyd
tot tyd, om door deszelfs fcherpte het ronde gedeelte des
bloeds te verdeelen , en de verbintenis daarvan te onderhouden, met het wateragtige ; ontbindende de lymerige
vogten, welke de graanen , waarvan zy, in den opgefloo.
ten Raat, leeven, in de ingewanden verzamelen."
Deeze breedvoerige waarneemingen van den Heer BAILLON maakera , dat wy llegts zeer weinig toe te voegen
hebben aan de Natuurlyke Historie der Brandganzen van
welken wy een paar onder ons oog hebben doen opvoeden: zy kwamen ons' voor, van geen wilden aart te zyn;
zy lieten zich gemaklyk vatten ; men hieldt ze in een
tuin, waar men ze`, over dag vryheid liet heen en weer te
loopes; wanneer men ze opvatte, en in de hand hieldt,
deeden zy bykans geene pooging om te ontkomen ; zy
aten brood, zemelen, garst, en zelfs de bladeren van planten en booroen ; hun gewoon geluid is genoegzaam gelyk
aan dat van een Eendvogel; maar min uitgerekt, en min
veelvuldig , want , men hoort ze zeldzaam roepen ; zy
hebben nog een tweede geluid , 't geen fcherp is: uute,
uute, 't welk zy flaan als men ze onverhoeds aantast , en
alleen een uitdrukking van vreeze fchynt te weezen ; zy
banden zich menigwerf, bovenal by zagt weêr, en het aannaderen van regen; zy zwemmen waggelende op het water;
en , wanneer zy op den grond komen, rigten zy zig op
de pooten, haan met de vleugelen , en fchudden zich even
als de Eenden, zy fchikken ook veelvuldig de Pluimadie
met den bek ; dus gelyken de Brandganzen, die veel naar
de Eenden zweenien in lyfsgeflalte, ook op dezelve in natuurlyke geí artheden ; alleen zyn zy vlugger in haare beweegingen , en bewonen meer vrolykheids en leevendigheids ; zy hebben , behalves dit, nog een voordeel boven
de Eendvogelen , ( de fchoonfce niet uitgezonderd,) van de
Natuur ontvangen; naamlyk , dat zy beifendig, en in alle
faifoenen , de heerlyke kleur haarer Pluimadie behouden.
Naardemaal het zeer bezwaarlyk valt de Brandganzen tam
te
;
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te maaken, en derzelver fchoone Pluimadie zich van verre
laat zien , en in Vogelkommen eerre treffelyke vertooning
oplevert, zou het zeer te wenfchen zyn, dat men een Tam
Ras vary Brandganzen kon krygen ; doch derzelver natuur
en geäartheid fchynt ze tot de Zee te bepaalen, en van het
zoet water te verwyderen : men zal, derhalven, met hoop
van een gelukkigen uitslag , dit niet kunnen beftaan, dan
op plaatzen naby zout water.
Sir JOSHUA REYNOLDS.
Ridder, Voorzitter van de Koninglyke Academie der Teken- Schilder- en Beeldhouwkunde.
LEEVENSBERIGTEN VAN

Ir
wiens uitmuntenheid als Schilder
algemeen erkend is, werd te Plympton in Devonshire,
S
op den zestienden van Hooimaand des Jaars MDCCXXIII,
JOSHUA RItYNOLDS,

gebo oren. TenVader hadt hy den Eerw. SAMUEL REYNOLDS,
Leermeester in de Vrye Taalfchool te dier plaatze-; een
Heer van uitgeftrekte geleerdheid en een allervoorbeeldigst
charaéer. Onze beroemde Schilder liet, in zyne vroegfte
jeugd, niet alleen eene natuurlyke geneigdheid blyken voor
de rekenkunst; maar toonde bewyzen van dat fyn ver
welk hem, in 't vervolg, tot zulk eene ongemeen-nufr,'t
hoogte in het vak der Schilderkunst verhief. Nogthans bepaalde hy zich niet , om de Schilderkunst als een Beroep
te aanvaarden, voor dat hy Mr. JONATHAN RICHARDSON'S
Theory of Painting geleezen hadt. Een Werk 't geen zyn
zeer gevoelige ziel .fchynt getroffen , en , door eene foort
van inblaazing, in dezelve alle kragt van kunstbetoon opgewekt te hebben.
Naa dat de Fleer REYNOLDS eenigen naam verworven
haat, werd hy, op zyn eigen verzoek, na Londen gezonden, en, in den Jaare MDCCXLII, geplaatst onder liet opzigt van Mr. THOMAS HUDSON, den Leerling en Schoonzoon van Mr. RICHARDSON , en die , veele Jaaren lang,
in de Hoofdstad het meest te doen hadt met Portraitfchilderen, naa dat de zeer begunftigde Kunstenaars, zyn Leermeester en Mr. JERVAS , van dit werk afgezien hadden (*).
In
(*) Schoon VAN LOO eerst , en LIOTARD naderhand, eenige
weinige jasren lang, Bene afwending maakte van den Schildertrant
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In den Jaare MDCCL , Revende de Heer REYNOLDS,
met Capitein (naderhand Admiraal Lord) KEPPEL , na Minorca. Hy verzelde hein desgelyks na Italie. Toen by te
Rome was, fchilderde by eenige Caricaturen van de Engelfche Heeren , op dien tyd in die Stad zich onthoudende.
Dit , veronderftelt men, gefchiedde met hun eigene toefemming , en liet was in die dagen zeer in cie snode.
Inzonderheid fchilderde hy een ftuk van dit flag , 't welk
een foort van Parody was op RAPHAëLS School van Athene, waarin hy alle zyne. Engelfche kennisfan te Rome bragt.
Dit Schilderliuk , thans in 't bezit van JOSEPH HENRY ,
Esq. van Straffan, in Ierland, wordt by dien Heer in groote waarde gehouden ; dewyl zyne Beeldtenis , nevens die
van omtrent dertig andere Heeren , in 't zelve gevonden
wordt. In deezen Zetel der Kunden , bezogt de kunst
REYNOLDS de Schoolen van de beroemdste-mined
Meesters, en oefende zich met allen vlyt in de voortbreng
-zelshunpf.
De Heer REYNOLDS keerde , in den Jaare MDCCLIII ,
uit Italie te rug , en toonde welhaast, tot welk een toppunt van fraaiheid by in de Schilderkunst was opgeklommen, door een Afbeeldzel, ten voeten uit, te fchilde.
trant deezes Kunfienaaars, bleeven de Heeren van 't Land hun
Landgenoot getrouw by, en waren te vrede met zyne welgelykende beeld enisfen , met de fraaije paruiken , de blanuwe fluweele rokken en witte fatynen kamizoolen , die hy kuntlig aan
zyne klanten fchonk, en die zy met welgevallen vermenigvuldigd
zagen, in FASER'S Mezzotintos. -- De betere fmaak, door den
Heer JOSHUA REYNOLDS ingevoerd , maakte een einde aan HUDsoN's Regeering, die verllandig genoeg was om den fchilderthroon te verlaaten , korten tyd naa he voltooijen van zyn
groote werk, het Familieftuk van CA:Z .L , Hertog van Marlborough. By begaf zich na een klein handgoed , door hein aan
te Twickenham, thans toebehoorende aan Mr. MAY, op-geld
een allerfchoonst punt van die Rivier, en waar hy de fraaifte
kamer vulde met eene uitgeleeze Verzameling van Schilderftukken en Tekeningen der grootfte "leesteren ; veele gekogt heb
uit de heerlyke Verzameling zyns Schoonvaders. Omtrent-bend
liet laatfte zyns leevens, trouwde by voor de tweede reize aan
Mejuffrouw FIENNES , eene Dame van middelen , aan welke hy
zyn Landgoed maakte. Hy ftierf in Louwmaand des laars 1 779,
in den ouderdom van 78 jaaren. WALPOLE'S anecdotes of Painting. Vol. IV.
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deren van zyn Patroon, welk by allen bekend is door de
Prentverbeelding daar van gemaakt , en door veelen ge
wordt , dat voor zyne laatere werken niet be--ordel
hoeft te wyken. Dit meesterstuk deed hein op éénmaal
op het Portraitfchilderen vallen , en daarvan zyn hoofdwerk maaken. Eenige fchoonheden van den eerffen rang
gefchilderd hebbende liep al wat aanzienlyk was na hem
toe, en welhaast werd hy de Schilder, van wiens hand men
de Afbeelding moest hebben, niet alleen in Engeland, maar
in Europa. Hy woonde ten dien tyde in Newport- Eireet,
van waar hy, in den jasre MDCCLX na Leicester-fquare
verhuisde. By de oprigting der Koninglyke Academie der
Kunllen te Londen , ter aanmoediging van Teken. Schilder- en Beeldhouwkunde , in den Jaare MDCCLXVIII ,
werd de Heer REYNOLDS tot Voorzitter gekoozen , en
omtrent dien tyd tot Ridder verheeven ; vervolgens tot
Lid van de Koninglyke Societeit , en van de Societeit der
Oudheidkundigen , gekoozen; de Univerfiteiten van Oxford
en Dublin droegen hem den tytel van Doctor in de Regten op.
Veele Jaaren lang, Rykdom en Eere, door hem zo wel
verdiend , genooten hebbende, kreeg Sir JOSHUA, in den.
Jaare MDCCXCI, een ongemak aan de oogen , 't welk
hem met een volflagen gemis van zyn Bezigt dreigde.
Zyne doofheid hadt hem genoodzaakt, by het fpreekert
met anderen, een Gehoortrompet te gebruiken. Op dit
ongemak aan de oogen , volgde eene geheele verzwak
welke lay, fchoon niet altoos zonder moedloosheid,-king,
nogthans zonder eenig inmengzel van gemelykheid en
morrend ongenoegen verdroeg , overëenkomende met de
bedaardheid en gelykmaatigheid , hem door al zyn leeven
eigen. Hy hadt , van den beginne zyner onge[leldheid , een volkomen doorzigt van zyne aanflaande ontbinding, en befchouwde dezelve met die gelaatenheid, welke
alleen uit zyn onfchuld, braafheid, welbetleed leeven, en
eene ongemaakte onderwerping aan de Voorzienigheid, kou
voortfpruiten. Zyn gedrag, omtrent zyne Geneesheeren ,
was onderwerpelyk en inkhiklyk ; zelfs dan , wanneer
2'yne eigene bewustheid van het onvermydelyk einde zyner ziekte hem deedt gelooveta , dat de uitwendig gunstige tekenen, al te gereed vergroot door den weusch zyner
Vrienden , bedrieglyk waren. --- Dagelyks zag hy zyne
gemeenzaame Vrienden , en ging opgeruimd met hun om,
,zonder ooit voor hun te verbergen 't gevolg, 't welk by
voor,
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voorzag, tot korten tyd vóór zyn dood , welken by ai=
wagtte met eene gelykmoedigheid, zelden betoond door de
beroemdile Christen- Wysgeeren. In deezen toefland ge.
noot hy alle de vertroosting van Familie - genegenheid ,
welke by door de zorge voor dezelve gedraagen, dubbel
verdiend liadt.
Hy overleedt den drie -en-twintig(Ien van Sprokkelmaand
des Jaars MDCCXCII. Zyn lichaam werd twee dagen
daar naa geopend, by welke opening bleek , dat zyn Lever , die niet meer dan vyf ponden hadt behooren te
weegen , de verbaazende zwaarte van elf ponden haalde
deeze inwendige ongefteldheid was genoeg, om reden
te geeven van die moedloosheid , die by , gelyk wy
reeds aanmerkten, zomtyds liet blyken, en welke zommi.
ge zyner Vrienden, die dezelve aan 't gemis van één zyner
oogen toefchreeven , eenige maanden geleeden , oordeel.
den dat hy hadt behooren te overwinnen. Op den derden van Lentemaand , werd ,hy in de Hoofdkerk St. Paul
begraaven , met al de eerbewyzingen , die betoond kon
worden aan de Naagedagtenis van een Character , 't-den
welk , als Kunftenaar,, als Geleerde en als Mensch , eert
hadt aangedaan aan de Eeuw, in welke by leefde, en aan
het Laad, waarin by woonde.
Zyn Lik werd , op uitdruklyken last des Konings,
's avonds te vooren na Sommer/ethoufe gebragt , waar de
Academie der Kunflen haare Vergaderingen houdt , -en op
een Paradebed in de beneden Kunstkamer gelegd, om 's ant
deren daags op den middag , met groote 4laatlie • in St.
Paul's Kerk begraaven te worden. — De Lykílaatlie werd
voorgegaan door den Lord Major, en andere Regeeringsle•
den der Stad Londen. De Slipdraagers waren de Hertogen
van DORSET , LEEDS en PORTLAND , de Markgraaven van
TOWNSHEND en van ABERCORN , de Graaven van CARLISLE
JUCHIQUIN en UPPER-OSSORY, de Lords ELIOT en PAL+
MERSTROM. ROBERT LOVELL, GWATKIN , met twee uit
de Familie , en de Executeurs BURKE , MALONE en MEDE
CALFE , verbeeldden den rouw. Zy werden gevolgd door
de Leden en Studenten der Academie , den Aards -Bisfchop
van YORK, den Markgraaf van BUCKINGHAM, de Graaven
van FIFE, CARYSFORT en FORTESCUE , de Lords soMMERS, enz. en eene groote menigte Heeren van Aan+
zien, in twee-en- veertig Rouwkoetzen gezeten; waar op
nog negen -en- veertig eigen Koetzen van Edellieden en
Fíeeren, ledig, volgden.

Verg
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Verbaazend groot was de toevloed der aanfehouweren,
zo op firaat als in de kerk. Alle de Winkels waren ia
de fraaten , waar de train doortrok , ge(looten; de ven
alle Huizen waren opgepropt met toekykers.-ftersvan
Onder het gemeen, op ftraat, heerschte eene diepe tfilte,
welke alleen kon toegefchreeven voorden aan het deel,
't geen allen, de Beringt e Ingezetenen niet uitgezonderd,,
aan de algemeene droefheid over dit gemis, namen. Want
neer het Lyk , onder de in Engeland gebruiklyke Kerkt
plegtigheden, naast het Graf van den grooten Bouwkuisíienaar , CHRISTOPHER WREN was bygezet , keerde de
Rouwftaaifie te rugge na Sommerfethoz^fe, waar dezelve
vaneen fcheidde ; doch de Academie - leden bleeven op
een koud Collation, in de groote Zaal in gereedheid gebragt. Hier verfcheen de Heer BURKE , om, uit naarst;
van de Naastbeftaanden en de Executeurs , de Leden te
bedanken voor de Eer den Overledenen aangedaan ; dan<
deeze Heer was dermaate ontroerd', dat hy flegts weinige
woorden van dankbetuiging kon uitil:amelen. Des volgen.
den daags lieten de Executeurs een ongemeen aar ig Billet van .Dankzegging rondbrengen aan de Huizen van alien, die de Lykitaatfie hadden bygewoond. 't Zelve was
een Rouwkaartje, getekend door BURNRT, en in 't koper
gebragt door BARTOLOZZI ; verbeeldende eerie weenende
Zanggodin , leunende op een Gedenkzuil, aan welks top
Palet, Penfeelen en Maalftok hingen. Ter zyde ftaat
Bene Genie op eene omgekeerde en uirgebluschte Toorrs,
in eene klimmende houding", als begeeng om het Byfehrift
op den Gedenkzuil te leezen. Onder aan het Plaatje
itondt gedrukt : De Execukurs en Naastbejtaanden van
Si? JOSHUA REYNOLDS zeggen dank voor de be reezene
agting aan des Overledens Schranderheid en Deugd; door uwe
tegenwoordigheid by de Begraafenis van dien beroemden
Schilder en allerbeminnelykjten Man, op Saturdag 3 Maart
-

,

1792.

Ongelyk waren de Pryzen, op verfchillende tyden, door
den Heer REYNOLDS op zyne Portraiten gefield ; onitrenc
het Jaar MDCCLV nam by voor een Hoofd twaalf Guinies; kort daar naa in MDCCLX vyf-en- twintig Guinies ; omtrent het Jaar MDCCLXX vyf-en-dertig Gui.
nies, en van 't Jaar MDCCLXXIX, tot by met fchilde.
ren ophieldt, vying Guinies; voor die hy ten halven lyve, of ten voeten uit , fchilderde , moest, naar evenredigheid, zo veel meer betaald worden. — Men wil dat
hy,
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hy, behalven een fchat van Schilderyen, een fchat van
Pond Sterlings naaliet; zyne voornaamíte Erfge.
naame is zyne Nigt, Mejuffrouw PALDIER.
Sir JOSHUA REYNOLDS was de eer&e Engelschman, die
den roem der Fraaije Kunf'en by den anderen lof zyns
Vaderlands voegde. In (maak, in bevalligheid, in geluk
vinding, in rykheid en zamenllemming van kleuren,-kige
ítondt by gelyk met de grootíte Meesters in de beste
Eeuwen der Schilderkunfte. In Portraitíchilderen Dreefde by hun voorby; want hy zette aan die afbeeldende
Kunst, waar toe de Engelfche Kunllenaars zich. meest
bepaalen, eenti verícheidenheid, eene verbeelding, en eenti
waardigheid by, ontleend van de hQOgere takken, welke
zy zelfs, die 'er uitmuntend in bedreeven waren, niet
altoos bewaarden, wanneer zy een bepaald voorwerp afmaalden. Zyne Portratten herinnerden den aanfchouwer
de vindingrykheid van den Historie-, en bevalligheid van
tien Landfehaps•fchilder. „ Hoe zeer de Schilderkunst"
zegt de Heer HORACE WALPOLE (nu Lord oIFORD),
„ uit ;de asfche herreezen is, getuigen de Werkflukken
„ van veele nog leevende Kuníienaaren. De Prentver„ beeldingen, gemaakt volgens de Schilderyen van Sir
„ JOSHUA REYNOLDS, hebben zyne vermaardheid verfpreid
„ tot in Italie , waar tegenwoordig geen één Schilder
„ is, die een mededinger kan weezen van eene verbeel„ ding zo ryk, dat de Houdingen zyner Portraiten zo veel
veríeheidenheid hebben als de Historie- Schilderyen. Wan„ neer werden de wanhoop eens Vaders, en de verfchrik„ Jykheden des doods, íterker' uitgedrukt, dan in zyne
„ Schildery van Graaf UGOLINO? Wanneer werden kin.
,, derlyke bevalligheid , of de eerst ontwaakende harts.
„ togten, niet zagter waarheid getroffen dan in zyne Portraiten van Misf PRICE, en het Kind JUPITER?
„ Men heeft," voegt 'er de Heer WALPOLE by, „ Sir.
„ JOSHUA REYNOLDS befchuldigd van naafchilderen , en
dat by zyne Houdingen van oude Meesters ontleende.
„ Opregtheid niet alleen, maar ook Oordeelkunde, moet
den klem deezer befchuldiginge wraaken. Wanneer
eene enkele houding gevolgd wordt uit een Historisch
„ Schilderíiuk, en toegepast op een Portrait in eene an„ dere Kleeding, en met nieuwe byvoegzels, is zulks geen
„ naafchilderen, maar aanhaalen eene aanhaaling uit een
„ groot Schryver, met eene nieuwe toepasfing van den
„ zin, heeft men altoos gehouden voor een teken van
.. finaak .
40,000
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„ fmaak, en kan zulks meer verdienfte dan liet oorfprong„ Tyke bezitten. Wanneer de Zoonen van JACOB hunnen
„ Vader bedroogen, door den rok van JOSEPH; hein voor„ !lellende : Zie of dit uw Zoons Rok is , dan niet? ftel„ den zy alleen een bedriegende vraage voor; doch die
„ vraag werd geestig toen RICHARD DE I aan den
„ Paus , als hy een Bisfchop, dien de Koning in een
„ veldflag gevangen genomen hadt , weder eischte , hem
en,,met de
„ 's Kerkvoogds gemalieden Kolder toef
Heiligheid
vroeg , of
der
Schriftuure,
zyne
„ woorden
„ die gemaliede Kolder de Kolder zyns Zoons was of niet.
Is 'er geen vernuft en fatire in Sir JosHUA'S ftuk,
„ waarin hy HOLBEIN'S zwaarhangende en collosfale groot„ beid van HENDRIK DEN VIII tot de jongelings vlug„ heid van Mr. CREWE brengt? Eene voorfpelling
„ wil ik waagen. Sir JOSHUA is geen Naafchilder ; maar
„ hy zal 'er duizenden baaren. De weelderigheid van zyn
„ vindingryken geest zal een fpraakkunst zyn voor vol„ Bende Portraitfchilders."
De Heer WALPOLE zegt dit niet in de drift eens alles
pryzenden Lofredenaars ; want by was niet agterlyk in 't
bekennen van 't geen by begreep een gebrek te weezen
in de Werkftukken deezes beroemden Kunftenaars. „De
„ Regeering van GEORGE DEN II,". zegt deeze oordeelkundige Schryver , „ was niet ten einde toen Sir JosuuA
„ REYNOLDS het Portraitfchilderen van fmaakloosheid ver„ loste, en zou hy de grootfte Meesters in dit vak over.
troffen hebben, indien zyn verf zo beftendig war,- als
„ zyn fmaak en verbeelding onuitputbaar waren
Schoon Sir REYNOLDS voornaamlyk zyn talent te werk
flelde in Portraitfchilderen, valt het gereed op te maaken
uit de Stukken , welke by van tyd tot tyd opleverde ,
dat, indien hy het fchilderen van Historie-ftukken even
verkieslyk geoordeeld hadt, in een Land, waar zyn kloek
veritand hem aanwees , dat by daartoe geene genoegzaame aanmoediging zou ontmoeten , by daarin niet min
zou
„ Men geeft" leezen wy in de Kunst- en Letterbode,
overtuigd,
VIII D. bl. 155. „ REYNOLDS naa, dat hy, te welwegdraagen,
„ dat zyne Kunst niet altoos die toejuiching zou
„ of verdiende weg te draagen, welke dezelve thans verwerft,
„ opzettelyk zich van eene vermenging van Verwen heeft be„ diend , welke niet beflendig zyn."
Kk
M NG. 1792. NU. II.
(+1)

47S

LEEVENSBEAIOTEN VAN J. RL+ YNOLDS.
-

zou uitgemunt hebben dan in zyne Portraiter^.
Eei
lyst derzelve toont dat by meer was , dan een Portraitfchilder (s`).
De Keizerin van Rusland, die door haare a an moediging, aan de fchoone Kunflen verleend, meer uitíleekt dan
door haare zorge voor het algemeen Geluk des 'Mens.chdoms , fchonk Sir josxuA REYNOLDS baar Portrait met
Diamanten omzet. --.... In dit vol bezit van binnen- en
buitenla&tdfche vermaardheid., bewonderd door Kunstkenners en Geleerden , aangezogt door de Grooten , ge
vreemde Mogendheden, en gepreezen door de-fireldo
uitfteekendite Dichters, verliet hem zyne aan g eboorene Zedigheid en Nederigheid nimmer, zelfs niet by her ontvangen eerier gansch onverwagte Eere ; en was de mintle
zweem van Trotsheid niet zigtbaar voor het fcherpziendst oog, in eenig gedeelte van zyn ommegang oí'
verkeering. Zyne veelvuldige en onderfcheide begaafdheden, zyne gezellige deugden in alle de betrekkingen des leevens, deeden hem het middelpunt worden van
veele aangenaame gezelfchappen , welke door zyn dood
verftrooíd zullen geraaken. Te veel verdienften bezat
REYNOLDS om geen jaloufy te verwekken ; maar teffens
te veel onfchulds om vyandfchap te baaren. Met één
woord, by Bene volkomene afgerigtheid in de zaak zyns Be.
roeps , bezat Sir JOSHUA REYNOLDS de Letterkunde van eelt
Geleerden, de Kennis van eenen kVysgeer, en de Beleefdh ei d eens welopgebragten Heers. Van liet eerde hebben
zyne jaarlykfche Reden voeringen, in de Koninglyke Academie gehouden , onwederfpreeklyke proeven opgeleverd;
en van het laatste zullen zyne talryke overgebleevene
Vrienden langen tyd de herinnering met zich omdraagen,
(*) Ter aangehaalde plaarze, zegt deeze llrieffchryver dus tel,
onregte, ,, dat RaYNOLDS niet hooger dan in de Clasfe van de
,. Portraitfehilders kan geplaatst worden." De Opfteller van hek
Etsgelfche Leevensberigt, dien wy volgen , geeft een Lyst van
deeze Histoiieffukken, doch die wy, kortheidshalven , onvermeld laaten. Men vindt dezelve in The Uni rfal Magazine,
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VA N
DEN EERW. PHILIP DODDRIPGE, D. ».

(Vervolg van bl, 432.)

Mr.

DODDRIDGE gaf, in zyne vroege jeugd, verfcheide blyken van eene Dichterlyke Genie. Dr. JOHNSON houdt de regels welke hy fchreef op het Motto vats
zyn Familie-Wapen, nui^r vtvLMVS vlvAmus, voor Cel,
der beste Epigrammas in de Engelfche taal ().
Het eerste Gefchrift , 't welk Mr, DODDRIDGE in 't
licht gaf, in den Jaare MDCCXXX, droeg zyn naam
niet op het voorhoofd , 't was getyteld: Free Thoughts on

the most probable Means of reviving the Disfenting biterest, occafioned by the late enquiry into the Caufes . of its
Decay. Het Geschrift van Mr, DODDRIPGE, waarin hy,

wat de hoofdzaak betreft, van zyne Party ' verfchilde, kan
ten voorbeelde dienen van de opregtheid en beleefdheid,
waar mede men aanmerkingen kan maaken op de Gedagten en Schriften van een ander. In den jaare
MDCCXXXII gaf hy uit Sermons on the Education of
Children, die, in een zeer kort beftek, eene verfcheiden,
heid bevatten van dringende beweegredenen, om de Ouders over te haalen, om zich wel te kwyten van dee.
zen aangelegen Pligt. In 't jaar MDCCXXXV zagen zyne Sermon to young People het licht (t).
De
(*) 't Zelve luidde:

„ Live, while you live ," the Epicure would fay,

„ And feize the pleafares of the prefect day.
,, Live, while you live" the facred preachjr cries,
And give to God each moment as it flies.
„ Lord, in my views let both united be;
„ I live in plea/ure when I live to Thee.
(t) Ons beflek laat niet toe een verflag te geeven van de
veelvuldige enkele Leerredenen , door DODDRIDGE uitgegeeven .
Dr . KIPPIS heeft ze in tydorde opgeteld ; eene omfandigheid
door Mr. ORTON in zyne breedvoerige D'letnorien gade geflaagen. Wy moeten, nogthans, optekenen, dat hy eene Leerre
uitgaf by eene zeer droeve en aandoenlyke gelegenheid,-den
het
Kk z
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De Univerfiteit van Aberdeen droeg, in den jaare
MDCCXXXVI, aan Mr. DODDRIDGE , de Waardigheid
van Doétor in de Godgeleerdheid op. Te welker gelegenheid zyne Kweekelingen het een fiuk van welvoegelykheid oordeelden hem gezamenlyk geluk te wenfchen. Hy
was wel voldaan over dit blyk van genegenheid en agti g; doch gaf hun te verflaan, „ dat hunne Geleerd.
„ heid , Godsvrugt en Yver hem duizendmaal moer eere
„ zouden geeven, hem duizendmaal meer genoegen fchen„ ken, dan de hem opgedraagene Waardigheid, of eenig
Teken,; .ii' openbaare hoogagting." In 't zelfde
jaar ontving men van zyne hand, Ten Sermons pn the Pvwer and Grace of Christ , and the Evidences of his glorious Gospel (*). De drie laatfte , over de Evidences of
the Gospel , wierden naderhand afzonderlyk gedrukt , op
het byzonder verzoek van een der aanzienlykfle Perfvonen
der Kerke 'van Engeland. Zy- behelzen een zeer oor
'optelling van verfcheide der voornaamfle be--delkunig
wyzen ten Leun van de Christlyke Openbaaring, en inzonderheid van die de Egtheid en Geloofwaardigheid
der Euangelifche Gefchiedenisfe flaaven. De Schryver
fmaakte het genoegen, dat deeze Redenvoeringen ten middel vert'rekten om twee 1-leeren van uitfteekende bekwaamheden, die in twyfel gehangen hadden omtrent dit
Stuk, tot het Geloof in oozed heiligen Godsdienst over
te haaien. Een hunner, die voortyds zyn best gedaan
hadt om anderen tegen de,`Blykbaarheden en den Inhoud
van het Euangelie voorin te neemen , werd een 'yverig
Prediker vats den Christlyken Godsdienst, en een fchitterend cieraad voor denzelven, door zyn Leeven en Ze•
den.
Her eerfle Deel van Mr. DODDRIDGE'S groote Werk,
The Family Expofitor ; or a Paraphrafe and Verfion. of
the New T#stament ; with critical Notes , and a PraEical Improvement of each Section , verfcheen in 't jaar
MDCCXXXIX
het verlies van zyne oudite Dogter, een Kind van groote hoope, flegts vyf jaaren oud. Dezelve is getyteld: Submis//on to
Divine Providence on the Death of Children, recommended. Weinig voorbeelden van hartroerende welfpreekenheid , dit Stukje
overtreffende, zyn 'er in 't Engetsch voorhanden.
(*) Men is niet in gebreke gebleeven, om dit Werk den )Vtderlaudflien Leezer, vertaald, aan te bieden.
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IDCCXXXIX (*). Dit Deel behelsde het eerde Gedeelte
van de Geichiedems onzes Heeren JÈsus cHIRISTus, naar
het verhaal der vier Euangelisten, in de orde van eene
Overeendemming gebragt. Het Tweede Deel, de Euangelifche Gefchiedenis befluitende, verfcheen in den jaar$
MDCCXL.
Korten tyd daarnaa gaf by in 't licht : The Scripture
o^trine of Salvation by Grace , through Faith, illuJtrated
and improved in two Sermons. Dit werd welhaast ge
Practical Discourfes on Regeneration , welke-volgdr
Leerredenen hy Zondags avonds gedaan hadt , en die
met zeer veel toeloops werden bygewoond door lieden
van onderfcheidene Begrippen; voor zommigen waren zy
hoogst nuttig. De aanpryzing daarvan gegeeven door
een buitetllandsch Godgeleerden , voor de Nederduitfche
Vertaaling , de Eerw. w . PEIFFERS, Bedienaar des Euangeliums te AmJterdam, luidt: „ Hier heerscht. Regtzin„ nigheid gepaard, met Gemaatigdheid; Ernsthaftigheid niet
„ Zagtmoedigheid ; diepverborgen Wysheid met zeldzaa„ me Klaarheid: hier firaalt door, Eenvoudigheid van ílyt
„ zonder lafheid; Zuiverheid zonder Opgefmuktheid; Ver„ hevenheid zonder Opgeblaazenheid ; . hier wordt men
„ even zeer verrukt door Redelykheid zonder ,Pelagiane„ rye, en door Geestlykheid zonder Geestdryverye (t)."
Dr . DOIHDRIDGE gaf, in 't jaar MDCCXLIlt, een Antwoord op het Gefchrift, getyteld: Christianity not founded on Irgument, 't welk, onder den fchyn van yver
voor de Regtzinpigheid, met de daad een aanval op onzen heiligen Godsdienst behelsde. Dit Antwoord was
begreepen in drie Brieven , zeer rondborftig , . maar tevens zeer beleefd, gefchreeven ; hy verwierf daar voor
den dank van eenige Heeren, uitfteekende in rang en ver
inzonderheid, wordt gehouden-dienft.Dla[Br,
voor de redelykfte en volkomenite verdeediging des Invloeds van den Geest op 't Mensclilyk hart, tot dus lang
te voorfchyn gebragt.
In 't zelfde jaar ontving men van onzen Schryver :
The Principles of the Christian Religion, expresled in plain
and
(*) Dit uitmuntend Werk is in 't Nederdtiitsch vertaald,
en by alle Bybelminnaaren bekend.
(t) Van beide deeze Werken bezitten wy desgelyks eep®
Wederduit/the Overzetting in één Boekdeel,
KkR
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and eafy herfe, for the Ufe of Children and Youth. In
dit Werkje is gemaklykkeid, eenvoudigheid en fraaiheid,
gelukkig vereenigd ; doch het zou van eene uitgelhtekter
nutheid geweest zyn , was 'er geene Leentelling van
tenen betwistbaaren aart in gebragt (*).
Dr . DODDRIDGE was zeer yverig in het ontwerpen van
een Plan van een Lands- Gasthuis te Northampton. In den
Jaare MDCCXLIII fchonk by eene Redenvoering , om dat
weldaadig oogmerk te bevorderen : het wel ilaagen hadt
men, grootendeels, aan zyn invloed en arbeid te danken.
In 't zelfde Jaar, werd Dr . DODDRIDGE Lid van een
Wysgeerig Genootfchap te Northampton. By de zamen
zelve, leverde hy, in den Jaare NMDCCXLIV,-komgenva't
een Vertoog in, over de Leer der Slingers , en een ander
over de Wetten van de mededeeling der Beweeging , zo
in veerkragtige , als in 'onveerkragtige , Lichaamen. De
aangelegenfte voorftellen , tot beide betrekkelyk , worden in deeze Vertoogen zeer eenvoudig verklaard. Hy
deelde ook aan de Koninglyke Societeit drie Verhandelingen mede, die ten blyke ttrekken van de buitengemeenIe arbeidzaamheid, hem eigen.
The Rife and Progresf of Religion in the Sou' kwam, in
MDCCXLV, in 't licht. De Oorfprong en Voortgang der
Godsvrugt in 's Menfehen Ziel , werd o p gehelderd in een
reeks erultige Vertoogen , gefchikt voor Perfoonen van allerlei characters. en omilandigheden, met eene Godsdienitige overweeging of gebed bv elk Hoofdfluk. Dit was een
der nutt rg fte, en voor liet Volk gefchiktt^e, Werken die by
uitgaf. Het ontving groote toejuiching , niet alleen van
de Disfenters ; maar van verfcheide Geleerden en Godvruobtigen der Engelfche Kerk. Een Heer van uit1teekende Geleerdheid en Braafheid droeg het altoos by zich ,
verklaarende dat het alles behelsde , wat noodig was ten
opzigte van ernftige en daadlyke Godsvrugt (t).
,

-

In

(*) 'Ets Is eenige grond om te gelooven , dat men van dit

Werkje gebruik maakte in de Opvoeding van 's Konings Kinderen. Zie Letters te and from the Rev PHILIP DODDRIDGE,
.

D. D. pag. 89.
(t) BIgn heeft op dit Stukje eenige aanmerkingen gemaakt
die opmerking vérdienen , in .een Brief aan Dr . DODDRIDGE ge
een zyner beste Vrienden , , en geplaatst in Dr.-}chreyndo
IIIPéts Life, p. 91-95. Van dit Werk , heeft men ons
mede eeae Nedderditirfche Verta.aJing gefchonken.
;

-

-
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In 't jaar MDGCXLVII , zagen v'dri Dr. DODDItIDGz
liet licht, Some Remarkable Paffages in the Life of the Hon.

Col. JAMES GARDINERe Zyu oogmerk was, om niet alleen eene fchatting van Dankërkentenis toe te brengen ,
laan de Naagedagtellis van eeneer onfchatbaaren Vriend;
maar van verpligting 'aan GOD en zyne Medemenfchen s
'dewyl by de ftreelende hoope koesterde , dat het Veriaal , onder den Godlyken Zegen , een middel zou weezen, om een warm en leeveildig gevoel van Godsvrugt te
verfpreiden (*).

liet
(*) Onder des Do&tors Vrienden, met wien by Briefwisfe.
ling hieldt , die dit Pluk op hoogen prys flelden , was de geleerde WARBURTON , die zyne goedkeuring op deeze wyze te
verftaan gaf. „ By den brief, met welken gy my verëerde ,
;, voegde gy Colonel GARDINER's Life; met het grootte genoe, gen heb ik deeze Leevensgefchiedenis doorgeleezen. Niets
kan oordeelkundiger weezen , dan de befchryving. Veele
bedenkingen maaken het onderwerp van groot belang en
„ nutheid. De roem van waardige Mannen , die zich opoffer.
;, den aan den dienst buns Lands ; de fchatting betaald aan by.
zondere Vriendfchap; het voorbeeld in 't byzondet voor de
„ Krygslieden , van zo veel Deugd en Godsvrugt, zo wel als
van Moed- en Vaderlandsliefde ; de dienst gedaan aan di
overblyvenden der Familie, zyn zulke gewigtige bedenkingen,
„ dat ze even zeer den Schryver als het Gemeen betreffen.
Ik heb duizend dingen aan te merken, die my een zonderling genoegen gaven ; doch hier flegts plaats voor. twee of
„ drie. De onderfcheiding , welke gy maakt tusfchen Godsvrugt
• en Geestdryvery,, p. 78, is zeer juist , belangryk , en allernoodzaaklykst ten deezen dage, nu de Menfchen zo gereed
„ in uitertlen loopen. Niet min voldoenings vond ik in uwe
aanmerkingen , over de Misvormde gedaante des Chrzstendoms,
,, p. 130. Wy zien 'er de deerlyke uitwerkzels van. 't Zelfde
vermaak verfchaften my p. 16- en 163. Uwe Lofzangen
ademen wasre Godsvrugt, en zyn recht dichterlyk. De Aantekening op b1. 176 is zeer keurig. Ik flea volkomen in uw
„ begrip, ten aanziene van de buitengewoone omflandigheid
„ van 's byaaven Mans Bekeering. Met één woord , het Boek
„ zal u tot eere strekken , of, 't geen u beter aanflaat, zal
» een zegen voor u zyn , door een werktuig te weezen tot be.
„ vordering van 't algemeene Nut:'
De voornaamtie aanmerking, welke Mr. OKTON op het Werk
maakte , is , „ dat de Schryver het genoegen hadt van eenige
voorbeelden te. Vernemen, waarin het beantwoord hadt aan
,, zyn wensch en hoope ; fehoon veelgin , en misfchiea te regt,
,, oorK IC 4
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Het Derde Deel van Dr. DODD RIDGE'S Family ExpoTtor
kwam, met den Jaare MDCCXLVIII, te voorfchyn. Het
be„ oordeelden , dat by te veel bot gevierd hadt aan de beweegingen vau byzondere vriendfchap, onder het opf ellen." „ in de waarheid deezer bedenking" zegt Dr. xlrris, ,, Item
„ ik ten vollen toe. Colonel GARDINER was , in de daad , een
„ Man van een uitlleekend Character ; maar dat Charaaier hadt
„ een inmengzel van Geestdryvery en Godsdienfiig Bygeloof.
„ Ik herinner my zeer wel , dat zyn voorkomen de agtbaar„ heid zelve was; maar die agtbaarheid ging vergezeld van eene
„ flugheid en flyfheid, geenzins inneemend voor de Kweekelin.
„ gen der Academie te Northampton. De genegenheid van den
„ oudllen Zoon tot den Vader was, dit weet ik, met meer vreeze gepaard, dan men doorgaans verlangt in een Kind omtrent
„ zynen Vader. Dr. DODDRIDGE gaat ongetwyfeld te verre, wan„ neer hy, in zyne Lykreden over Colonel GARDINER , voluit
„ verklaart , dat hem moeilyk viel te zeggen waar , dan in he
„ woord van c,oD , de Colonel zyn voorbeeld wondt , of waar
„ by zyns gelyken hadt agtesgelaaten. De Doctor zelve ging
„ hem te boven in CharaFter. Doch men hebbe te beden„ ken , dat , indien onze Schryver fours wat verre uitweidt in
„ den lof van zynen Vriend , hy niets zeide , dan van welks
„ waarheid by ten volle overtuigd was.
„ 't Is myn oogmerk niet" vaart Dr. KIrpIs voort, „ om diep
te treeden in de Gefchiedenis der Bekeeringe van Colonel
„ GARDINER, alleszins zo zonderling. Dat de indruk op zyne
„ Ziel gemaakt in een Droom gefchiedde , is het genoegzaam
aangeduidde gevoelen van Dr. DODDRIDGE , fchoon de Colo.
„ nel zelve het voor een wonderdaadig gezigt kieldt. De
voorfchikkende oinfandigheden pleiten 'er genoegzaam voor,
„ om het op eene zeer beredeneerde cvyze voor een Droom
, te houden. Hy hadt een ftrenge Godsdienfiige opvoeding
„ ontvangen; nooit de beginzels van den Godsdienst verzaakt,
„ fchoon in zyn gedrag daar van afwykende ; dikwyls voelde
hy knaaging over zyne Leevenswyze; by bevondt zich alleen
„ in de ttiite van den nags; hy floeg een Godsdientlig Boek
„ open ; het fchriklyk misdryf,, 't welk hy gereed fond te
„ pleegen , werd op 't flerkst gewraakt door zyn geweeten.
„ in deezen tweetlryd viel hy in slaap ; een Droom , overeen.
komtlig met zyne denkbeelden , waakende gekoesterd , volg„ de. En was hy, uit dien hoofde, niet min verfchuldigd aan
„ de Goedheid der Godlyke Voorzienigheid, voor de gelukkige
en kragtige verandering , welke dezelve te wege bragt in
„ zyne genegenheden en gedrag. be gebeurtenisfen , welke
oncfiaan uit eene opvolging van tusfchen beide komende oor., zaa•
„
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behelsde de Handelingen der Apostelen, met bygevoegde
Aantekeningen op de Overeenl}etnming der Euangelisten ,
en Two Disfertations. i. On Sir ISAAC NEWTON'S Syfte?n

of Harmony. a. On the Infpiration , of the New Tejtament. Dit Deel maakt een zeer aangelegen gedeelte

uit van Dr . DODDRIDGE'S g oot Werk. In de Verhandeling over Sir IS4AC NEWT ON'S Stelfel , om de verfcheide Gefchiedenisfen, by de Euangelisten voorkomende, tot
derzelver eigen plaats te brengen, beítCydt Dr . DODDRIDGE,
met veel voordeels , Sir ISAAC'S veronderftelling ; maar
geeft hem , intusfchen , den grootl}en lof. „ ik kan
„ my" luiden zyne woorden , „ tot deeze taak niet
„ nederzettén , zonder de zwaarheid van de taak aan„ merkelyk verligt te voelen , door het genoegen waar.
„ mede ik denk aan de vaste overtuiging , welke eert
„ Man van zyne gadélooze fchranderheid moet gehad
,, hebben van de waarheid des Christlyken Godsdiensts ,
„ daar hy zich zo veel moeite gaf , om de Heilige Bla„ deren op te helderen; een genoegen , waarin ik denk
„ dat elk braaf Leezer met my gaarne zal willen deelen;
inzonderheid daar (volgens de beste berigten, open„ naare en byzondere , welke ik heb kunnen magtig worden,) zyn vast geloof in de Godlyke Openbaaring zich
,, ontdekte in de egte vrugten van nianlyke Deugd en
„ Godsdienftigheid, en ons, by gevolge , de regtmaatigf e
„ reden geeft , om te befluiten, dat fly tegenwoordig in
de gelukkige uitwerkzelen daarvan zich onëindig meer
„ verheugt , dan in al de toejuiching , welke zyne Wys„ geerige Werken hem verfchaften; fchoon zy hem eene
„ Beroemdheid bezorgden , duurzaam als de Wereld ,
waarvan hy het waare befpiegelend Stelzel ontdekte ,
„ en die hem, (in fpyt van de niets beduidende poogin„ gen van onkunde en trotsheid , en derzelver waare af-_
„ llammeling , bygeloof ,) als 't ware, met ílraalen van. de
„ Zon verheerlykt , en zyn naam onder de Geftarnten
„ des Hemels aanfchreeven."
Dr. DODDRIDGE befchonk deWereld,in'tJaarMDCCXLIX,
met A plain and . ferious Addresf to a Majter of a Family ,
on the important SubjeEt of Family Religion. In dit linkje
wa„ zaaken , zyn niet min een intlag van de Beftuuring des Op„ perweezens , dan meer onmiddelyke tusfchenkomften. 't Is
}'

„ zo wel de gewisfe Leer der gezonde Rede, als der Schriftuure , dat alle goede Gaven, en volmaakte Giften , van dens

„ Vader der Lichten nederdalen."
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waren twee Gebeden. Het een gefchikt• om te dienen ,
tot een Aanvang van vastgeftelde Gebeden in de Huisge.
zinnen , waar deeze voorheen niet gebruikt waren ; het
ander tot een Morgen- en Avondgebed , voor de kluisgezinnen. Dr . DODDRIDGE , fchoon een Disfenter, en uittiee,
kende in het doen van niet vooraf overlegde Gebeden, was,
gelyk hier uit bleek, niet afkeerig van vooraf beraamde
Gebeden, by voeglyke gelegenheden,
(Vervolg en Slot in 't volgend Stukje.)
DE BESTRAFTE EN VERRETERDB CALIPH.

en tyde van den Caliph
een der Moorfche Vorften
in Spanje, bezat eene arme Vrouwe een Stuk Lands, grenT
zende aan de Tuinen van den Caliph', die, daar een Lustprieel
PAKKAM,

wenichende te bouwen, het wilde koopen; doch geen aanbod
was groot genoeg, om haar te beweegera tot affand eens gronds,
welke zy van . haare Voorouderen geërfd hadt. Of BAKKAM On.
derregt wierd van haare weigering , hangt in twyfel ; dan 's
Voriien Staatsdienaars maakten 'er zich meester van, en het Ge+

bouw werd vervaardigd.
De beledigde Vrouw vervoegde zich by den Cadi, of Regeer,
wiens naaira was BECUIR, die, de regumaatigheid haarer zaake in.
ziende, haar beloofde uit al zyn vermogen te zullen helpen.
Wanneer, op zekeren dag, de Caliph zich verlustigde op dee•
ze nieuw verkreegene plek gronds , kwam BECHIR tot hem ;
zittende op een Ezel met een ledigen zak in de hand. „ Vader
„ der Geloovigen ," fprak hy, „ ik nader u met het nederig
,; verzoek , dat gy my wilt vergunnen , deezen zak te vullen
met Aarde van den grond , op welken gy treedt ? "
11A4xAm gaf hier toe vryheid, en de Cadi den zak gevuld heb•
bende, verzegt den Caliph , dat hy, om de maate zyner goed
vol te meeten, hem de hand zou leenen om 'er den-gunflihed
Ezel mede te belaaden. De Vorst lachte om het vreemde
verzoek, doch poogde, met gulhartigheid, daar aan te voldoen,
en den zak op te ligten ; doch welhaast liet by dien vallen ;
lt laagende over de verbaazende zwaarte. --- „ 't Is, nogth^ns,"
voerde de Cadi hem te gewoetc, „ flegts een klein gedeelte van
„ dien Grond, welken gy van een uwer Onderdaanen hebt afge.
„ nomen ; hoe zult gy dan de zwaarte des geheelen Gronds kun.
„ nen wrangen, wanneer gy, met de❑ last dier ongerechtigheid
belaaden, voor den grootera Richter verfchynt."
HAKKAT , getroffen door de kragt van dit vermaan , omhelsde
den Cadi, bedankte deezen wegens de Befimffing, en gaf het
Stuk Lands niet alleen de Eigenaresfe\ weder , naaar ook het
Gebouw daar gefticht, niet alles wat 'er in was.
-

ze.
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u zelven, is een Les van eenen der zeven Wyzen van
KenGriekenland.
Het is eene Spreuk of Les van het uiterst

wanbelang, zo voor zich zelven, als voor anderen, met welke
by moet verkeeren. Van veel aanbelang voor de Maat.
fchappy,, waarvan hy een Lid is. Een mensch , die zich
zelven verwaarloost, en niet toelegt om zich zelven grondig
te leeren kennen , word zeer onagtzaam omtrent zynen Evenmensch, en alle die pligten, welke hy zich zelven, en zynen
Naasten , verfchuldigd is. Een Mensch , die niet tot zich
zelven inkeert, en met al de aandagt , welke het gewigt der
zake vordert , overweegt welke zyne beflemmiag is op deze
Wereld ; die niet overdenkt met welke oogmerken hy door
zynen Schepper aanzyn ontvangen hebbe , die word weldra een onnut, zo niet een fchadelyk, Lid in de Maatfchappy.
—Dan Hy, integendeel, welke zich zelven vlytig betragt.
Zal nagaan welke vermogens by van zynen oneindigen Maker
ontvangen heeft. Hy zal ze zo dra niet opgemerkt
hebben, of dezelve dra aanleggen ten nutte van zich zelven en
anderen. --- Zich zelven betragtende, moet by veele behoef
zich ontdekken , welke hy niet vervuld kan krygen,-teni
dan van anderen. -- Zo vind by by anderen ook behoeften, van welke 'er veele door hem vervuld kunnen worden.
Hier uit ontflaan de onderlinge Verpligtingen. Hier uit ontltaan onderlinge Verbintenisfen , volitrekt noodzaicelyk in dit
Leven. Dan zich zelven regt betragtende, zal hy ook
daar en boven in zich eene menigte behoeften ontdekken, welke
by noch door zich zelven , noch door anderen, vervuld kan
krygen , maar die van een oneindige Magt — van zynen
Almagtigen Schepper, alleen afhangen. --- Dit zal, hem zyne vol•
komene afhangelykheid van zynen Maker leeren, en langs dien
weg hem het gefehiktst opleiden tot God, die alle de begeer.
ten , die alle onze behoeften, vervullen kan. Dus is
deszelfs kennis volllrekt noodzakelyk om dat ze ons leert de
pligLen, welke wy aan God, ons zelven en onzen Evenmeusch,
verfchuldigd zyn, om dat ze ons liet allerbest leert
onze beftemming kennen , en de groote einden , om welke
wy gefchapen zyn.
Zyn het niet de Wyzen, welke zich zelven altyd gelyk blyven? En zyn het niet de Dwazen, die geduurig veranderen,
by welke geen grond van behendigheid is I Zyn het niet
de Dwingelanden , dle alles naar hunne wenken willen beftierd
hebben? Die begeeren dat men alles zal doen naar han
zin, en alles verfoejen en afkeuren, wat ze maar kunnen berekenen dat niet inflemt met hunne gevoelens , terwyl ze
zich dikwils veel erger vergrypen , dan zy , welke van hen
ge-
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gehaat, gelasterd en verfoeid, worden ? — Die daadera be.
dryven, welke ze in anderen afkeuren, en niet verdraagen kunren? Maar gy, 6 measch i die u daar aan íchuldig maakt
— keer tot u zelven in, (leek uw hand in uwen boezem , en
zie of ze 'er niet melaatsch uitkoine. Ga naar uwen
eigen Tuin , en gy zult daar een menigte onkruid zien groe.
jen. Wied dat eerst uit, en komt dan, zo zal de fchande en de fchuld , die u anders bedekken moeten , verre van
u af vlieden.
Het berouw veronderftelt eene voorafgegane misdaad , en
wanbedryf, het geen den berouwhebbenden mensch mishaagt.
Dan hy, die te voren wel wikt en weegt, wat by doen
of fpreken zal, loopt zelden gevaar , om zich wegens daden,
handelingen of gefprekken, te moeten fchamen , en zelden zal
bet hem berouwen , dit of dat gedaan te hebbex , of dat hy
zich in het fpreken heeft te buiten gegaan. Hoe nood.
zakelyk is het dierhalven nooit iets uit te voeren , voor men
eerst de zaak, die men wil uitvoeren , van alle kanten regt
bekeken heeft. Op dezelfde wyze. behoort men ook
omtrent zyn fpreken te werk te gaan. -- Hy, die te voren
eerst overdenkt, wat by fpreken zal , fpreekt doorgaans zeer
wel, daar, integendeel, de man, die onbedagt fpreekt , meestal
een groote Babbelaar is , en , indien hy blozen kan , vaak reden
heeft om fcliaamrood te worden. Men vind vlugge
menfchen , die, op flaande voet , over zaken kunnen oordoelen; maar de minl}en zyn met zulke voorregten begaafd, daarom
behoorden de meesten zich ten dezen opzichte te wantrouwen, en het nooit op hunne vlugh id te laten aankomen.
„ Niemand gelukkig voor zynen dood,'' was de guide fpreuk
van eenen der zeven Wyzen. Maar al wie een juist
Vonnis wil vellen over het Leven van den mensch , moet
daar mede wagten tot dat hy het aflegge. t-- Men moet;
op het einde letten. Het einde moet het werk kroonen,
wanneer dit niet goed is , dan worden alle vorige bedryven
bedorven , de fc'hoonlle daden bevlekt, en worden als niets
gerekend. Hoe veere voorbeelden zyn 'er van zulke niet
voorhailden , welke groote daden hadden verrigt , doch welke zy, in 't eind van hun leeven, ragt wanbedryven hebben
bezwalkt.
Hevige finarten duuren zelden lang , dit is ook de rede,
dat 'er véele worden doorgeflaan , het geen niet gechieden
zou, indien ze van langen duur moesten zyn. Zo zyn
ook hevige vervolgingen, deze duuren ook niet zo lang als
zulken. die bedekt en gefladig zyn. Hevige ulormen , ge.
weldige plasregens, duuren veelal maar eenige oogenblikken. —
Maar een geltadige drup kan den been verteeren. Dan
in alles wat den mensch overkomt , behoort by zich lydzaaui
te gedragen , want hy, die geleerd heeft geduldig te lyden,
mag n)en met waarheid zeggen, dat maar half lyd.
C. v. D. G.

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

KEURIG VERSLAG VAN DE THEOSOPHISTEN EN ROSA CRUSIAANEN.

(Ontleend uit The History of Philofophy from the earlist

times, is the beginning of the pretent Century, drawn up
from BRUCKER's, Historia Critica Philofophix. By
WILLIAM ENFIELD,

L. L. D.)

(Vervolg en Slot van bl. 455.)

E

en geleerder Theofopkist , dan JACOB PóHm, ontmoeten
WY in JOANNES BAPTISTA VAN HELAIONT , een beroemd Geneesheer te Brusfel , iu den Jaare MDLXXVII ,
gebooren. Hy maakte vroegtydig zo groote vorderingen
in de Studien , tot de Weetenfchap, door hem omhelsd ,
behoorende, dat by in zyn zeventiende Jaar, op de Leuvenfche Iloogefchool , tot Lector in de deelkunde benoemd wierd. Dan hy ontdekte welhaast, dat hy onbedagt deezen post op zich genomen , en zich onderlaan
hadt, anderen te onderwyzen , in 't geen by zelve niet ver
dat , fchoott hy veele Boeken gelee.-flondt.Hybev,
zen en veele uittrekzels gemaakt hadt , het hem aan wezenlyke kundigheden ontbrak; en klaagde , dat de ligtgeloovige en eenvoudige Jeugd zo dikwyls bedroogen werd,
door vermetel voorgeeven vat, zich wys dunkende Hoog
onvermoeider vlyt, lag by zich toe op de-leran.Mt
Wis- Stel- Redeneer- en Starrekunde. Maar, zelfs in dee.
ze takketa van Weetenfchap , trof by de verlangde vol
niet aan. Steeds klagten over zyne onkunde uit•-doenig
Itortende, weigerde hy den Eertytel van Meester der Kun
met betuiging , dat hy nog geene enkele Kunst, in-fien,
de daad, maar alleen in fchyn, geleerd hadt.
Onder dit voorkomen van nederigheid , bedekte VAN
HELMONT eene fmaadende veragting van alle kundigheden , behalven van zyne eigene , en zelfs van alle Geleerdheid , welke dus lang in de Wereld geweest was ,
en maakte hy zich diets , dat hy Van GOD verwekt was,
L1
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om alle voorgaande Stelzels van Wysbegeerte om verre
te werpen , en eene geheel nieuwe Wysbegeerte in te
voeren. Opgewekt , gelyk by fchryft , do r de Godvrugtige Schriften van THtIMAS A KEMPIS , om GOD te bidden , dat Hy hem wilde in that (tellen , om de waarheid
te beminnen en te zoeken, werd by in een Droom ver
om afpand te doen van alle Heideniche Wysbe.-mand,
geerte, en wel inzonderheid van de Stoïcynfche, tot welke by overheide, en op Godlyke Inlichtingen te wagten.
Niet voldaan met de kennis van den aart en de krag.
ten der Planten , welke by ontleende uit de Schriften van
MAT THIOLTJS en DIOSCORIDES , en over de beginzelen der
Geneeskunde, die hy vondt by GALENUS Of AVICENNA,
belloot by, dat de kennis der Geneeskunde niet te ver
uit menschlyke Schriften , noch door mensch--krygenwas
lyk vlytbetoon. Hy nam weder de toevlugt tot het Gebed, en werd op nieuw in eenen Droom vermaand, zich
over

te

geeven

aan

het

zoeken

van Godlyke Wysheid.

Omtrent deezen tyd , leerde hy, van eenen ongeleerden
Chymist, de werkdaadige behandeling der Chymie , en gaf
zich met onvermoeiden vlyt over aan die kunstbewerking;
vol hoope, dat,hy, in liet Stookhuis, die kennis zou vinden , welke by te vergeefsch in de Boeken gezogt hadt,
De Geneeskundige Weetenfchap, welke hy, door dit mid.
del, opdeelt , beíteedde by geheel ten dienlle der armen.
Verfcheide jaaren deelde hy Geneesmiddelen uit , zonder
daar voor eeuig geld te neemen, en verwierf groote agting,
zo van wegen zyne Menschlievenheid , als uit hoofde van
zyne bedreevenheid in de Geneeskunde. Eene koude ,
welke by vatte , in by nagt een Lyder te bezoeken ,
maakte een einde aan zyn leeven , in het zeven-en- zestig.
fte jaar zyns ouderdoms.
VAN HELMONT bezat weezenlyk Talenten , hadt veel
geleezen , en, door het doen van Proeven , verbeteringen
gemaakt in de Chymie en Geneeskunde; doch zyn waan
vervoerde hem tot Iiwakzalvery. Hy roemde op het bezit
van een Vogt, 't welk hy ,41cahest, of zuiver Zout, noemde, 't welk het eerlie floflyk beginzel in de Natuur was ,
in Raat om in de lichaamen in te dringen, en eene geheele
fcheiding en verandering van derzelver beftanddeelen te
wege te brengen. Doch dit wonderbaar Vogt werd nooit
aan iemand vertoond, zelfs niet aan zyn Zoo , die mede
de Chymie beoefende. De veragting diens Wysgeers
van alle vroegere Wysgeerige Stelteis deedt hem een ei-
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gen Stelzel ontwerpen, beflaande uit een vreemd mengzel
van Godgeleerde , Geneeskundige en Wysgeerige, Wonder.
fpreuken ; waar in de Theofophistifche Mystikery zich
paart met Scholastike zifteryen. Schoon hy voorgeeft ,
het gebouw zyns flelzels , op den grondflag van Proefnee.
mingen, op te haaien, is 't zelve niets meer, dan een gevaarte van allen grondslag ontbloot ; beftaande in droomen en verrukkingen van eene weelderige en verwilderde
verbeelding. Op nieuwigheid gefield , vormde VAN HEL
afgetrokke denkbeelden , die geen beftaan hadden-I4ONT
dan in zyne eigene beroerde harfenen, en, naa deeze ingebeelde weezens barbaarfche naamen gegeeven te heb.
ben , roemde hy 'er op als óp alle verwondering verdienende vindingen. Zyne Schriften, indien wy eenige weinige zaaken uitzonderen in de Chymie en oefenende Geneeskunde, zyn , in de daad , geheel ontbloot van die
foort van onderrigting , die een redelyk onderzoeker der
waarheid , of naauwkeurigen naavorfcher der Natuure ,
kan voldoen.
De voetflappen deezes Wysgeers werden zeer zorgvuldig gedrukt door zyn Zoon FRANCISCIS VAN HELMONT,
die den voorraad van Wysgeerige Verzinzelen , van zynen
Vader geërfd, met zeer veel vlyts vermeerderde, door 'er
de droomen van de Yoodfche Cabbala by te voegen. De
Disfertationes, van hem in 't licht gegeeven, behelzen eene
zamenflanzing van Wysgeerige , Geneeskundige en Godgeleerde, Wonderfpreuken , waarvan men zeer bezwaarlyk
eene wedergade in de Lettergefchiedenis zal aantreffen.
De keurigfte en Wysgeerigfle van alle The ofop hi sten
was PETRUS PotRET, in den Jaare MDCXLVI, te Metz,
gebooren , en aan de Hoogefchool te Bazel opgevoed,
Door ongezondheid belet om ale Lesten by te woonen ,
befteedde hy langen tyd in het beoefenen der Carthefiaanfche Wysbegeerte. In 't Jaar MDCLXVIII, gaf hy zich
te Heidelberg over aan de Godgeleerdheid , om een Kerklyk beroep te aanvaarden ; en verfcheen als zodanig , in
den Jaare MDCLXXII, te Tweebrugge. Hier fchreef hy,
naa eene langduurize ziekte , zyne Cogitatiunes Rationales
de Deo , Anima, & Malo , of Redelyke Bedenkingen over
God, de Ziel, en het Kwaad; waarin by meest de beginzels van DESCARTES volgde : een Werk, 't welk de aan
trok , en 't geen hy naderhand-dagterWysnflk
tegen de aanmerkingen van BAYLE verdeedigde.
Staatsonlusten noodzaakten hem zyn Standplaats te
Li a
ver.
-
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verlaaten, en by vertrok na Holland , vervolgens na Hamburg , waar by de beroemde Franfche Mystike Dame
BOURIGNON aantrof, en zo zeer ingenomen werd met haare
denkbeelden , dat zy geen vol -yveriger Leerling hadt.
Van een Cartl efiaansch Wysgeer in een Mystiek Godgeleerde veranderd , befloot by,, voortaan , die verlichting ,
welke _hy 'niet kon verkrygen door het te werkítellen van
zyn redelyk vermogen , te verwerven door Godlyke befpiegelinig en het gebed. Zints dien tyd , werd- POIRET
een geflágen vyand van de Cartheftaanfche Wysbegeerte ,
en wendde alle moeite aan , om 'er gebreken en dwaalingen in te vinden. Ten zelfden tyde verwierp hy• geheel
ingenomen met de Mystike denkbeelden van Madame
BOU RIGNON, het licht der Rede als nutloos en gevaarlyk,
en voer heftig uit tegen alle Wysbegeerte , die het gevolg
niet was van Godlyke Inlichtingen. POIRET zette
zich, in 't laatíle zyns leevens, te Rhynsburg, in Holland,
neder , en befl:eedde het overige zyner dagen in het
fchry^ven van Mystike Boeken. Hy overleedt in 't Jaar
MDCCXIX. Zyne Verhandelingen: De Oeconomia Divina over de Godlyke Huishouding, en De Eruditione
Triplici -- over de Drievoudige Geleerdheid , en de
]aattle Uitgave van zyne Cogitatiunes Rationales , fchoon
voor een groot gedeelte vry van die duisterheid , welke
de Schriften der reeds gemelde Theo/oplaisten kentekent
rangfchikken hem zeker onder de Mystiken. Eenige zyner Mystike denkbeelden , zo als wy ze byeen verzameld
vinden , in erne voorloopige Verhandeling voor zyne
Werken , komen hier op neder.
Het heeft GOD behaa., d, om een leevend en genoeglyk
genot te erlangen uit ce befchouwing van zich zelven ,
buiten dat eenzaame , 't welk tot het Godlyk Weezen behoort , uitwendige Weezens te fcheppen , waarin by een
Beeld van zich zelven kon voortbrengen. Het weezen
van 's Menfchen Ziel is de Gedagte, be *aam en verlangende na licht en genoeglyk genot ; eigenfchappen ,
waarin dezelve eene gelykvorniigheid heeft met het Godlyk Weezen. Niets is inwendiger of weezenlyker voor
de Ziel , dan deeze begeerte , welke dezelve altoos tot
het waare en onëindige goed opleidt. Om dit verlangen
te voldoen , is de verlichting des Geloofs noodzaaklyk ;
waardoor de Ziel , bewust van haare zwakheid en onvermogen , alle verzinzelen der Menfchelyke Rede var.
werpt , en zich tot GOD wendt , niet eene onuitfpreek-
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lyk vuurige drift, tot zy , door de ftille befpiegeling
van Hein, vervuld worde met een gerustfellend licht
en genoeglyke voldoening ; fchoon zy , nog gedrukt door
den last deezes fterflyken lichaams , zyn ongedekt aan
niet. konne aanfchouwen. Uit deeze Godlyke ver--gezit
lichting volgt de vreedzaamfte Helderheid van Geest , de
vuurigfte Liefde tot God , en de innerlykite Vereeniging
met Hem.
Kan 'er eenige twyfel overblyven aan de gepastheid ,
Om POIRET te plaatzen by de Geestdryvers , onder de
Schryvers , die het licht der Rede verfmaaden , en alle
Wysheid en Geluk zoeken in de Ziel met ltilheid en
bedaardheid te onderwerpen aan de indrukken der God.
lyke verlichting?
Tot de Theofophisten heeft men doorgaans gebragt den
geheelen Aanhang der Rofacrufiaanen die , in den aanvang der Zeventiende Eeuwe, zo veel gerugts in de Kerk
geleerde Wereld maakte. De Gefchiedenis dee--lyken
zes Aanhaugs is met eenige duisterheid omgeeven ; docl2
fchynt hier op neder te komen. De oorfprong brengt
men tot zekeren Duitfcher, ROSENCREUZ geheeten (*),
die, in de Veertiende Eeuwe, het Heilig Graf bezogt, en,
door Afia en Africa reizende , zich verfcheide Oosterfche
geheimen eigen maakte; en , naa zyne t'huiskomst , eene
kleine Broederfchap oprigtte , aan welke by de Verborgenheden door hem ontdekt, onder een Eed van onfchendbaare geheimhouding, mededeelde. Deeze Broeder
bleef onbekend , tot het begin der Zeventiende Keu--fchap
we , wanneer 'er twee Boeken uitkwamen ; het eene ge.
tyteld : Fama Fraternitatis laudabilis Ordinis Rofacrucis ,
of de Roem van de Loflyke Broeder chap der Rofacrufizanen het andere Confesfio Fraternitatis , of Belydenis der
Broederfchappe.
In deeze Boeken werd de Wereld onderrigt , dat deeze
Broederfchap, door Godlyke Openbaaring , in (laat gefield
was, om de gewigtigfie Geheimenisfen van Natuur en Genade uit te leggen; dat zy beltemd waren oen de dwaalingen
der geleerde wereld te regt te brengen , bovenal in de
\Vys.
,

,

,

;

(*) Wy hebben hier boven bl. 455, in Bene Aantekening, uit
Kerkelyke Gefchiedenis ontleend , een anderen oor
Rofacrufiaanen, of Broederen van het-fprongvadeBmi
Roozenkruis, aaugeweezen. VERT.
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Wysbegeerte en de Geneeskunde: dat zy den Philofophifchen Steen bezaten, en de kunst verftonden om de Metaalen te veranderen, en het Menschlyk leeven te verlengen,
en dus, door dit behulp, de Gouden Eeuw, onder de Kinderen der Menfchen , zou wederkeeren.
Zo ras deeze groote Geheimenisfen. openbaar werden
vervoegde zich de geheele bende van Paracellisten , Tlzeofophisten en Chymisten , onder den flandaard der Rofa.
crufiaanen en alle nieuwe en ongehoorde verborgenheid
werd tot deeze Broede fchap gebragt. 't Is onmogelyk
te vermelden , hoe veel gerugts deeze wonderbaare Ontdekking maakte , of welke onderfcheidene gevoelens men
deswegen vormde. En , met dit alles , fchoon de Wetten
en Inrigtingcn der Broederfchappe aan 't licht gebragt
waren , kon niemand zeggen waar men de Broederschap
zelve vondt , of wie 'er met de daad toe behoorden,
Eenige fchrandere Waarneemers verbeeldden zich , dat 'er
eene gewigtige betekenis verborgen lag , onder de Ge.
fchiedeuis der Broederen van het Roozenkruis hoewel zy
in 't geheel niet konden zeggen , welke dezelve was.
Zommigen gisten , dat 'er een Chymifche verborgenheid
fchool agter de Zinnebeeldige voorhelling ; anderen veronderftelden , dat dezelve eene groote Omwenteling in de
Kerk voorspelde.
Eindelyk hadt MICHAëL BRELER, in het Jaar MDCXX,
moeds zenoeg om openlyk te verklaaren, niet volkomene
zekerheid te weeten , dat de geheele Gefchiedenis verzon4
nen was door fchrandere koppen , die zich met de ligtgelonvigheid des Gemeens wilden vermaaken. Deeze ver
veroorzaakte een algemeen verdenken van de ge--klaring
heele Gefchiedenis ; en , daar niemand het zich . onderwond
dezelve te wederfpreeken , verdween deeze wondere Aanhang allengs ens, en de gerngten, deswegen wyd en zyd
verfpreid, hielden op. Het geheel bel}undt, waarlchynlyk,
in een vond , om de Voorwenders van heimlyke Wysfieid
en Wonder- vermogen, bovenal de Chymisten die floften
dat zy den Steen der Philolbphen bezaten , in een be.
iachlyk licht te zetten. Men heeft gegist, dat de fchert•
zende toon in zyne Schriften, en verfcheide bepaalde plaat.
zen in zyne Werken , de gisfing beguiaíligen , dat dit í'pel
uitgevonden , en voor een gedeelte ten min(len volvoerd
was, door JOANNES VALENTINVS ANDREA , een Godgeleerde van Wurtenberg.
Het bygebragte is genoegzaam , om te toonen in welk
,
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een licht de Aanhang der Theo%ophi sten moet befchouwd

worden. Schoon de buitenfpoorigheden van dien Aanhang
te veelvuldig zyn, om ze tot een geregeld Stelzel te brengen , kunnen zy alle t'huis gebragt worden tot één alge.
meenep oorfprong ; de verzaaking van de menschlyke
Rede of het Gezond Verfland. Deeze Wysgeeren laatera
het geheel aankomen op inwendige Verlichting , waarin
zy , terwyl het Verfland in rust, en lydlyk, blyft , int
heilige ililte en bedaardheid van Ziel , op Godlyke In•
lichtingen wachten ; en wat, geduurende deeze diepe
mymeringen , door eene verhitte verbeeldingskragt , zich:
aan hunnen geest opdoet , ontvangen zy als een Godlyk
Onderwys. — Openlyk verwerpen zy het gezag van
de Schriften der Godlyke Openbaaring niet; maar zy verwerpen derzelver natuurlyke betekenis , en weeten , door
behulp der kinderagtiglle verbloemde betekenisfen , de
woorden der Heilige Schrift eenen zin te geeven , welke hun goeddunkt. Met geen anderen gids, in 'het zoeken
der waarheid , dan hunne eigene ontftelde verbeeldings.
kragt , omhelzen zy de verwiiderdite droomen als heilige
waarheden , en dringen ze der wereld op met eene ondraaglyke trotsheid, als onwederleglyke Godsípraaken.
Deeze Geestdryvers fchynen overeen te komen in te
erkennen, dat alle dingen Uit GOD voortvloeijen , en tot
hem zullen wederkeeren ; bovenal dat dit het geval is
van 's Menfclhen Ziel , die haare hooglle gelukzaligheid
moet ontleenen uit de Befpiegeling van GOD ; en dat
men Godlyke Verlichting alleen kan verwagten in dien
onderwerplyken Raat der Ziele , .wanneer zy, van alle
werkzaamheid ontbloot, in flute ontvangbaar blyft voor
Godlyke indrukzelen, Zy hebben zich daarenboven diets gemaakt , dat GOD niet alleen zyn beeld den
Mensch , maar ook alle zigtbaare voorwerpen, ingedkukt
hebbe ; en dat dit Beeld van GOD , door zekere
tekenen ontdekt zynde , de verborgene natuur der
dingen , de invloed der boven - op deeze beneden - We.
reld , kan vermaan , en hier door wonderbaare uit•
werkzels veroorzaakt worden. Zy hebben zich
verbeeld, door behulp der Starrewichelaary en Chymíe ,
de Verborgenheden der Natuure zo verre te kunnen ver
dat men een algemeen Geneesmiddel tegen alle-klaren,
Kwaalen , de wyze van mindere Metaalco in Goud te
veranderen, of den Pltilotuphifchen Steen, kon ontdekken.
Niet veel arbeids is 'er nnodig, om te bewyzen , dat
het Stelzel der Theofopliisten op bedrog gegrond is , en
LI 4na-
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nadeel aan Wysbegeerte en Godsdienst toebrengt. Die
vermeende Verlichtingen zyn , of aan Geestdryvery, of aan
Bedrog, toe te fchryven. De finaadlyke veragting, waar
mede deeze Voorwenders van Godlyke Wysheid de zodanigen behandeld hebben , die zich te vrede houden
met de eenvoudige Voorfchriften des Gezonden Ver
te volgen, heeft on--flands,eLrSchiftue
gewyfeld veel toegebragt om het ligtgeloovige Gemeen
te bedriegen , en eene onverfchilligheid omtrent redelyk
onderzoek te wege gebragt, zo zeer hinderlyk aan den
voortgang van waare Kennisfe. Hun voorbeeld heeft
anderen aangezet, om de Wysbegeerte en de Godgeleerd
algemeen te verfinaaden , door dezelve af te-heidn't
maaien als op geen beter gronden (leunende, dan Geest
naar den aart der liefde,-dryvenOgmhid.'tIs,
te denken , dat deeze bedroogene Geestdryvers zelve
niet bedagt hebben, welk een nadeel zy toebragten aan
de belangen van Weetenfehap en Godsdienst. Niet
te min is het hoogst te bejammeren, om hun eigen wil,
en om den wil der groote menigte, door hun misleid,
dat, terwyl zy zich verbeelden een helder en beltendi;
licht te volgen, zy 1 eels door dwaallichten van den weg
zyn afgebragt.

AANMERKINGEN, OF IETS, OVER ERF- OF AANGEDOOREN
ZIEKTEN EN GEBREKEN,
DOOR

JACOB

VAN DER HAAR.

en noemt Erf- of liever aangebooren Ziekten of
Gebreken , welke Kinderen , uit den Ichoot der
Moeder , op een zigt- of onzigtbaare wyze , mede ter
waereld brengen.
Van de zigtbaare, als: Waterhoofden, Waterbuiken,
Splyting der ruggegraat, Haazemonden , Horlvoeten , Breuken , Mankgaan , eu verícheiden foort van gezwellen ,
huidvlakken , enz. konnen eenigen door de hand eens
Heelmeesters, geheel of ten deele, verbeterd, doch by de
meeste geen wezenlyk goeds gedaan, worden.
Sommige ontftaan, ontwyfelbaar, uit een zapte, aan houdend drukkende, oorzaak binnen of buiten op de
baar-
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baarmoeder; althans de meeste Horlvoeten ziet men by
Jongens, minder by Meisjes, en wel by zulke kinderen,
die, by hunne geboorte, vry kloek, en 22 duimen lang,
zyn (*). Andere fchynen volftrekt af te hangen van een
eigenaartig gestel der vaste deelen of vaten van den Vader of van de Moeder, of wel van beiden tevens, aan de
Vrugt medegedeeld : onder veele andere zal ik daarvan
flegts maar een paar bewyzen opgeeven.
Ik kenne een mankgaande Moeder, die zeven kinderen,
Jongens en Meisjes, heeft; waar van 'er vyf, in weezenstrekken , naar de Moeder gelyken ; en ook tevens
alle vyf, min en meer, mankgaan: de twee andere kin-

de-

(*) Met onzen Hoogleeraar J. BON, heb ik een welgemaakte
Vrouw gekend, die veele welgemaakte kinderen had, en, by
de laat(le bezwangering, een flerken Vloed kreeg, en, eenige
maanden daar na, van een Dogtertje, 't welk de darmen buiten
den buik hingen, verloste. Eenigen tyd daar na merkten wy,
dat zy een Hydrops 0varii had, gelyk wy ook, na den dood,
zagen : de druk kinge daarvan is waarfchynlyk de oorzaak des bloed.
vloeds, en van de uitflorting van des kinds ingewanden , geweest.
Gemelde Hoogleeraar,, myn byna 50 jaarige Vriend! heeft,
onder meer anderen, een Fotus van een duim lang, welks ach.
terhoofd tusfchen twee knobbelen in de placenta bekneepen
zit, en een allerleelykflen , dubbelen , Haazemond heeft.
Begeert iemand de, juiste aanleidende oorzaak daarvan te
weeten, men behoort ze te vraaggin aan zulke Mannen, die van
alle natuurlyke , ja bovennatuurlyke, Verfchynfelen redenen
weeten te geeven.
Om evenwel te bewogen , dat een te naauwe of gedrongen
plaats, zomwyl, veel wanordes (zonder van de Planten te fpreeken) in de Dierlyke vorming verwekt, heb ik herhaald gezien
dat een door een Haan bevrugt boender-ei, 't welk 7 lood of
meer gewigt had, twee Doyers, of twee volkomen Eiëren, hevatte: deeze, bebroed zynde, vormen twee Kiekens, die, door
de naauwte der plaats, in elkander groeijen, waar niet uit den
Slop konnen voortkomen.
Ik heb twee zulke Kiekens gezien , waarvan 't een in het
lichaam van 't andere als verzwolgen fcheen , en vier pooten
had , waarvan 'er twee met de teenen naar den kop, en de
twee anderen naar den ílaart, flonden. De groote CAMPER,
die een Werk over de Monflers gefchreeven heeft , 't welk
nog niet is uitgegeeven, en waarvan by my de Plaaten reeds
voor veele jaaren vereerd heeft, toonde my , over deeze en
foortgelyke Waarnemingen , zyn genoegen.
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deren, wier oogen en aangezigt naar den Vader gelyken ,
zyn van het mankgaau bevryd gebleeven.
Een Man, die, van zyne geboorte af, een Darmbreuk
had, verwekte 'vyf kinderen , waar van twee Jongens en
één Meisje, Biti naar den Vader geleeken, alle drie breuken had;ien : één Jongen en één Meisje, die in oogen,
hair en aangezigt, enz. de Moeder geleeken, 'ren daarvan beveytí.
Ik zon, een menigte dergelyke, of in foort verfchillende,
Gevallen kunnen opgeeven; maar daar dezelve zo alge.
ineen . zyn, en by ieder oplettend man in het oog val
ik dit voorby. Intusfchen komt het my eenig--len,ga
zins vreemd voor, dat zommige geleerde Mannen de Erf•
of aangebooren Ziekten geheel, of ten deele, ontkennen;
doch daar, naar myn inzien., zo veele daaden fpreeken , zyn
geene woorden noodig. Ieder ziet althans uit d voorgaan
voorbeelden, dat deeze uitwzndige wanordes niet door-de
een ingebeeld Smctvogt, maar door een eigenaartig vaat
vaste deelen van den Vader of de Moeder,-geftlod
, wezenlyk kan en word voortgeplant.
kinderen
op de
En daar uitwendige tekenen en gelykenisfen van aangexigt, oogen, hairen, enz. van zeer veel kinderen met
die van één hunner Ouderen dikwyls zo volmaakt overeenftemmen , wat zou ons dan verhinderen te mogen
vermoeden , dat deeze uitwendige overeen(lemming by
de inwendige deelen , vaaten , klieren ; enz. mede geen
plaats zou hebben konnen? En, bygevolg, dat de 1}erkte, zwakte, ziekten, gebreken , enz. der kinderen, ja
ook zelf hunne Zielshoedanigheden , daar van meerendeels kunnen afhangen : kundige Huislieden neemen het
zelve by hun Vee waar, en teelen het zwakke, gebrekkige of onhandelbaare , niet voort:' het zelfde doet men
by het Pluimgedierte : 't witfee Vee fchynt meestal het
zwakfee.
Indien deeze myne vermoedens, gelyk ik, met reden,
meen eenigzins gegrond zyn, naamlyk ; dat de kinderen,
zo wel in het maakfel hunner ingewanden, als in uitwendige wezenstrekken en bedryven , met dat van één hunner Ouderen, zo dikwyls overeenkomen ; dan meen ik ,
dat men de Erf- of aangebooren Ziekten niet zo zeer in
de vloeibaare vogten , gelyk ik denk dat te veel gefchied 1
maar in de vaste deelen, vooral de Lymphatique vaaten,
zoeken en vinden moet; fchoon het waar en zeer natuurlyk is , dat de gebrekkige hoedanigheid der vaaten en
klie-
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klieren, de vogten een gebrekkige hoedanigheid doet aan
een vernuftig Artz dient te poogen-nem,warby
niet zo zeer om de Vogten te verbeteren als wel de Vaa.
ten te verfterken, of liever heide tevens te bewerken.
Eene oplettenheid, zints veele jaaren aangewend, deed
nay dikwyls by Scrofuleufe Ziekten , Hair - daauwworm ,
Kliergezwellen, en'z. myne oogen van de kinderen naar
derzelver Ouderen Haan, en de meest naar de kinderen
gel kende vraagen: of zy in hunne jeugd, of ook als nog,
met foortgelyke kwaalen niet waren aangedaan geweest?
en ik heb my maar weinig daarin bedruogen. — Licht.
blaauwe, groote, verwydde oogen , zweerende oogleden,
enz. ja , kleiner dingen, leeren dikwyls iets groots
Hier vóór heb ik gezegd, dat een mankgaande Moeder
zeven kinderen voortbragt, waar van 'er vyf mankgaan.
Een oud Heer , die geweldig uit de keel Ronk, en,
Zints meer dan dertig jaaren, zeer veel ftinkende Etter uit
teelde, geduurende deeze omílandigheid, (onder-hoest,
meer andere) drie Zoons en vier Dogters , vat, welke de
zes jongflen, allen ruim dertig jaaren oud, aan de Long.
teering geftorven zyn: deeze waren mooije , bloozende,
menfchen , die veelal eene zwakke Long hebben: de oud
naar de Moeder gelykt, en minder fraai-fleDogtr,di
fchynt, is thans meer dan zestig jaaren oud. — Meer
gevallen, die even zo fterk zyn, gaa ik, om kort te zyn,
voorby.
Sommige merken de Scrofulziekte en de Teering aan
als twee befmettelyke Ziekten, die, van het eene lichaam
in een ander, vry en gezond, lichaam zouden kunnen,
overgaan. Ik taa geenzins in dat gevoelen, gelyk ik, in
myne Genees- en Heelkundige Waarneemingen , Artikel i6,
bladz. 31, van den tweeden druk , beweerd heb , en hier
niet behoeft herhaald te worden. Het zyn echter twee
Ziekten, die maar al te veel gepaard gaan; en ik merk
de Tubercula en klomicce, in de Long, als Scroful - gezwellen aan; en meen dat veele zogenaamde Smet- en aangebooren Ziekten niet genoeg, en naar behooren , onderfcheiden worden. -- Op het verdwynen en verminderen van
Scroful- of Klierziekten, volgt, zomwyl , de Teering; en
op het verfchynen en verzweeren der eerde , word de
laatfle, niet zelden, aanmerkelyk verzagt, ja, in fchyn,
geneezen: beide vloeijen• ook uit onze eigen natuur voort;
Smetziekten niet , maar worden door iet vreemds , uit
het eene lichaam in een ander, voortgeplant; en in dit
op.
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opzigt, en in eenen algemeenen zin, kan men Smetziek..
ten wel erflyk, maar toch geenzins aangebooren, noemen. —, Wanneer ik dan 't woord erflyk gebruik, verlang ik het in den laathen zin gebruikt te hebben.
In het bovengemelde Stukje meen ik , uit onze Hospitaal-praétyk , naar genoegen beweezen te hebben, dat de
vuile uitwaasfeming van Teeringzieke Lyders andere ge.
zonde menfchen wel degelyk konnen ziek maaken , maar
even daar door de Teering zelf niet, gelyk men waant,
voortbrengt. De vuile uitwaasfeming vara alle andere
gemeene Ziekten maaken, insgelyks, veele gezonde menfchen ziek, maar worden even daarom geenzins Smet ziekten genaamd: Smet;iekten ontílaan ras; Erfziekten langzaam, en dikwyls niet dan na veele jaaren.
De beroemde VAN SWIETEN geeft echter, onder meer
anderen, uit c. BENEDICTUS, een wonderbaar voorbeeld
van befinetting eener Teeringzieke Vrouw op (*); een
voorbeeld , het welk QUARIN , en misfchien meer an.
dere, aanhaalt, om 'er den befinetténden aart der Teeringziekten door te bewyzen, en toch naauwlyks by veeleu
zal geloofd worden: Icy zegt: — Rene aan de Teering
ftervende Vrouw de laatfte kusfen op de kin van haaren
man gedrukt hebbende , is die plaats naderhand kaal ge.
bleeven , fchoon de ganfche omtrek met een digte baard
bedekt was: — Dit voorbeeld bewyst te veel , en , by.
gevolg, niets ; althans, 'er word niet gezegd, dat de man
de 'Peering kreeg. Ik meen dan dat een groot
deel Teeringziekten , fchoon niet alle, aangebooren, erf
maar geenzins befinettelyk , zyn.
-lyk,
'Er is meermaalen eene Vraag geopperd , die in de
pra&lyk van eenig belang fchynt, en eenige opheldering
verdient: Men vraagt : — Hoe het mooglyk zy, dat
atngebooren Ziekten, Graveel, Steen, Podagra, enz. fomwylen eerst 3o, 40, enz. jaaren na de geboorte zig vertoonen? Maar geheid, dat de juiste werkwys daar van
niet verklaarbaar was, (en hoe veel duisters is 'er niet ?)
kan men even toch de menigvuldige voorbeelden en uitkomf en daar van niet loochenen. zenige , doch niet
alle, kinderen uit een Melaatfchen Vader of Moeder geteeld , worden dikwyls naar de getrouwe Waarneemingen
-

(*) Tom. IV. p. 72.

Sol

OVER HE FRF- ZIZKTEN.

;en van SCHILLING (*), en veele anderen, niet, dan eerst
naar veele jaaren, Melaatsch ; en dat ook deeze Ziekte
mede aangebooren , geenzins befinettelyk, zy , heeft d
hooggeleerde en doorfkhrandere ABO. VELINGIUS (t) zo
volkomen betoogd , dat 'er geen fchyn van tegenspraak
by my meer overblyft. — Maar meer ter zaak (1).
By jonge kinderen zyn de Nieren veelal in byzondere
Rukjes, of lobbetjes, verdeeld, die, vervolgens, zig vereenigen en één geheel maaken. - By bejaarde menfchen, die
van den Steen gefneeden en gellorven zyn, vindt men,
niet zelden, wederom die zelfde verdeeling in de Nieren , die , waarfchynlyk , voorheen een geheel gemaakt
hadden; deeze verdeeling , fchynt by zommige hoogbejaarde menfchen geheel niet, by anderen al , min of meer,
vroeg of laat, plaats te hebben, en brengt, misfchien ,
in het affcheiden der pis in de Nieren, eenige verandering
of oorzaak van Graveel of Steen aan. En offchoon ook
dit geheel ongegrond ware, zo leert althans de droevige
ervaring maar al te veel , dat juist kinderen , en bejaarde
mannen , het meest van den Steen en Graveel gekweld
worden. Zou deeze , of een andere foortgelyke,
byzondere , gefleldheid der Nieren , Vaaten en Klierem ,
niet even zo wel van de anderen kunnen worden overgeSCHILLING
de
Lepra.
( ')
(j) VELINGIUS, Mengelfchriften, Eerfile, maar vooral 't Tgec
, Deel.
-ie
(4) Volgens de MofaïfcheCeremonieeleWet, was iemand, die
een Melaatfchen, of ook eenig tuig waar op by gezeeten had,
aanraakte, onrein; maar deeze wettifche voor- of zinnebeeldige
onreinheid , die van een hoogere betekenis was, beflond geenzins daar in , dat de aanraaker mede melaatsch wierd. Die
een doode , euz. aanraakte, was mede wettisch , maar niet
lichaamlyk, onrein. En het geen,zommigen van de befinetting
der IVlelaatfchen in Syriër , Paleftina en van Zuid-Amerika,
blyven zeggen, rust op het zelfde loste grondbeginfel, 't welk
wy van de befinetting van onze Europeefche Klier leering,
voeden. DON ULLOA zegt, dat de Melaatfchen te Karthagena
met elkander trouwen , eu dat daardoor die Ziekte fleeds
vermeérderd en onderhouden word. Dus niet door uit
maar door Voortteeling. HIPPOCRATES-wendigBfmt,
fielt dit mede van de Elephrcatiafis. — Bedrieg ik my
niet, men fpreekt thans al te veel , zonder grond, van Smetziekten, en byna nooit, nog naar vereisch, van aanngeboo,en
Ziekten: hier van dean •.,, maar ....
,
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geërfd als de overeenkomende blaatiwe , bruine ooggin ,
fpitfe, flompe neus ? enz. Dit zo zynde, dan erven de
kinderen van de Ouderen geenzins een tloflyke oorzaak van
Steen, Graveel of Podagra neen ; maar een eigenaartig
vaat- en kliergeftel , 't welk hen door tyd, jaaren en ver
daar voor byzonder vatbaar maakt. — Ik-anderig,
vertrouw dan, dat de zo dikwyls overeenflemmende wezenstrekken van de kinderen, met de een of de andere
hunner Ouderen , de fterkfle ontkenners van Erf-Ziekten niet zullen durven of kunnen loochenen. En ook
dit dunkt my, is wederom een bewys, dat de eerfte of
waare oorzaak van Steen, Graveel, Podagra , Melaatschheid, enz. niet in de vogten, maar in de vaste deelen of
de vaaten, even als by alle andere Erf-Ziekten , plaats
Nebbe. --- Wat moet men dan van de zogenaamde fpecifique Geneesmiddelen verwagten , die zo dikwyls, en
met ophef, worden aangewend, om de vogten te verbeteren, zonder de vaaten, door welke zy bearbeid moeten
worden , daar toe bekwaam te maaken? en ook dit is
meestal boven het vermogen van menfchen, en ook zeer
vernederend voor zulke Artzen , die Reeds waar;en Steen,
GPaveel , Podagra enz. te kunnen geneezen , en ook
Heeds daar toe nieuwe middelen zoeken. Dan ik fchryve
niet voor zulke Geleerden, maar voor Onërvarenen.
Misfchien vraagt men: Zo uit- of inwendige aan
alleen oorfprongelyk zyn van een by.-gebornKwal
zondere drukking of beklemming van de Vrugt in de
baarmoeder; of van een medegedeeld, aangeërfd vaat- en
kliergeftel van de Ouderen op de kinderen , zonder dat
de voedende vogteu daar in deel hebben , hoe het dan
bykomt dat 'er (zo men meent) dikwyls kinderen met
Venus- Ziekten gebooren worden? En dit is evenwel iet
waarvan zo dikwyls gefprooken word , en zommigen
wel eens vreezen. ik betwist de ondervindingen van an•
deren geenzins; maar zeg, dat ik, zints ruim een halve
Eeuw, nevens de ervarenfle myner medebroederen , mede
redelyk veel gezien heb, en herzeg hier, het geen ik elders reeds vóór 3o jaaren, en nog onlangs, in een ander
Stuk, heb gezegd: -- Dat ik nimmer een kind, van
zyne geboorte tot i z of 14 jaaren oud , met volkomen tekenen van een aangeboorene , of, op een andere wyze , befinettende Venus-Ziekte, gezien hebbe (*). Ik heb
meerGenees(*) Aanmerkingen op van swie,Tgiv's Legerziekten.
en
,

,
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ineermaalen Venuszieke Mannen en Vrouwen , met hevige nagtpynen, beengezwellen, openbaare huidzweeren,
als of ze van de muizen gekaauwd waren, gezien; die,
flaande deeze toevallen, volmaakt gezonde kinderen teel.
den, die ook aldus den huwbaaren ftaat bereikten. 'Et
is my geen Smetziekte bekend , die zo gemeen is dan
het Schurft; en de ichurftfte Moeders heb ik de zuiverde
kinderen zien voortbrengen, die niet, dan door de uitwendige befmetting, ras mede fchurftig wierden.
De beroemdste Schryvers over de Venusziekte, HUNTER
GIRTANNER, enz. Eiellen en bewyzen 't ten deele, dar
dit fmet geenzins in het bloed, de melk, het zaad, liet
peekfel, of in het zweet, plaats hebbe, maar alleen in de
Lymphatique dellen. -- GIRTANNER, die waant veele
Venerifche kinderen, in Frankryk, gezien te hebben, en
$ er zulke tekenen en toevallen van opgeeft als ik zelf
ineermaalen by kinderen, die geenzins Venerisch waren,
heb waargenomen, zegt echter; dat zy in den fchoot der
Moeder geenzins befinet worden , maar alleen in den
doortogt by hunne geboorte; en ook dit kan, naar myn
inzien, geen plaats altoos hebben ,ten zy 'er op dien tyd,
en in dien doortogt, ontvelling, etterende Zweeren, enz.
voorhanden zyn; waarvan de Smet[lof in de geopende,
tedere, huid des kinds kant indringen. Dan het is hier
de plaats niet , daarvan iets meer te reppen ; dienende
dit alleen om te betooge_n, dat de Venusziekte geen Erfof aangebooren Ziekte, maar eelt Smetziekte, zy , en dat
de eerste in de Vaste deelen , en de laatfle in de Vogten,
plaats hebbe.
De Heeren CAMPER, BLUMENBACH, en anderen, meenen,
in de beenderen des hoofds van byna alle bekende INa.
tien, zulk een wezenlyk en kenbaar verfehil bemerkt te
heb:

en Heelkundige Waarnemingen. Artikel 27, bladz. $r, tweede

Druk, alwaar dit breeder betoogd word.

Zo min als ik Kinderen met Venusziekte heb gezien , even
zo min heb ik de waare Kanker daar by ontmoet; en nogthans
fpreeken Mannen van naam van beide Ziekten , als by kinde.
ren zeer gemeen. Intusfchen ben ik , door klaare blyken ,
overtuigd , dat Scrofulgebreken maar al te veel voor Venusof Kanker • zweeren worden aangezien en behandeld.
Zints g jaaren, heb ik 13 Vrouwen met beflooten of open
Kanker in de borflen gezien, waar van 'er 9 in de linke, en
4 in de regte, botst waren. 't Waarom i weet ik niet.
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hebben , dat 'er de leevende voorwerpen aan zouden kunnen worden gekend en onderfcheiden. Ontwyfelbaar zal
dit in de overige vaste lichaamsdeelen mede plaats hebben. Hier van daan dan ook zo veel vreemde , verfchillende, ziekten en gebreken, die, van 't Land , Lucht en
't Voekifel, afhangen, en wezenlyk aangebooren zyn. Arabië , Syrië , Palestina, zyn van ouds , als Geboorte - landen van de Melaatschheid , bekend. En het íchynt my
toe , dat die ziekte, eerst na den zogenaamden Heiligen
Oorlog, van daar, in Europa overgebragt , van tyd tot
tyd verzagt, en in onze zo bekende Klierziekte veranderd
zy. Althans in 't warmst gedeelte van Europa , Italie ,
Spanje, Frankryk, enz. fchynt -zy het meest en het langst,
maar minder in Zweeden, geheerscht te hebben. --- Van
de bekende Engelfche Ziekte (Rachitis) der kinderen , die
na het verdervelyk misbruik van warme Thee en Koffydrank ontftaan, en dat nog geen Zoo jaaren oud is, behoef
ik niet te bewyzen , dat ze van de Ouderen op de kinderen word voortgeplant , en zig, in 't tweede of derde
jaar, 't eerst vertoont.
N. TULP zegt: (*) Een verzworen Kanker en ontftoken
oogen zyn befmettelyk. — Dat de Kanker een Smetziekte
zou zyn, word van eenigen geloofd; maar, zo ik meen,
zonder grond : dat zy een aangebooren Ziekte zou zyn ,
gelyk anderen willen , is mede vry duister. 't Is wel
waar , men hoort verhaalen , dat verfcheide menfchen , in
dezelfde familie , van de Kanker zouden gefneden zyn ;
maar naardien onder zes, of meer , van deeze zogenaamde Kanker -Lyders, 'er vermoedelyk geen één geweest zy,
die dit kwaad waarlyk gehad hebbe; zo blykt , dat men
op al zulke verhaalen niet vertrouwen moet. — Onder de
uitwendige aangebooren gebreken zyn 'er , als Haazemonden, Horlvoeten, enz. die, door de veel vermogendeIIeelkonst, kunnen verbeterd, of geheel weg genomen worden
(gelyk boven gezegd is); maar, wie kan dit by inwendige
wanordes, en wel met geneesmiddelen, doen? Men ziet
daaglyks, onder meer anderen, dat kinderen, uit een geelen
Lever- zieken Vader of Moeder geteeld, ondanks alle hulpmiddelen, vroeg of laat, mede in dezelfde omftandigheid komen.
En, nadien 'er veele Smetziekten dagelyks geneezen worden , en men dit , helaas ! van de Kanker , en van veele
aan(*) Geneesk. Vermaaningen. Artist. X. bl. 523.
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aangebooren Ziekten niet zeggen kan,; zo fchynt :het, dat
de Kanter, veelëer tot deaangebooren , dan Smetziekten.,
zou behooren', die achter niet , dan eerst na veele jaaren , te voorfchyn komt. — Ik heb kinderen uit Scir
rheufe, ja openbaare, vrouwe Kankerborllen , met aandoening, zien zoogen , en met blydfchap beleefd , dat 'zy, in
haare jeugd , met het zelfde kwaad , niet zyn aangedaaa
geworden. Zo lang als 'er onhelpelyke gebreken in
de Godgeleerdheid, en onöplosbaare gevallen in de Rechtsgeleerdheid, zullen zyn, zullen 'er ook ongenees- en onverklaarbaare Ziekten , in de Geneeskunst, plaats hebben.
Dat de Kinderpokken een Smetziekte zyn , die niet uit
onze natuur voortkomt , is zeker ; maar het fchynt my
eenigzins twyfelagtig , of zy , in zommige lichaamen,
niet eenige verandering in de vaste deelen , en een geaartl:eid nalaat, die naar iets aangeboorens fchynt te gely.
ken ; althans wy zien zomwyl , dat twee írerk gepokt hebbende Ouderen kinderen voortbrengen, die mede vry ffterk
in die Ziekte deelen, en omgekeerd. En zo, by voorbeeld, de Vader zwaar, en de Moeder ligt, gepokt heeft,
dan (taan die kinderen , die het meest in wezenstrekken
met één der Ouderen overeenkomen, daar. mede veelal ge
dit heeft beide by Jongens of Meisjes plaats. —-lyk;en
lnënters, die dit niet weeten,- bedriegen zig zomwylen in
hun voorzeggen, fchoon toch de Inenting altoos te ver
-kiezny,
Verfcheiden beroemde Mannen hebben , met ie-ver, gepoogd te bewyzen, hoedanig de Bevrugting en Vorming
by Menfehen en Dieren plaats hebbe ; en daarover zyn
ten menigte zeer verfchillénde fyfthemáta ; die, als nog ,
niets afdoen ; en, niettegenfraande dee2e gisfende
ontwerpen , hebben anderen evenwel gepoogd te be.
toogen , hoedanig uit- of inwendige - Wanfohapenheden ,
aangebooren •Ziekten en -Gebreken, zouden konnen worden te weeg gebragt. Men heeft daartoe de Semina van
beide Sexen, liet Germen, de Kiem, enz. te hulp geroepen , en getragt te °toonen , waarom het eene kind een
Jongen, het , andere een Meisje, was : waarom de
eene naar den Vader, en de andere naar de Moeder, geleek, enz. -- Mannen , die hun daaglyks werk maaken, en tévens; de zwakheid hebben, deeze gewaagde inzigten in de
eeuwigheid , om met r.nvATER te fpreeken , te leezen ,
ontrooven zig van veel tyd; want fchoon ook dit tot de
hoogfte zekerheid wierd gebragt, zie ik , als trog, niet,
MENG. 1792. NO. Ia,
Mm
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-
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welk nut 'er voor de Natuur- en Geneeskunde uit gebooren zal. worden.
Dan hoe zeer ik in dit Stukje ook gepoogd heb, my,
voor alle menfchen, kort en klaar uit te drukken, en het
verhandelde met de noodige bewyzen te versterken, geloof
ik toch, dat 'er nog veel duisters overblyft ; en niet te
min, met gerustheid, 'er de volgende Geneeskundige Ge
uit te mogen afleiden:
-volgen
L Dat uit- of inwendige aangebooren wanordes en
wanfchapenheden, enz. geenzins afhangen van fchrikken, ontroeringen, of van fterke inbeeldingen van de
Moeder op de Vrugt; maar van verborgen Natuuren Werktuigkundige oorzaaken ; waarvan de wyze
hoc! onbekend is. SALOD1oN zegt: Wy

veeeten den weg des Winds niet, nog hoedanig de beenderen zyn in den buik van eene zwangere Vrouwe:
in veel wysheid is veel verdriet.

II. Dat de aangebooren uitwendige kwaalen aan druk
Baarmoeder moeten-kendorzap,fie
worden toegefchreeven, en aanftonds by de Geboorte
der kinderen zigtbaar zyn.
III. Dat inwendige aangebooren gebreken dikwyls in de
tedere jeugd verfchynen; anderen zig eerst naar veeIe jaarera ontwikkelen.
IV. _Dat gemeene Erf-Ziekten, die in de eerfile jeugd
dikwyls vry erg zyn, tegen de huwbaarheid veelal
veranderen, verminderen, ja geheel, en in fchyn,
geneezen; maar in den ouderdom niet zelden, doch
onder een verfchillende gedaante, weerom komen.
V. Dat aangebooren Ziekten van, Smetziekten vooral behopren onderfeheiden , en daarmede. niet verward, te
worden, wyl . de eerften, als Klierteering , Steen,
Graveel, Podagra, Melaatschheid, enz. nooit befinettelyk zyn; en de laatften, immers zo veel ik weet,
niet aangebooren worden.
VI. Dat alle Smetziekten, Pest, Kinderpokken, Schurft,
Dollenhonds-Beet, Venus-ziekten, enz. binnen eerai•
ge dagen, weeken, of ten langften na weinige maanden, zig doorgaans vertoonen.
VII. Dat zeer waarfchynlyk tegen Smet - ziekten zekere
hulpmiddelen kunnén en zullen gevonden worden,
zo als reeds tegen de Venus-ziekte, en het Schurft,
blykbaar is.

Viii.
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VIII. Dat, zints alle tyden, veele Geneeskundige Adepti
(zonder den grond der kwaal te !,,enuen) Heeds vrngteloos gepoogd hebben , en nog poogen, om aangc.
booren inwendige gebreken in de vaste deden ,
door Geneesmiddelen te her{cheppen , of althans te
verbeteren; maar wie van hen heeft, daar door, van
een aangebooren leelyk aangezigt, ooit een fraaijer
gemaakt? L'erfchil is hier niet.
IX. Dat men , byz evol; , by aanebooren inwendige
Ert=ziekten, zyne Lyders niet veel belooven moet ;
want , fclhoon men hunne Ziekte, om het toevallig
bederf of ontaarting in de vogter , zomwylen , ja
dikwyls , zeer verzagten, en , in fchyn , geneezen
kan , zo blyft 'er toch weest altoos een ongeneesbaare wanorde , in 't werktuiglyk vaat- en kliergeflel , over.
X. Dat de Venus- ziekte (ten zy ik zeer dwaale) geen
aangebooren, maar een onzuivere, Snzet- ziekte zy, die
nog heden, even als vdOr 300 jaaren, als een Pest,
die het menschdom vernielt, word aangemerkt; en
niet middelen, -wreeder dan de Ziekte zelf, behandeld. Maar dat ik in myn leeftyd , die ras 77 jaa.
ren word , 'er maar één, met deíperaate zweeren in
de keel , die het flikken belette , heb zien flerven;
en de overigen gemakkelyker dan een c'crdendaagfche Koorts, in den Winter, zien geneezen.
Ik zou hier hy, niet weinige woorden, nicer en tterker
Geneeskundi re Gevolgen konnen voeger ; maar, vrees dat
ze, misfchien, in de Eeuw, waar in wy zyn, van wei.
lug waardy zullen worden aangemerkt.
'S xrRTOGENBOSCH,

glen so Augustus,
1792.

'v? sta ^%

xz r

5o3

STAAT DER NATUtTRI

{.

WEETENSCHAPPÈtt

BRIEF, OVER DEN STAAT DER NATUURKUNDIGE WEETENSCÍ3APPEN TE ROME, ZINTS TWEE EEUWEN;
EN BYZONDERHEDEN, OVER DE VEROORDEELING VAN GALILEO. Door den Abbé
TES IA aan den Heer DE LA LANDE.
20 April 1790.

,7ournal des Savans.
I. `k heb de eer , Myn Heer ! u toe te fchikken
1 het Vertoog van den Abbé CALANDRELLI , Hoogleeraar in de Wiskunde in het Ronmeinsch Collegie ,
uitgegeeven, over den Elec`Irikaalen Afleider, door hem,
op last van den Paus, op het Paleis van Mont-Quirinal te
Rome geplaatst. 't Zelve leezende, zult gy terftund zien,
€lat 'er niets, van 't geen de Theorie der Elee`Iriciteit betreft, of van de voorzorgen noodig by het daar ílellen
van dergelyke Werktuigen op een Gebouw, 't geen enen
voor den Blixem wil beveiligen , overgeflaagen is door
dien geleerden en arbeidzaamen Man. Ik twyfel ook
niet of gy zult 'er genoegen in neemnen, en uwe goedkeuring zal my een nieuw bewys opleveren tegen de zodanigen, die gelooven en anderen willen doen gelooven,
dat de Natuurkundige Weetenfchappen te Rome geheel
verwaarloosd en vervolgd worden. De Veroordeeling
van GALILEO, waarvan de omftandigheden vergroot zyn,
en het oilregt verzwaard heeft , is het onophoudelyl;
aan ons gedaan verwyt , hoewel dezelve reeds zeer
veel jaaren geleden is (te weeten in 't jaar MDCXXXIII).
Ik kan u niet zeggen , hoe veel maaien, zints ik te Parys my onthoude, deeze Veroordeeling heb hooren bybrengen , tot een uitmaakend bewys van de onkunde
des Hofs van Rome , en den haat van 't zelve tegen de
Geleerden. Staa my toe , niyn Heer ! dat ik, te deezer
gelegenheid, my eenigzins breeder uitlaat over een Stuk,
't welk myn Vaderland zo zeer tot oneere geduid wordt.
Ik zal bekende en onbetwiste zaaken ophaalen, die genoegzaam zullen weezen om veelen uit den dut te hel.
pen. Uwe zugt voor de Starrekunde , en de byzondere
yver,welke gy betoond hebt voor de eer van den grooten
GALILEO, verzekert my, by voorraad, dat gy, niet zon-
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dier deelneeming, eenige ophelderiuge zult ontvangen over
een gedeelte zyner Getchiedenisfe.
II. De eerfte Academie, die zich voorgefteld heeft de
Natuurkunde en de Natuurlyke Historie te vernieuwen
en te volmaaken , en die , met een edele fierheid, affland doende van de Droomeryen der Scholastieken in de
voortzetting dier Weetenfchappen, niets aangewend heeft
dan Waarneewing en Proefondervinding , is de Academie der Lyncei te Rome, geftigt door FREDDERic cisi, in
den jaare 1NIDCIII. MARTJN FOGLL, een Duitsch Geleerde, hadt alle de berigten, de Geschiedenis dier Academie
betreffende , verzameld ; doch hy ftierf eer hy zyn arbeid
volbragt hadt. LEIFNIT, kreeg dit Handfchrift , err
fchonk het vervolgens in de Boekery des Prinfen van
W OLFENnuTTEL , waar het nog voorhanden is. JEAN
BlANcni, of Jnius rr.A:vcos, een bekwaam Natuurkundige van Rimini, en bekend door de ontdekking der .4m:nonshoornen in de ,Idriattfclie Zee, zicli een affciirift daarvan verfchaft hebbende, voegde zyne eigene opgedaane
ltundfchappen by die van FOGCL, en vormde, uit deeze
houwitoll'en , een huk ; getyteld: Notitia Lynceora rn , gedrukt aan het hoofd der tweede Uitgave van liet Phytobafanon van r asrus COLONNA , te Florence in 't jaar
1kIDCCXi IV gedrukt.. 't I6 uit dit Vertoog, dat men zich
,een recht denkbeeld kan leereis vormen van 't veen de
Natuurkunde en de Natuurlyke Historie, aan de Acadeinie der Lyncei , heeft dank te veeeten. Ik zal any ver
hier de Naaihen en de Werken van eenige-genomt
der uitlIeekendfle Leden op te Naalen.
lF O DEr rc cEsi , Grondvester dier Academie • is de
Schryver der geleerde Verhandelingen, getyteld De Ccelo,

de li7etallo .hytir, de Prodigiis, Apiariuna , 7abu1ce Phytofopliicce. 1 ly is het, die, niet een haute hand, de vaste
-

Spheeren , waarmede tiet Steltel van PPTOLuntr,us den
Hemel bezwaard had„, aan ilula;en brak. Hy is 't, die
zich 't eerst bediende van het t\ licroscoop, om de Zaaden
der Planten te bezien, terwyl FRANCOIS - sTELr_tTI , zyn
vlede'broeder, de eer(le was om zitli van dit Werktuig
te bedienen tot het waarneemen der Infe&len. Ely is 't,
die den naam van Telescoop en Microscoop gaf aan de
Werktuigen , welke hy geleerd hadt met eigen hand te
vervaardigen (*). Hy is 't, die aan 't hoofd zyner Acade(*) Over alles wat de Telescoopen en Micros-roopen, derzet.
IV'I n] 3
,
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demister arbeidde , om in 't lickt te geeven, en te verryken ,
het g,Dote Werk val] ANT. HERMANDES', een Spanjaard, over
de Naturtrlyke Historie van Mexico. De dood verhinderde
hem een groot Werk uit te geeven , 't welk afgefchreé.
ven ligt , onder den Tytel : T12eatruin Naturce.
JEAN BAPTISTE I'owTA was een Lynceo, en de geheele
Wereld weet wat de Natuurkunde in 't algemeen , en de Gezigtl:unde inzonderheid, aan hern verfchuldigd is. By be•
±igde eerst de middelen om de Jut te verdikken, en wondt
bet kVindroer uit , ' t geen binnen eenige jaaren gemeen
Werd in Italie. -- JEAN FABRU is de eerfle geweest om
het toen algemeen aangenomen gevoelen, wegens de voort
Dieren uit verrotting, te bel}rydeu, en hy-brengid
ging in dit Stuk REDT en nIALPIGI31 voor, die aan deeze
Leer den laathen flag toebragten. —.- Zo is FABIUS COLONNA t',é Voorganger geweest van TOURNEFORT, die
zelve erkend heeft , dat zyn Plant.:undig Stelzel reeds
uitgevonden en voorgefleld was door dien geleerden Lynceo, en door AND. CFSA.LI'INI. TABIUs gaf den naam van
Paales aan de Bladen der Bloemen, een naam welken zy
behouden hebben ; by is de eer(fe, die bewees , dat de
opgedolve Beenderen en Schelpen, in gebergten zeer wyd
van Zee gelegen, overblyfzels vats Dieren, en geeue fpeelingen der Natuur, waren, gelyk men tot dien tyd geloofde. Maar liet zou te lang vallen de beroemde
Klaagtien op te noemen, die, door hunnen arbeid en contdekzelven uitvinding , gebruik en uitwerkzels betreft, kan inen de
,Vlagia Univerfalis van den Jefuit G. sctaoTT uaazien, Tom. I.
Liv. jo. Waar hy EUSTACHE nivtst noemt, die, ten zynen tyde,
te Rome zulke heerlyke In(lrumenten van die Ibort vervaardigde, dat hy niet voldoen kon aan de be(ieliiugen, hein van
allerwegen gedaan; die de Glazen, door KIRCnER gezonden aan,
den Keizer FERDINAND DEN 111 , groot Minnaar van de Proefou.
dervindelyke Wysbegeerte , ileep. Dewyl ik van sciio'r
(preek, die zo veele verdieniieu heeft in de Natuurkunde, een
zich langen tyd te Roirre onthieldt , waar by ten naauw1i u
verbonden was aan zyn Broeder Vader Eitram, wil i'.-, nier
naalaaten hier aan te duiden, de Notice des Orwrages de scrroTT,
ie Parys in 't jaar 1785, in avo. uitgegeeven door den Abbé
MERCIER , ALbé de St. Leger de Soisfons , aocie ;st Bibliothecaire
aye Sr. Genevi ve; een Werkje, zeer zeldzaam geworden, en waar

van te went hen is, dat de Seliryver de n:oeic zal neetnen oat
stuc nieuwe uitgave te geeven.
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dekkingen, de Academie der Lyncei beroemd gemakt hebben. Genoeg is het, op te tekenen, dat de groote GALILEO zodanigen prys Relde óp zyn Lidmaátfehap in
deeze Academie, dat de eenige Tytel , met welken hy
praalt aan 't hoofd zyner Werken , die van Lynceo was.
In zynen ouderdom zyn gezigt verlooren hebbende, zeide hy menigmaal, buértende,dat hy una Lynce cieca, een
Blinde Lynx geworden was. — De Verhandelingen vats
MARIA GuIDUCCI , Secretaris van die zelfde Academie,
waren oorzaak van de Gefchillen, die vervolgens tusfchen
GALILEO en diens vyanden ontl'onden , wier haat niet
bevredigd werd, dan door de veroordeeling van dien grooten Starrekundigen. De Gefchiedenis der Lyncei, zo zeer
verbonden zynde aan die van GALILEO, kan ik niet be•
grypen hoe de beroemde Gefchiedfchyver der Starrekunde, de Heer BAILLY , van de grondvesting der hedendaagfche Academien fpreekende ,, die Academie heeft
kunnen vergeeten, welke ze alle voorgegaan is, en, door
haar voorbeeld, de Wysgeeren geleerd heeft de waare
middelen , om de Beoefening der Natuur aan te kwee.
ken 'en te doorgronden. De Academie der Lyncei zots
door de pen eens zo diepdenkenden en fraaijen Schryvers
nièt gemist hebben een nieuwen glans te krygen.
III. De Cardinaal FR NCOIS BARBERINI volgde FREDERIC CESI op, als Voorzitter van de Academie ; maar, by
den dood des Stichters, die, door zyn voorbeeld en . kun.
de, als 't ware, de ziel van het gezelfchap uitmaakte,
fcheen de yver en arbeidzaamheid der Leden te verflaauwen , en geraakte bykans uitgebluscht. Toen was het,
dat de Heer CIAMPINI op het denkbeeld viel om eerie andere. Academie te vestigen , welke den naam droeg van
de Academie Phyfico - Mathematique , ' t geen hy uitvoerde in 't jaar MDCLXVII. De Cardinaal MICHEL -ANGE
Ricer,. een der beste Wiskundigen van zyn tyd, haalde CIAMPINI over tot deeze Stichting. Dezelve gefchied.
de onder 't opzigt van Koningin CHRISTINA , die zich
toen te Rome bevondt. Eene Koninginne , die , terwyl
zy geestige Italiaanfche versjés opltelde met den Abbé
GuiDI, een beroemd Dichter , en een der Grondveste.
ren van de Academie der 4rcadiers , met veel yvers de
Natuurkundige Weetenfchappen beoefende , en geheele
nagten doorbragt om het Uitfpanzel waar te neemen met
den grooten CASSINI, wiens gezondheid zy zo zeer ter
harte nam, dat zy, om het hoofd diens Starrekundigen
Mma
voor
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voor de lugt te dekken,, met haar hand een Zakdoek
daarop hieldt• eene treffende omftandigheid, welke c.ASS NI zelve, met veel .,aandoenings verhaalt in de gefchreevene Aantekeningen van zyn ,, Leeven , die in handen zyn van. den Graaf CASSIN1 , my medegedeeld op
het Koninglyk Obfervatorie. De Nieuwe Academie te Rome verwierf, van Naaren aanvang af, de grootíle
ber.remdheid; zo dat de _Koninglyke Academien van Parys en Londen met dezelve begeerden Briefwisfeling , te
houden. Vader MABXLLON, die, ten dien tyde, zich, te
,Rome bevondt, verhaalt, in zyne Reize door italie, dat
by menigmaal, met genoegen, de Zittingen daarvan bywoonde. De Heer CI"IPINI was een onvermoeid Man,
gelyk te zien • is uit de lyst der talryke Werken, welke
by ons heeft naagelaaten; ik vernoeg my hier op te noemen , zyne Verhandelingen over de Aardbeevingen; over
het onverbrandbaar Linnen , of de Amiant1z (*) ; . over de
nieuwe wyze welk by ; uitdagt om ,Gezigtkundige Tafelen
op te, ílellen, als mede het Vertoog, waarin by aan de
Academie xekenfchap geeft van zyne Waarneemingen op
de Confect van den jaare MDCLXXXI, eene Comeet altoos gedenkwaardig, zo van wegen de berekeningen van
ivEWTON, als uit hoofde van de Wysgeerige Schriften,
waar
(*) De Heer CIANPINN, door zyne eigene Proeven zich verzekerd ' hebbende van' de Onvérbrandbnarheid der Amianth ,
geloofde, volgens eene plaats by PLINIUS , dat de Ouden zich
bedienden van Linnen daar uit zamenge(teld, om de Lichaamen
der Koningen en Grooten te omwinden, en door dit middel
derzelver asfche te fcheiden van de houtasfche. DIAHUIlE1,
heeft zich hier tegen verzet, (Mem. des I:-fcript. Tom. IV.) en
de Natuurkundigen op zyne zyde getrokken, die uit de finel
ting van de Amianth, door den Brandtpiegel,al te vlot beflooten
hebben, dat liet vuur der Houtmyt desgelyks het Linnen,
daar van gemaakt, verbrandde: doch het vuur van de Hout
Ouden komt niet in vergelyking met het vuur eens-mytendr
Brandfpiegels. Het eerie hadt dikwyls geen kragts genoeg de
beenderen der Lylzen tot asfche te verbranden, welke men te
dier oorzaake befloot in een vat Cinerariurn, of Osfuarium ge
zou 'er nog eene aanmerking kunnen byvoegen.-hetn.M
De proeve met den Brandspiegel is genomen op de Amianth
zo als dezelve in de natuur voorkomt; dat is op de Amianth ,
omwonden met glasagtige zelf(tandigheden , die de finelting
hehb--n neoeten bevorderen en waarvan uien dezelve affcheidt,
als men 'er Linnen van maakt.
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waar toe zy, vervolgens, gelegenheid gaf. CIAMPINI hadt
tot zyne Medegenooten ALPHONSO BORELLI , FRANCOIS
$IANCHINI, MONTANARI en PAUL BOCCONE, die alleen genoeg waren waren om aan zyne Academie den grootften
luister by te zetten. 't Is allen bekend hoe veel de Wis..
en Starrekunde aan de twee cerstgemelden verfchuldigd
zyn; maar hoe veelen weeten niet de uitgeftrektheid hunner kundigheden in de Natuurlyke Historie , waarin de
laatstgenoemde bovenal uitmuntte? BoRELL1 heeft ons de
Meteorologie van den Berg Etna, en de Gefchiedenis van
deszelfs Uitbarifingen, gegeeven : hy is ten deezen opzigte de voorlooper geweest van myn beroemden Vriend
den Commandeur DE DOL1-iIEU , die ons, als een diep.
ziend Natuurkundige, de Vulcanifche Voortbrengzels van
dien Berg heeft doen kennen. BIANCHINI (*) heeft
keurige naafpeuringen gedaan op liet Meir van Albano,
op de wateren der Fonteinen te Rome , op de vuuren
van Pietromala, die de Hoogieeraar. SPALLANZANi en de
Ridder VOLTA, onlangs, erkend hebben voor ontvlambaare
Lugt, die zich natuurlyk vormt , en te dier plaatze ont•
brandt. De fmoak voor de Natuurlyke Historie was toen
ten tyde, by ons de heerfciiende, en zeer algemeen.verfpreid.
(*) Hy heeft eene Waarneeming gedaan , welke misfchien
eenige betrekking heeft op lichtende punten in het duister gedeelte der Maan , waaruit UERscnOLL het bettaan van Vuur.
braakende Bergen in dezelve beflooten heeft. BIMNCUIzI reeds,
in 't jaar 172 , de Maan waargenomen hebbende met een Kyker van cenrroNT, van 15o Roaneinfche Palmen; befpeurde by
in het midden van de plek, Plato geheeten, een fireek licht,
welke by oordeelde veroorzaakt te worden van doorgebrooken
Zonneliraalen, 't zy door eene opening, of door een gat, van
de berragtige zanden, die deeze Maanvlek omringen , Hesperi
& Phosphor•i 71ovn, ph!enotneva, p. 24. -- De Heer M.ILRAN tekent,
in zyn Werk fur l'Auror•e Porcale, desgelyks eene AVaarneeming
op , te Ror,.e gedaan door Vader JacQUIER, op den 12 April 1742;
Vader JAc;lulm,c, en alien die nevens hem waarnamen, zagen uit
den noordkant der Maane een bleek licht voortkomen , in
breedte omtrent gelyk aan de halve diameter van de Maan, en
Eene waarneeming van
omtrent vier maaien zo lang.
foortgelyk een sart hadt CHRETIEN nrENTZEL langen tyd te
vooren in Duitschland gedaan , als hy, op den 26 Nov. 1684,
een lichte llreep zag, die zich topswyze verhief boven de Schyf
der Maane, en geleek na den flaart van een Comeet. Zie Les
.Ephemerides des Csrieux de la IVVi ure. Dec. H. An. 1684.
--
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fpreid. In de TransaEtions Philofophiques voor 't jaar
MDCLXVIII, vindt men een Brief van STkNON over de
Proeven te Rome, door den Ridder COItVINI, op den Sa
genomen. Dezelfde TransacTioi s, voor 't jaar-lamnder,
MDCLXX, vermelden ook de herhaalde Waarneemingen
in dezelfde Stad , over de afwyking der Kompasnaalde.
Geleerden zelfs, die den grootsten naam verkreegen hadden inn alle andere vakken van Weetenfchappen, waren
'er op geheld, om te wonen, dat zy de beoefening der
Natuurkunuie niet verwaarloosd hadden. In de Ephémerides Roinaines (*) van 't jaar MDCLXXVIII, treft men
een íchoonen Brief aan van den Cardinaal NoRIS, over
het visichen van Koraal. —.._ Onze geleerde Natuurkenners hielden zich niet te vrede niet Nafpeuringen te doen,
en Werken over de Natuurlyke Historie te íchlyven ; zy
lagen Kabinetten aan , waarin zy zorgvuldig de voort
drie Ryken der Natuure bewaarden ;-brèngzelsvad
3►REDEIIC cESI hadt 'er een ten gebruike van zyn Lyn tel CIAMPINI hadt een ander voor zich en de Leden
zyner Academie. Maar geen dier Kabinetten haalde by
't geen Vader KIRCHER in 't Romeinfche Collegie verzamelde deeze beroemde KIRCHER , Schryver van de Mundw.t Subterraneus , Ars magna lucis & umbrce , en van veeIe andere Werken, waar uit onze hedendaagfche Natuur
een groot deel hunner kundigheden geput heb -kiutldgen
zonder den bekwaarnen efuit te noe--ben,dikwyls
nen, die ze hun verfchafte. Zyn Kabinet beítaat nog; vers
tierd , en laatst vermeerderd, door den Cardinaal ZELADA , Secretaris van Staat, in geen foort van Weetenfchapten en Letterkunde een Vreemdeling , en wiens heer
voor de Natuurkunde, en de Natuurlyke-íchendfmak
Historie, in geheel Europa bekend is.
Zo.

(*) Deere Ephemerides inaaken het eerfte Tydrehrift uit over
de Natuurlyke I-listorie, 't welk in Italic, en misfchien elders,
verfcheen . FRANCOIS NAzARI begon ze uit te' geeven in 't
jaar 1668; ze werden agiervolgd door CIAMPIICI , en eenigen
der Leden zyner Academie , tot het jaar 1683. Over derzelver
waarde kan men oordeelen uit de Franfche Vertaaling , uitge.
geeven in het vierde en de volgende Deelen van de Collection
Acadesnique de Dyon. Deeze Ephemerides Romaines worden
thans vervaardigd door den Abbé PESSUTI, een fraai en geleerd
Schryver, Ho®gleeraar in de Wiskunde in het Collegie de l^J
Sapie^:ce.
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Zodanig, myn Heer , was de zu t , met welke men de
Natuurkundige Weetenfhappen , by ons , behartigde, op
een tyd , waarin de ongelukkige SWAM„ E R1) vnM , in geheel Frankryk, niemand kon vinden , die zone Infec?en en
Ontleedkundige Preparaten wilde knopen (`). Eer
ik dit Artykel befluit, moet ik aanmerken, dat de fma k,
dien men te Rome gehad heeft voor Natuurkundige Weetenfchappen en Kabinetten , tot veel honger tyd opkiir.^t
dan de Academie der Lyncei. De Mcaallotheca 17aticana
van MICHEL MERCATI strekt 'er ten bly l.baaren bewyze
van. Deeze Geleerde , gebooren in den Jaare 11ZDXLI ,
en, in den bloei zyns leevens, Opzigter van den Vaticaan fclien hru}dtuin, kreeg, vervolgens, last van Paus SIXTUS
den V, om by den Iiruidtuin een Kabinet der Natuurlyke
Historie aan te leggen , waarvan by ecne befchryving
gaf in een Verk, 't welk egter eerst zeer lang daar naa
(1MlDCCXVII) , te Rome is uitgegeeven , door den IIeer
LANCISI, met Aantekeningen van P. ASSAL-TI, Hoogleeraar
in de Scheikunde. In dit Werk wordt gefprooken van de
gedaante der Cristallen, en de Kunst-cristallen van Aluin;
en het is vreemd , dat de fleer ROME DE L'ISLE , wiens
verlies wy betreuren , daarvan geen melding gemaakt
heeft in zyne Cryrtallographie.
IV. Terwyl de Academie van den Heer CIAMPINI, met
zo veel geluks, arbeidde aan het voortzetten van de Natuurkunde en de Natuurlyke Historie , en dezelve den
welverdienden roem genoot, hadt zy te Florence eerie iMiededingiler , die haar in ver;naardheid evenaarde , ja zelfs
overtrof. Gy gevoelt , dat ik fpreeken wil van de Academie del Cidnento , ged:igt in 't Jaar MDCLVII , do,^r
Prins LEoPOLI DE nMED1.CIS. Maar , tot eer van Rofne ,
was dezelve Naare eerfile poogingen , en welgelukken, v-rfchuldigd aan den raad en den arbeid van een Rumeis
N ICHEL - Arctic nieci be[luurde liet werk; en liet Eerite
Deel der Memorien van die Academie , zagen het licht
niet , dan naa door dien Geleerden naagezieli en goedgekeurd te veezen. Dezelfde nicci was door en door
bedreeven in de Natuur, en nog íterker in de \Viskunde;
zo dat BORELLI , die al den trots eens 1Viskunitenaars
be-

(*) Zie het Leeven van SWAMMERDAM , door EOERHAVE geplaatst voor de Nederduit/che en Latynfehe Uitgave van sweM^slizRDAM's Bib/ia Natures.
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bezat, niemand dan hem tot Regter koos in een , gefchtl ,
't welk by hadt met ETIENNE DE ANCE[ IS CU n1MCIiEI.
MANY'REDI , over zyn Werk de Yi Percuijtonis. De verdien[Uen en roem van RIM deeden INNOCENTIUS don XI
belluiten , om hem, in den Jaare DIUCLXXXI , •met delf
Cardinaalshoed te befchetlken , ondanks de weigeting van
dien Geleerden , wiens zedigheid deeze Eer weigprde a*t
te neemen. Deeze hulde, welke de Paus bewees aan de
Weetenichappen in den perfoon van tuccl, bewyst, boe
zeer de befchuldiging der vyanden des Ilofs van Rowe
valsch en lastcrlyk is, als y voorgeeven , dat Paus CLEM NS de IX het Cardinaalfchap_tliet vergunde aan LEOPOLE
DE r ;ebIcis, dan oer ooraarde, dat by de Academie
del Cimento zou vereIetlgen.'De heer FABRONI , Leltuµrdec
der'Univerfiteit van, .PVo; met zo veel roeras bekend
door' zyne Viz ílluftriu>fs jktlorum , hadt geloof gellager
aan dat valsch berigt ; doch heeft het.vervolgens ingetrokken ,
en dc vollegigfe bewyzen yap desz.elfs onegtheid opgeleverd. floe heeft men dus de nagedagtenis kunnen fchenden van een Paus , die d• \Vysbegeerte geleerd hadt onder BENOIT cAS1ELLI, die, mpt al zyn vermogen, CALILEO
handhaafde tegen diens vyanden , die, niet dan met veel
wederzins, den grooten CASS Nl aan LODEWYK DEN XLV
afilondt , die Vadet RICCIOLL dekte tegen de aanlagen
van een Inquifiteur, dC , eindelyk , het ontwerp beraamd
ibadt , om te Roma dezelfde Academic te grondvesten
door CLAMPINI eenigen tyd daar naa geltigt.

('t Vervolg en Slot hier na.)
LIEVENSBERIGT
VA N
DEN EERW. PHILIP DODDRIDCE, D. B.

(Vervolg en Slot van bl. 4E6.)

DMDCC

op den tienden December des Jaars
L , den laatgen Eerpligt af aan de gedagtenis
van zyn uititeekenden Vriend en 'vader, Dr. CLARK , die
op den vierden dier Maand leierf, door eene Lekreden
te doen te St. Albans. De reis , welke by aflei om (fit
werk
r.
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werk te volvoeren, gaf aanleiding tot de kwaal die hein
in 't graf fleepte. Hy vatte eeue koude , welke hem het
overige van den Winter bybleef. Met het Voorjaar, ver
ongemak aanmerkelyk ; doch het keerde, in-minderzy
den Zomer, met geweld, weder. In deezen verzwakten
flaat van gezondheid, werd hem geraaden , voor eenigen
tyd zyn openbaar Dienstwerk te ftaaken , gepaste Geneesmiddelen te gebruiken , en uitfpanning te neemen.
Men kon hem niet overhaalen , om het eerfle gedeelte
van deezen raad te gebruiken : want , naar zyn inzien ,
was werkloosheid erger dan de dood. Dewyl hy oor.
deelde , dat 'er geen onmiddelyk gevaar was , kon men
hem niet beweegen , het Dienstwerk , waarin hy zo veel
welgevallen vondt , te l'aaken. Hoe meer by aan zyne
ontbinding naderde , hoe duidelyker men zyne geftadige
vordering in Hemelsgezindheid bemerkte. Hy fcheen zich
boven de Wereld verheeven te hebben, en , van dag tot
dag , meerder na de Onfterflykheid te reikhalzen. Deeze
Zielsgefteltenisfe drukte hy met veel vuurs uit in ver=
fcheide zyner Brieven , en is openbaar uit zyn Laattien
Wil, dien hy, ten deezen tyde, maakte , en op de vol
aanving: „ Naardemaal het gebruiklyk is ,-gendwyz
„ by gelegenheden als deeze, aan te vangen niet de Ziel
„ in de Handen van GOD, door jesus CHRISTUS, aan te
beveelen, doe Ik zulks, niet uit fleur, maar in opregt„ beid en met blydíchap ; het voor myn grootst geluk
„ rekenende , dat ik geleerd heb en bemoedigd ben dit
„ te doen , door dat heerlyk Euangelie, 't geen ik, ten
„ vollen geloovende , aan anderen, geduurende myn lee.
„ ven, predikte; en 't welk ik voor een oneindig grooter
„ fchat reken , dan al myn geringe voorraad van tydlyke
„ Goederen , of Bezittingen tien duizend maaien grooter
„ dan de myne."
De laatf'e keer , dat Dr. DODDRIDGE het Avondmaal
aan zyne Gemeente te Northampton uitdeelde , was op
den tweeden van Juny MDCCLI. In de voorafgaande
Leerreden over Hebr. XII: , gaf hy oenige wenken van
zyn naderend einde, en fprak, met veel tederheids en aan.
doenings , tot zyne Gemeente , over het vooruitzigt van
hunne haast aanftaande fcheiding. In July predikte hy
nogmaals , en dit bleek zyne Aicheidsreden te weezen ,
over Rom. XIV: 8. Het laatfle openbaare Dienstwerk ,
door hem verrigt , was op den achttienden dier Maand ,
by de Bevestiging van Mr. ADAMS, te Be3Yd1y.
Nan
.
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Naa deezen tyd verbleef hy, eenige weeken , ten huize
van zynen Vriend, den Eerw. Mr. ORTON, te Shrewsbury.
In Augustus ging hy na de Wateren te Bristol ; doch
zyne Gezondheid fleeds afneemende , raadde men hem ,
als een uiterst middel, een Reisje na Lisbon te doen. Dewyl de Dr. zich in Beene zeer ruime omflandigheden
bevondt , leverden de grootes, kosten van zulk eerre reis
eene zeer gewigtige zwaarigheid op. Doch deeze werd
weggenomen, door eene zeer ruime Infchryving onder
zyne Vrienden ; te werk getleld door een zeer waardig
Geestlyken , aan wien de Doctor, zonder eenigen toeleg ,
iets van zyne omflandigheden ontdekt hadt.
Hy vertrok van Bristol op den zeventienden September,
en ging , den dertigalen , aan boord van de Paketboot te
Falrnouth. Het zeilen met het Schip , het nieuw tooneel
voor hem geopend , de zagte lugt en verfrisfchende zeekoelte , hadden een allerguníligíle uitwerking op zyn geRel. Hy zat, het grootíle gedeelte van den dag , in een
gemakïyken Armioel, in de Kajuit, en vermaakte zich met
de ruime Zeegezigten. In de Baai van Biscaijen , werd
het Schip eenige dagen door f'ilte opgehouden , en het
weêr was zo heet, dat Dr. DODDRIDGE'S overmaatig zweeten wederkeerde met eene zwakheid , die zyne fpoedige
ontbinding dreigde. Maar , toen het Schip voor de gewenschte Haven kwam , en wagtte om de noodige Klaaringe te doen , gaf de fchoonheid van den dag , de zagtheid van de lugt, en de fraaiheid der voorwerpen die hens
omringden , een nieuwen omloop aan zyne vogten. Hy
kreeg zulk eene maate van verfrisfching, dat de hoop, op
herhel, hem begon te lreelen.
Op den dertienden, van October, tradt by aan land. Den
volgenden dag , fchreef hy aan den Heer , die te North..
ampton zyn Dienst waarnam, en gaf hem een kort verflag van zyne Reis. Zyne verregaande zwakheid en gevaarlyken toehand verhaald hebbende , voegde hy 'er nevens: „ Des niet tegenflaande dank ik GOD; de onge.
„ íloordíle helderheid van geest blyft myn deel, en myne
„ Lichaamskragten zyn redelyk. Ik hoop en vertrouw
„ op GOD , en berust volvrolyk in alles wat hy met my
„ doet. Wanneer gy myne waarde Vrienden van de Ge „ meente ziet , onderrigt hun van myne omílandigheden ,
,, en verzeker hun , dat ik my wilvaardig aan GODS
,, wil onderwerp. Indien ik Benig verlangen op herílel
„ koester , 't is voornaamlyk, op dat ik my moge bezig
„ hou-
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houden met,cHrtsrus, onder hun, te dienen; en dat ik
„ my, door het Geloof, in ftaat bevinde, om den Dood
„ aan te zien , .als een vyand die overwonnen zal worden ; en, wel te vrede, niyne waarde E,gtgepoote , in een
,, vreemd Land, Weduwe te lasten , indien zulks de be.
,, fchikking is van onzen Hemelfchen Vader. Ik hoop mynen pligt gedaan te hebben. De Heere doe zo als goed
„ is in Zyne Oogen ! "
Te Lisbon, werd Dr. DODDRIDGE bejegend met al. de
hoogagting en vriendfchap, die zyn uitfteekend en beminnenswaardig character kon verwagten. Maar de verandering van Lugvfreeke bragt geene gewenschte uitwerking
voort. Op den vier-en-twintigden van October,, werd
hy aangetast door een ílerken Buikloop, die zyne weinige
kragten uitputte. Des niet te min behieldt by, den volgenden nagt, dezelfde bedaardheid, kragt, en vrolykheid,
van geest, die hy, geduurende zyn geheele ziekte, gevoeld
en te verftaan gegeeven hadt. De eenige finert , welke
hem ontroerde , was het vooruitzigt op de droefheid en
verlegenheid, waarin Mevrouw DODDRIIGE zich, by zyne
aflyviglleid, zou gedompeld vinden. By zyne Kinderen ,
zyne Gecpeente en Vrienden, verlangde hy, op de aandoen•
lykl}e wyze , in gedagtenisfe gehouden te worden. De
Godvrugtig[te wenfchen en verlangens boezemde hy uit ;
maar Mevrouw DODDRIDGr's hart was te zeer aangedaan
over den aan(Iaauden Standswisfel , om zich deeze onderfcheiden te -herinneren. Den volgenden dag , lag hy in
eerre zagte fuimering , die duurde tot een uur vóór zynen dood. By de laatfle worllelingen fcheen hy rustloos,
en loosde veelt diepgehaalde zugten. Kort hierop volgde zyne ontbinding , op den zes - en - twintigilen van October, Oude Styl, omtrent drie uuren in den morgenftond.
Menigmaal hadt Dr. DODDRIDGE zyn wensch te kennen gegeeven , om in de Vergadel;plaats te Northampgs ,
waar zyne Kinderen, en zo veelen zyner Gemeente en
Vrienden, waren bygezet, begraaven te worden. Geduurende zyne ziekte , nogthans , fprak by hierover als een
by hem ortverfchillig ftuk , en , om de t}eeds toeneemende verlegenheid zyner Egtgenoote te vermiin eren , verlangde hy begraaven te worden, waar by flierf. By onderzoek, bevondt men, dat het over-voeren van zyn Lyk.
na Engeland, met groote kosten , zou vergezeld gaan ;
men oordeelde daarom hiervan te moeten afzien. Zyn
overfchot werd, derhalven , -begraaven -op de Begraafplaats
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plaats van de Britfche FaEtory te Lisbon', met zo veel
ftaatlykheids, als de omstandigheden op de plaats toeliep
ten. Het grootfile gedeelte der Heeren, tot de Factory
behoorende, vergezelde zyne Lykitatie.
Schoon Dr. DODDRIDGE's Gemeente het treurig ge
niet mogt íinaaken , van hem in hunne eigene-noeg
Vergaderplaats te zien byzetten, richtte zy in dezelve een
fraai Gedenkteken voor hein op , en deedt een edelmoedig gefchenk aan zyne Weduwe. Iet Opfchrift , vervaardigd door 's Doctors Vriend , GILBERT WEST , Esq.
(Schryver van eene. uitmuntende 'Verhandeling , over de
Opf anding -van CHRISTUS liep . op deezen zin: Ter Gedagtenisfe van PHR.LP DODDRIDGE , een -en- twintig jaaren
Herder deezer Gemeente , Bejtuurder van eene, bloejende
Academie, en Schryver eener menigte uitjteekende Werken;
door welken zyn Godvrugtige , weldaadige en onvermoeide
yver,, om de Menfchen wys , goed en gelukkig te maaken ,
veel beter zal bekend worden , langer vereeuwigd blyven ,
dan door dit denker en verganglyk marmer. Het nederig
Gedenkteken , niet van zyn lof; maar van de hoogagting ,
de genegenheid en droefheid der geenen , die hem kenden ,
hem beminden , en hem betreurden; en die verlangen , door
dit Opfchrift, hun Vriendfchaplyk, doch opregt, getuigenis
te geeven aan de veelvuldige bemtinnelyke en Christelyke
Deugden, die zyn meer byzonder Charaëter vercierden: door
welke by , fchoon dood, nog (preekt , en Jieeds in gedagtenis tegenwoordig , kragtdaadig fchoon Jtilzwygend ,, zyne
eertyds beminde, en altoos dankbaare, Gemeente vermaant.
,)

,

Hy was gebooren Yuny 26, 1702.
En Jlierf O6 . s6, 1751.
Oud 50 jaaren. (*)
Zv-

( Het oorfpronglyke is:
To the Memory of
D. D.

PHILIP DODDRIDGE,

Twenty-one years Paftor of this Church,
Director of a florishing Academy,
And Author of. many excellent Writings;
By with
His pious,, benevolent, and indefatigable zeal
To make men wife, good and happy,
Will far better make kwown,
And perpetuated much longer,
Than
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Zodanig waren de laatfte oogetiblikken Van deezen grooten en braaverl Man , hooggeagt niet a11e'en by de Ge.
leerden- onder de Disfenters ; maar ook by veele uitmuntende cieraaden der Engelfche Kerk : by eenen BARKER,
tenen MILES, eengin . NEAL , eenen LELAND , eengin LARD-

NER, onder de eerstgemelden, en by eenen COSTARD,
Benen WARBURTON , eengin OLIVER , eenen NEWTON S
eenen SECKER , eenen AYSCOUGH , eenen GREY , eenen
HUN T , eenen WEST , eenen MADDOX , eenen SHERLOCK,
eenen HILDESLEX, eenen solt.zRSr,'r, en eenera LITTLE.

TON, onder de laatstgenoemden.
Over de Geaartheid, de Deugden en het Charaéter vara
Dr. DODDRIDGE in 't algemeen , zal het , naa het reeds
aangemerkte , niet noodig zyn bier uit te weiden; maar
Dr. KIPPIS , die de beste gelegenheid hadt om hem te
kennen , heeft 'er een zeer keurig verflag van gegeeven :
en, met het treffend einde daar van, zullen wy, zeer voeg.
lyk , dit Leevensberigt befluiten. „ Over 't geheel was
„ Dr . DODDRIDGE niet alleen een groot Man ; maar een
der uitmuntendíte ' en nuttiglle Christenen en Christen,, Leeraaren , die immer leefde. De indruk zyner veel„ vuldige en bgminnelyke Deugden zal uit myne Ziel
,, niet gewischt worden, zo lang dezelve eertig bezef en
„ geheugenis behoede. 't Is. 'er zo verre ;f ., dat die
„ indruk op my zal verlooren gaan, dat ik denzelven al„ tool , met allen vlyt , zal aattkweeken; en ik agt het
„ voor geen klein geluk myns leevens , dat ik bewaard
,, ge.
Than by this obfcure and perifhable marble';
The humble monument, not of his praife,
But of their eileem , affection, and regret,
Who knew him, loved him, and lament him;
And who are defirous of recording,
In this Infeription,
Their friendly but faithful testimony
To the many amiable and Christian virtues,
That adorned his more private cbara^ter ;
By which, though dead, he yet fpeaketh,
And, Rill pretent in rethembrance,
Forcibly, though filently, admouisheth
His once beloved and ever-grateful flock.
He was born

^6 Jun .

1702.

And died 26 Ott. í75t•
Aged $o.
ZIENG. 1792. NO. 12.

IATA

-2

LEEVHNSEERIGT VAN ?Ii. D©DDRIDGE.

„ gebleeven ben, om dit Getuigenis van pligt, van dank_
baarheid en genegenheid , af te leggen aan de Naage„ dagtenis van mynen Weldoender, myn' Leermeester ,
myn' Vriend, en myu' Vader! (*)"
(*) Naardemaal Dr. DODDRIDGE buiten 's Lands flierf, verloor
Mevrouw DODDRIDGE een vry aanzienlyk jaargeld, 't welk by
voor haar bezorgd bath, in gevalle zy Weduwe níogt worden.
Van dit ge': olg zyner Reize , indien hy buiten 's Lands overleedt,
'was de Dolor onkundig. Dan de edelmoedigheid zyner Vrienden
was yverig in de ereere, om het verlies, 't welk Mevrouw DODI)RICGe hier door leedt , te vergoeden. Men opende eene infchryving voor haar , en, binnen kort,,was 'er eene fom ingetekend meer dan genoeg om het verlies des Jaargelds aan te vullen.
Dr. DODDRIDGE was niet fraai van gehalte, langer dan middelbaar, rank en .mager , en hadt een mismaaktheid in zyn fchou•
ders. Maar wanneer hy in een ernflig gefprek was ingewikkeld,
of op den Predileftoel Rondt, zag men een vuur en leevendigheid
in zyne houding en gebaaren , die de aandagt boeide.
Mevrouw DODDRIDGE overleefde haaren Man bykans veertig
jaaren. In al dien tyd flrekte zy tot een uitfieekend voorbeeld
van Christelyke Deugden. Zy tier£ te Tewkesbury, waar zy
lang gewoond hadt.
Dr. DODDRIDGE liet vier kinderen na: één Zoon en drie Dogters. Zyn Zoon PHILIP was een Regtsgeleerde, en zette zich als
zodanig 'te Tewkesbury neder, waar hy, eenige jaren geleeden,
overleedt. De oudite Dogter trouwde aan Mr. xunMPHREYS , een
Schepen te dier Stede. Zy, en haare twee Zusters, die onge1,uwd bleeven, leeven nog.
De drie overige Deelen van den Family Expefstor gaf Mr.
ORTON, in de jaaren 1754. en 1756 in 't licht. In't laatstgemelde
jaar desgelyks eene Collection of his Byrrn. gefchikt om Christlyke
Codsvrugt te bevorderen. In 't jaar 1763 zag men zyne Courfe
of Lectures on the principal Subjeéts of Pneumatology,, Ethics and
Divinity., with Refer ncss tot the mofl confiderable Vuthars on each
SubjeB. Ook deeze Bcademifche Lesten zyn in 't Neder.
duitsch vertaald ; zo dat wy in onze Taaie de belangrykfis
Schriften van deezen'God. ea Sckriftgeleerd bezitten.
;
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BET VOORTREFFELYK CHARACTER VAN CAREL EMMA -

Prins van Piedmont,
Erf- en Kroonprins van Sardinie.

NULEL FERDINAND MARIA,

(Overgenomen uit Etdt Moral, Phyfiqua, & Politique
de la Maifox de Savoie.)
„ Te meermaalen heeft het Menschdom rede om zich
,,over de Opvoeding, en daar uit volgende geaart.
„ heid der Vorken, te beklaagen; voorbeelden van het
„ tegendeel zyn naar al te fchaars , en verdienen, der„ halven , pnze aandagt. Wy mogen die onzer Leezeren,
„ voor dit oogenblik, vestigen, op het volgende."
M REL - EMMANUEL - FERDINAND -MARIA. , Erf-opvolger
van den Sardinifchen Throon , zag het eeríle leevens.
licht op den vier-en-twintig[ten van Bloeimaand des Jaars
MDCCLI.
Deeze Prins , wiens Character ik gaa befchryven, hadt
ten Opvoeder den Cardinaal GERDIL. Deeze eerwaardige
Kerkvoogd boezemde zynen Vorilelyken Kweekeling,
van deszelfs vroegte jeugd , liefde tot de Letteren en
tot waart Godsvrtu t in , en verbande eene erflyke ver
aan den Krygsdienst uit zyn gemoed.
-knogtheid
De Prins van Piednzord betoont eene opregte gcnégenheid voor zyn Vader, Egtgenoote, Broeders en Zusters.
Fly, is zagtaartig, menschlievend , en medelydend van inborst. Zyne Godsvrugt is van alle Geveinsdheid verre
verwyderd. De Bevelhebber SAINT MARTIN de SAINT
GERMAIN is zyn Opperilalmeester en Vertrouweling. Ge.
lukkig ware het voor Vorllen , indien zy altoos zulke
eerlyke Raadslieden by zich hadden.
Niet zelden dringt hem zyn Kinderpligt, om den afkeer, dien by heeft van de Grooten, die den throon om.
,ringen , te verbergen : en by verfchoont zich van de Kabiuets - Raads- vergaderingen by te woonen; dewyl de ondervinding hem geleerd heeft, dat de Staatszaaken .door
onbekwaame handen beftuurd worden. Zyn Vader vondt
zicji, op zekeren tyd, in groote verlegenheid, uit hoofde van eenige misflagen door de Staatsdienaaren begaan,
Tn 2
en
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on openbaarde zyne zwaarigheden aan den vermoedelyken
Throon-opvolger. „ Sire!" gaf de Prins ten antwoord , tellens zyn horlogie uit den zak haaiende : „ zie
„ dit kleine Werktuig, het loopt altoos goed, en de rede
„ hiervan is dat ik het met eigen hand regeles Zyne
Majelleit begreep ten vollen de beduidenis van dit zeggen
zyns Zoons; maar bekeerde het noch ten eigen voordeele,
noch ten voordeele zyns Volks.
By den aanvang der Franjche Staatsomwenteling, raad.
pleegde zyue Koninglyke Majelleit zyne Koninglyke Hoog
heid over de Staatkundige gelieltenis van Europa ; en
hy hadt toen zulk een juist denkbeeld van het woord
Vryheid , dat hy, by wyze van antwoord, aanmerkte:
,, Dat zy , die begeerden te regeeren , terftond moesten
beginnen." De verftandige Prins voorzag, dat de Volkea
te verlicht waren om in de ftrikken te vallen, hun door
hunne Dwingelanden gefpannen. Zelve een \Vysgeer, voor.
ziet by de gevolgen , welke de Wysbegeerte moet te wege brengen , Gelykheid, naamlyk, Menschlievenheid, en
het gezag der Rede.
Beftendig veroorzaakt het hein groot verdriet , dat hy
zyn Vader altoos bezig vindt met het Krygsweezen , en
hier door de andere takken van het Staatsbetlaar verwaarloost. Hy treurt in 't verborgen, als hy hoort dat een
Luitenantsplaats, by de Grenadiers, gegeeven is aan den
kinderlyken Zoon van een Edelman, die nog onder 't opzigt t'caat van zyne Minne. Zyne gevoelige Ziel is met
verontwaardiging en fchrik vervult, als by zwaare ílraffen
ziet uitoefenen over geringe misdryven der Soldaaten ,
terwyl de Bevelhebbers, met de fchandelykíte ltrafloosheid,
zich overgeeven aan Luiheid , Ongebondenheid , Wellust
en Onderdrukking.
Wanneer de Saveyaarden klaagen over het dwingelands
beuluur hunner Bevelhebberen, is het de Prins van Piedmond alleen, die belet dat hunne jammerlyke Hutten niet
in. de asfche gelegd worden. Ware het niet om deezen
Prins, GRANETI zou zich terf'ond' van zyn Ampt verlaaten zien, en deeze Staatsdienaar, eeit Vriend der Geregtigheid en Menschlievenheid, zou plaats moeten ruimen
voor den eenen of anderen onkundigen Indringer.
Te bejammeren is het, dat deeze Erfprins geene Kin de.
ren heeft , hy zou dezelve gewis niet overlaaten aan de
gewoone Opvoeding, die doorgaans aan de Afftatnmelingen der Koningen gegeeven wordt.
Steeds

-
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Steeds is deeze Kroonprins bezig met goed te doen , en
neemt weinig deels in de Hofverrnaaklykheden. De Edelen te Turin noemen hem den Hypochondrist: wat my betreft , ik zou hein veeleer geregtigd agten tot den naam
van den Beminnelyken!

T8EFFENDE BLYKEN VAN ONVERSCHROKitENHEID EN MOLD, DOOR
DEN AMERICAANSCHEN GENERAAL PUTNAM BETOOND.

(Ontleend Uit J. P. BRISSOT, (voorheen DE WARVILLE) Nouveau
Voyage dans les Etats Unies de Nord-4meric.)
flak uit door zyn faoute en onvere Generaal
fchrokke geestgefleltenisfe , welke hem aanzette tot beD
dryven van eene gelukkig Haagende onderneemzugt.
PUTNAM

Een Wolf, van eene verbaazende grootte, was langen tyd de
fchrik geweest van Connecticut, en hadt de wyk genomen in een
diep en ontoeganglyk hol. PUTNiM bezat moeds genoeg om
zich , met een koorde aan hein vastgemaakt, daar in te laaten
nederdaalen; houdende in de eene hand een fakkel, in de andere zyn fnaphaan : en bet gelukte hem , dit verfchriklyk Dier
dood te fchieten, op het oogeublik dat het na hem toe fprong.
PUTNAM waagde het, ten betoon van zyne onverfchrokkenheid, in een boot, de ièhriklyke Watervallen van de Hu,afons-Rivier over te vaaren. Dit viel voor in 't jaar MDCCLVI , toen
PUTNAM Itre_dc tegen de Franfchen en derzelver Bondgenooten ,
de Wilden. Hy bevondt zich toevallig, met een boot en vyf
man , aan de oostzyde der Riviere , niet wyd van deeze Watervallen. Zyn volk , 't geen zich aan den overkant bevondt,
onderrigtte hein door een teken, dat een groot aantal Wilden in
aantocht was om hem te omringen , en dat by geen oogenblik
te verliezen hadt. Drie zaairen honden te zyner keuze; te blyven , te vegten, en te fneuvelen ; het te onderílaan om na de
,andere zyde over te fleeken, blootgefleld aan het fchieten zyner
vyanden ; of de Watervallen af te zakken met eene bykans onmisbaare zekerheid van te zullen omkomen. --- Van deeze
drie moest hy één kiezen. Hy hing niet in twyffel ; maar
fprong op een gelukkig oogenblik in de boot: want een zyner
Medegenooten , flegts op een kleinen afstand van hem verwyderd, firekte ten onverwylden flachti lfer der Wilden. Zyne vyanden waren ras genoeg by de hand, om hunne fnaphaa.
nen op de boot te losfen , eer hy buiten fchoots kon weezen.
-Dan door de fnelheid des brooms, was by dit gevaar niet
ontkomen s of de dood grimde hem aan onder een nog veel
fchrikly}cer gedaante. Rotzen, welker punten boven de opper-
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vlakte des waters uitflaken ; groore brokken bouts , die den
doortocht half verftopten ; wegrukkende golven , en fchilyke
nederttortingen , ter Engte van een vierde myls , lieten hem
geese hoope van ontkoming, dan door een wonderwerk. Pr,Tr<A,m , eg'tar , vertrouwende op die Voorzienigheid, welke hein
zo diktiryvls befcherrnd halt, ging aan 't roer zitten , en Huurde
niet de uiterfle bedaardheid. Zyne Medegenooten zagen, met
verwondering , verbaasdheid en fchrik, hoe hy, met alle behendigheid , de klippen en golven, die hun, ten ellen oogenblik•
ke, met den dood dreigden ontweek. Hy verdween , kwam
weder te voorfchyn , en, den koers heemende door de éénige
voor hem mogelyke opening , bereikte by , in 't einde, de effene oppervlakte van de Rivier, die beneden aan deezen eisly.
ken Waterval flroomt. -- De Wilden (tonden niet min
veríleld. Dit wonder verbaasde hun bykans zo zeer als het ge
Europeaanen, die de oevers van deeze Rivier-zigtvanderl
naderden. Zy merkten YUTNAAZ aan als onwondbaar, en dagzen
dat zy den GROOTEN GEEST zouden beledigen , indien zy na
het leeven Ronden van een Man , zo zigtbaar onder diens ou
middelyke befchcrming.
Zyn moed redde hem desgelyks van een oogfchynlyken dood;
naagezet door den Generaal TYRON , aan 't hoofd van r5oo
man . ontkwam by zulks door met zyn paard van den Reilen
nedergang van een Rots, Ilorfeneck geheeten , af te fpringen,
en dewyl niemand der Esrgelfchen dit voorbeeld durfde volgen,
was by dit gevaar ontfilapt.
.

BESCIHOU'WING \'AN HET PAARD.

noem ik het Onderwerp van het
omdat het
een der uitmuntendite Dieren is .....
GWatrootsch,
de uiterlyke getlalte van dit Dier betreft; deeze is genoeg
Paard,

bekend , en verrukt het oog der aanfchouweren , door evenmaatigheid en houding ; waarin vlugheid met deftigheid verge.
zeld gaat , en fierkte doorfirealt. Welk een vuur fchittert dit
Feest ten ooge uit! welk een vaardige beweeglykheid befpeurt men
in de ooren t welk een trotfche gehalte heeft de lange hals! hoe
welgemaakt en vlug zyn de pooten ! De verfcheidenheden
deezer Dieren befi•aan meerendeels in hunne kleuren , die zoo
veelvuldig zyn , als in eenig geílagt van Dieren; en verder, in
de ongelyke grootte hunnergeftalte, fterkte en vlugheid; (tukken,
die van de verfchillende vermenging en de lugtsgefteldheden afhangen. — 4rabie fchynt het regie klimaat te zyn ter voortteeling
van Paarden, van waar de rykdonl der drabieren voornamenlyk
In 't bezit van Paarden gelegen is; Wonder naauwkeurig,
verhaalt men , zyn de Grabiers in de geflachten hunner Paarden onvermengd en onvetbastexd te houden: de befpringing
van
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van een edele Merry door een edelen Hengst, gelyk ook de
geboorte van het Veulen , daarvan voortkomende , gefchiedt
onder getuigen, die 'er behoorlyk getuigenis van geeven; en
bezorgen, dat het jong in de nette geflachtlyst geplaatst wordt:
De Perfiaanfche en Turk/the Paarden zyn van dit ras waarrchynlyk herkomílig, en waarlyk fchoon: die in Indie en China
vallen zyn liegt ; ooit kunnen de besten niet wel in die lugt.
Ereeken aarten. De Tartaaren hebben wederom een overvloed
van flerke , moedige en vuurige , Paarden; doch die fraaiheid
van gehalte derven. Men vindt zeer aardige kleine Paardjes,
the flerk en moedig zyn; elk weet dit van de Holland/the en
JVoordf he, die by ons in menigte gevonden worden : Schot
en Ierland leveren 'er dergelyke uit: in Italie, Spanje,-land
Frankryk, Duitsc'xland, en in de Nederlanden, vindt men zeer
goede Paarden; — Vriesland verfchaft ons de beste.
Daar dit Beest aan zoo veelvuldige ongemakken en ziekten
onderworpen is, en veelcyds, in zynen ouden dag, tot flaafachti.
gen arbeid gebruikt wordt, leeft het egter doorgaans vyf en twintig of dertig jaaren ; fchoon 'er eenigen zyn, die een hooger trap
van ouderdom beklimmen. 't Is bekend , dat men den ouderdom aan
de tanden ontdokt,waarop vry vaste regels zyn ,den liefhebberen genoegzaam bekend. Het gewoone voedfel der Paarden, hier
te lande, is des Zomers Gras, en des Winters Hooi. Elk
weet, hoe zy, zwaaren arbeid moetende doen, of lang loopen,
roet Haver en Roggebrood gevoed worden. Zy vereifchen, wil
men ze wel en naar verdienften behandelen, veel oppaslens.
IVIaar een Dier, zoo fchoon van gestalte , zoo goed van nes_
gingen, van zoo veel nuts, is zulks overwaardig.
Het Paard, hoe fier en hoe wild, wanneer het ongetemd
in het wilde loopt, is geenzins wreed van aart, en, fchoon
veele Dieren in kragt overtreffende, randt het ze nimmer of
zelden aan, hoewel het, aangevallen zynde,, zich wel dapper
-weet te verdedigen, indien zyne grootmoedigheid den vyand
niet flegts met verachting aanziet. In de Hengjien, onder
de tamme Paarden, is deeze edele fierheid ten vollen blykbaar.
Als de Paarden drie, of drie en een half, jaar oud zyn, be.
gint men ze reeds te fchikken tot her gebruik, waar men ze
toe denkt te houden, en hunne leerzaamheid is uitmuntend; zy
fchynen zin te hebben in wel opgetooid voor den dag te ko•
men, en dat door kunst de natuurlyke fchoonl eden, die zy bezitten, opgeluisterd worden. De fnelheid der Paarden is
verwonderlyk, en 't is de onbarmhartige liefhebbery van harddraaven, die meenig Beest de gezondheid en het leven kost.
Dat men ze gebruikt, en 'er fuel den weg mede fpoedt, zonder
ze af te matten is een redelyk gebruik; maar 't komt my voor
reet den aart van een regtfchaapen liefhebber te firyden, dat
by zyne beesten dus mishandelt; --- ik kan het niet zagter
noeiien. Dc Heer VAN EFFEN heeft, in zyne uitmuntende
Nu4
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Speítator, dat dollemans -werk zoo aartig beítraft, dat ik de

Vertoogen, des betreffende , met den grootsten fmaak lees en
herlees, en ze elk durf aanraaden.
Van hoe veelvuldiger dienst het Paard is , ter bezorging
van de noodzaaklykheden, gemakken en vermaaken ,des levens,
zien en ondervinden wy daaglyks: maar geen volk is 'er, dat
meer gebruik van dit Beest maakt, dan de Tartaaren. Van een
sigemeenen dienst zyn ze hun in 't leeven, dewyl ze zich ook
de Melk ten nutte maaken ! en, gedood zynde, eeten zy het
vleesch , terwyl zy het Bloed zorgvuldig vergaderen,
daar een foort van gebak van maaken, 't geen zy voor een
lekkerdy houden.
Eindelyk, is dit moedig Beest, van vroege tyden af, in den
Oorlog gebruikt; dus leest men 'er bykans overal van,
waar Heirlegers opgenoemd, en Veldtogten befchreeven , worden; en, om alles in eens te befluiten , weet ik geen
grootfcher, geen verhevener befchryving van ons overfchoone
Beest, dan in het Boek van Jos; dezelve is zoo uitmuntend,
als ze gemaakt kan worden: Zult gy het Ptrard flerkte geeven ?

kunt gy zynen hals met donder bekleeden? Zult gy het beroeren,
als een fprinkhamn? De pracht van zyn gefnuif is eeue ver/chrik•
hinge. Het graaft in den grond, en 't is vrolyk in zyne lragt:
en trekt uit den geharnaschten te gesnoete. Het belacht de vree ze, en wordt niet outfield; het keert niet wederom, van wegen
het zwaard. Tegen hem ratelt de pylkoker; het vlammig yzer
der fpiefe en der lansje. Met fchuddinge en heroeringe (lokt het
de aarde op, en gelooft niet , dat het is het geluid der bazuine.
In 't volle geklank der bazuine , zeit het heah ! en riekt den
Kryg van verre, den donder der IVorflen, en het gejuich.

ZZOELYKE EN LELRZAAJ\IE GEDAGTEN , EN GELYKENISSEN.

( Uit het Engelich.)

et Onderhoud naar de Mode is niet nitgeftrekt of veel bevattend, 't zelve loopt voor eene wyl fchielyk over zeker
Slag van onderwerpen, en doet ons denken om onze Straat-Muzykanten, die, door liet verzetten van een fchroef, eene foort
van toonen cp een draaiorgel voortbrengen; doch die, het bepaald gefpeeld hebbende, en uit het Intlrument niet meer kun
haaien, naar een andere Eiraat gaan, en dezelfde toonen-iend
voor andere toehoorders opdeunen.
Nydigheid is eene kwaadaartige toveresfe, die, wanneer goed
Geesten bloemen in overvloed over het pad des wan--daige
delaars geflrooid hebben, haare verdervende roede opheft, en
]Iet tooneel van vrugtbaarheid in een wgestyn verandert.
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Wie Is elendiger dan een verlaatene Schoonheid van de Ton,
wanneer de •vrolyke vertooningen van tytels en- een Tyke toe.
Eiel, die lang voor haare verbeelding zweefden, en binnen haar
bereik fcbeenen, in 't einde verdwynen , even als de fchitte.
reende kleuren des uitfpanzels by -Ie avondfchenreringen heenen
gaan? Haare aandoeningen zyn geweldiger dan die van een ver
voelt zich in 't heimlyk gedwongen,-liezndSpr;y
eenig gebrek te erkennen in haare eigene aantrekkely1rheden,
en de Natuur, zo wel als de Fortuin, met een zydelings ongun
fig oog aan te zien, zonder hoope om ooit haare te leurtiellingen vergoed te vinden: naardemaal de Tovergodinnen zinra
lang geen drup meer over hebben, van het water, 'c welk
verdweenen Schoonheid herstelde.
Men vindt Menfchen , die, terwyl zy met kragt van Goed.
aardigheid fpreeken, eene Ziel omdraagen, welke geene gedag.
ten ,dan die van vuile Eigenbaat, koestert: zy herinneren allen,
die hun waar C4tarac@er kennen, de Zwaan die in de lugs haare
fneeuwwitte veeren bevallig uitfpreidc,terwyl zy zorgvuldig haare
zwarte Pooten in 't water verbergt.
De vermaaken der Losbandigheid zyn gelyk aan de fierk
flikkerende kleuren , die, voor een tyd, her gezigt trekken;
doch 't zelve fchielyk afmatten en hinder doen; daar de vol
bedaarden Mensch vergeleeken mogen war.-doenigva
den met het groen gewaad dei' Natuure , waarop het oog
gaarne rust, en tot welk het altoos met een gevoel van ver.
maak wederkeert.
Naardemaal Vooruitzigt en Behoedzaamheid zoo gemeen in de
waereld zyn, behooren wy gereed te weezen met onze ver
aan die weinige , die eene veel vertrouwende eenvou.-gifens
digheid betoonen, en nooit luisteren na de lesfen van agterdocht, die gereed voor alle indrukken wyken, en beter over
de menfchelyke natuure denken, dan dezelve verdient. De zo.
danigen worden doorgaans zwaar genoeg gestraft, over hunne
zeer verfchoonbaare dwaaling.
De ilaatlykheden van ouderwetfcke Pligtpleeging moeten
zeker lastig voorkomen in de dagelykfche verkeering; nogthanr
blyven dezelve in een man van jaares welvoegelyk. Wy vin.
den ons bekoord door de lugtige en bevallige cieraaden, welke
de fmaak van BROWN aan onze tegenwoordige Lustplaatsen
heeft bygezet, en verheugen ons , dat elke laan geen weder
aan, daaraan beantwoordende, ontmoet; maar wanneer wy een-l
oud Landgoed bezoeken, woe zal dan wenfchen, dat de lange
-oprydlaanen, bezet met hooge boomgin, door den ouderdom
eerwaardig , en als geheiligd door derzelver verbintenis met
vroegere eeuwen en reeds weggerukte geflachten , voor den
omhouwenden byl bezweeken , om plaats te maaken voor een
aanleg naar den nu heerfchenden finaak?
Die Goedwilligheid, welke uit het hart voortkomt, is gelyk
aan
-
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aan een helderen ftroom , welke zyn vollen en. (hellen loop
altoos onverhinderd voortzet, terwyl die daaden van Goedwil
welke uitgeoefend worden met wederzin , gelyken naar-lighed,
een ondiep water, voortkomende UIL een modderagtige bron, in
den voortgang fleeds getuit door hinderende fleenen , door
'hette opdroogt, en door koude bevriest.
De befchouwing van een oud eerwaardig Man, zagtlyk nederzinkende in den arm des doods, onderflut door do toegenegenheid
zyner Kinderen, en bezield door Godsdieuftige Hoope,•:verwekt
eene ernflige maar geenszins onbevallige aandoening. Wanneer de
vrolyke en bezige tooneelen deezes leevens voorby zyn, en
de jaaren naderen, als wy geen lust meer heb!en in dezelve,
wat kan de Ouderdom dan meer wenfchen, dan dat zyne zwakheden onderlteund worden door de oplettende zorge der tederhartigheid; dan dat de duisternis, welke hem omringt , opgeklaard wordt door een Praal lichts , ,, die van boven komt "?
Voor de zodanigen is het leeven zelfs in het laatfle too.
neel aangenaam. Zy vallen niet af, gelyk Bloemen, die, wanneer zy hunne fterkte verliezen , teffens fchoonheid en geur
derven ;' maar hebben sneer overeenkomsts met de verdorrende
.Roos , die, als de gloed der betoverende kleur verflauwt, nogthans haaren vervrolykenden geur behoudt, en gezogt word zelfs
tot op het punt des afvallens.
Niets kan treffender weezen dan de flrydigheid tusfchen eene
fchoone welbebouwde valei, en de woeste omliggende fireeken.
Deeze vertoont zich als ene Ichoonheid rustende in de armen
van fchrik , en in een veilige wyk befchermd voor de woedende ftormen die 'er boven raazen.
In die oogenblikken, waar in wy bezig zyn met de befchou.
wing der -Natuure, boszemen wy betuigingen uit van bewondering , en de Ziel gevoelt haare aangeboorene waardigheid ; wy
fchynen nader aan de. Godheid, en ontwaaren haare heilige
tegenwoordigheid; de laage zorgen deezer aarde verdwynen; wy
zien de geheele Natuur goedheid en fchoonheid ademen ; eu
wy - berusten met een Godsdienftig vertrouwen op Hein die de
Schepping dermaate vercierde. Op het Land ontleent de Ziel
deugd uit de omringende voorwerpen. Wannneer wy op 't
hoog Gebergte treeden , wanneer het wyde Meir zyn breed
water voor ons oog verfpreidt, wanneer wy luisteren na het
geraas van een Waterval , wordt de met ontzag vervulde Ziel
verheven boven alle verzoekingen tot misdryf.
Wanneer wy wandelen door de zagtere tooneelen der Na
tuure, zullen de bekoorelykheden van het Landfchapsgezigt, het
gezang der Vogelen , de zagtheid van de Koelte, 't gemurmel
van een Beek, de Driften tot bedaaren brengen, de zoetvoerigite
aandoeningen opwekken, en 't vermogen bezitten, om alles, behalven wanhoop, te geneezen. Kan een Mensch, als de Natuur
hem toelacht, nalaaten te lachen? Kunnen oyster ílormende I-Iarts-
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tochten zyn gemoed beroereg, terwyl elk windje vrede aanvoert,
an eik boschje wedergalmt v' anwelzamenftemmerde zangtoonen ?
Tien zal altoos bevinden, dat groote Bekwaamaeden nieuwe
kragt ontleenen uit de deugdzaamheid van iemands Character,
even als wanneer een Zanneflraal op Edelgefteente valt, en al de
fchittterende gloed van dezelve doet uitkomen.
Daar is eene bedaardheid van Ziel, niet ongelyk aan den fchoo.
een gloed van een Zomer -morgenttond , verfraaid door Zonnefchyn, en het vervrolykend gezang der Vogelen; dezelve heeft
meer overeenkomsts met de ernst wekkende ftilheid van den
Avonditond, wanneer de zagtheid van de lugt, eis de wegwykeude
bekoorlykheden des Landfchaps , een teder gevoel in de Ziel
doen gebooren worden; nader komende aan droefgeestigheid dan
aan blydfchap.
De by vlaagen betoonde daaden van Weldaadigheid, die voort.
komen uit grootsheid of vreeze , hebben veel gelyks met die
hier en daar verfpreide groene plekken, zomtyds op een fteenagtigen en onvrugtbaaren grond door regenvlaagen voortgebragt;
terwyl zuivere edelmoedige Meuschliefde nederdaalt gelyk de .
ongeziene Dauw , welks zegenende invloed alleen gezien wordt..
in de uitwerkfelen, en nieuwe bekoorelykheden over de Schep
-pingverfdt.
Genegenheid tot 'Kinderen , zelfs by de zedanigen, die geen
Ouders zyn, is eene aandoening zeer natuutdyk voor een teder
Hart: want wat isinneemender dan de onfchuld, de hulploosheid,
en eenvoudigheid der Kinderen?
In het genot van de fchoonheden der I\atuure, in de bekoom.
Iykheden der Vriendfchap, en in het vermaakend onderhoud van
verftandigen en braaven , gaat de tyd niet voort, als de ongeftuime
Waterval , die met ongelyke vaart nederfiort, en beroerd wordt
door bulderende winden, en heeft ook geen overeenkomst met
de Poel , wier wateren door ftijftaan vervuiien; doch dezelve
glydt zagtlyk weg, gelyk de klaare beek der valeie s welker op.
pervlakte , niet gerimpeld door de winden van het gebergte
komende, het groenend Landfchap langs den zoom te rug kaatst.
Veelen hebben een altóosduureude overhelling om te fpreeken :
door mangel aan genoegzaam verftand om te zwygen.
Gierigheid is eene drift , zo veragtlyk als haatlyk. Dezelve
verkiest de fnoalfte middelen om haar doel te bereiken: zy durft
na het bedoelde voorwerp niet ftreeven iyet de ftoute vlugs van
een Arend; maar fcheert langs den grond in naauwe kringen, ge
Zwaluw.
-lykde
De Middelftand des levens is allergefchiktst tot groote en edel.
moedige bedryven; de Ziel wordt alsdan niet verzwakt door den
al te flerk fchitterenden ftraal des voorfpoeds, noch verkoeld en
verlaagd door de bevriezende koude van tegenfpoed.
De zuivere en kiefche aandoeningen van Bene eerie Drift
Waar tegen geen pligt zich aankant, en die biet verbitterd word
door
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door tegenftand, vervult de Ziel met eene zoete betovering, die
elk voorwerp •bevallig, en eik oogenblik vermaaklyk, doet worden: dezelve is gelyk aan dat eerfte en leevendige groen , ' t
welk 't vroege Voorjaar doet uitfpruiten, dat teder en bekoorend groen, 't welk men in den gloeienden Zomer niet aantreft,
en zo ras voorbygaande is als verrukkend.
In eene Ziel t waar de beginzeis van Godsdienst en Braafheid
diep geworteld zyn, is aandoenlykheid niet enkel de medgezellinne
van zwakheid of de slaaf des misdryfs, maar dient om der Deugd
een fcherper prikkel te geeven.
Deugd is het Benig waare fleunzel van Vermaak; 't welk, van
Deugd afgefcheiden , gelyk is aan eene Plant, wélker wortels
doorfneeden zyn , en voor een korten tyd vrolyk praalt; doch
fchielyk verdort.
De jonge lieden der tegenwoordige Eeuwe bezitten, over 't
algemeen , de wysheid om die romanesque vervoeringen, die
voorheen over Eerzugt en Gierigheid zegepraalden, te onder te
brengen , en hebben de voorzigtigheid van ryper Leevensjaaren
aangenomen. De Egtverbintenisfen worden nu veelal gegrond op
den grondlag van Convenientie ; en Liefde is een Artykel, 't
welk - in 't Verdrag wordt overgeflagen.
De weezenlyke beweegredenen , die op Lieden van de wereld werken, kan men zo min uit hunne bedryvea opmaaken ;
als de %veezenlyke kleur van een morsfige zelfilandigheid, die,
door eene flookkundige bewerking, de zuiverfte kleur heeft aan.
genomen.
Het menschlyk Hart komt tegen Verdrukking op, en wordt
door Zagtheid gelenigd ; gelyk de baaren der Zee zich verhef
naar gelange van het geweld der Winden , en bedaaren-4'en
als eene flappe koelte waait.
Voor een Liefhebber der Natuur zyn de laatíie dagen van
den Herfst byzonder treffend. Wy neemen affcheid van de
verwelkende fchoonheden dieàs Saifoens, met Bene droefgees.
tige aandoening, niet ongelyk aan die wy gevoelen, als wy vaar
zeggen aan een Vriend , wiens tegenwoordigheid ons veel-wel
genoegen verfchafte, en wegens wiens wederzien wy onzeker
zyn: want wie, fchoon het tydperk der wederkomfte des Herfstti
bepaald is , heeft , te midden van de onzekerheden deezes
leevens, eenige zekerheid, dat, ged'tiurende dit afweezen, zyn
oog niet zal overtoogen weezen met duisterheid , en zyn
hart het gevoel der geneugten verlooren hebben?
Het Ryk der Driften is een land van willekeurige Regeering ; waarin Rede geen dan een gewaand gebied voert; ge
weid zy genoodzaakt zich te onderwerpen aan een wille--ítag
keurigen Dwingeland, die haare vastgaande en gemaatigde Wetten verwerpt, en zich alleen laat vervoeren door de gevaar-

lyke aandrift van zyne geweldige en onbeperkte wenfchen.

MENGEL WERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN,
BETREKKELYK.

HET AANEELANG VAN 'T ONDERWYS DES GEMEENEN
MANS.

(Ontleend Uit THOMAS CHRISTIE'S Mifcellanies Philofophical Medical, and Moral.)
Sri l'Ignorance pouvoit s'abjliner de juffer, elleferoit, fans
douse, moms meprifable & moms dan reufe ; malheureuferaeist l'efprit laumain ne peut être fans action , it faut qu'il
ais des opinions bónnes ou mauvaifes ; ii faut qu'il ait des
prejuger, s'il n'a pas des connoifances, & des _/uperftitions
au defaut de religion ; j'en appelle a tous les peuples barbares qui exijlent de nos jours.
33ORDE,

feconde Replique d M. ROUSSEAU, p. 377•

WJyd en verre ben ik van toe te fremmen in het ge% voelen der zodanigen , die het Wilde Leeven den
\
voorrang toekennen boven den Raat eener Befchaafde Burger-Maatfchappye. Maar ik beken openlyk, dat, in de
laatsrgemelde , veele dingen Hervorming noodig hebben.
De Menfchen mogen , in derzelver oorfpronglyken onafhan lyken Staat , vergeleeken worden by eene menigte
baaien \Vol of Vlas , nevens elkander geplaatst in een
Koopmans Pakhuis , waar elk geheel en vol is , zyn eigene grootte en gedaante behoudt. Terwyl , in het Bur.
gerlyk Leeven, hun toe(Iand gelykt naar die van dezelve
baalen , gemakshalven op elkander geftapeld tot den top
van liet Pakhuis, waar door zy eene algemeene drukking
lyden, aan den top beginnende, en toeneemende naar gelange men laager komt; veele der beneden(te hebben geheel de oorfpronglyke gedaante verlooren , eenige zyn tot
barflens toe geprangd. Zodanig is, vrees ik, het geval,
(neer of min , in alle Burger-Maatfchappyen van liet befchaafd Europa ; in dit Land , Engeland naamlyk) misíchien minder dan in eenig ander.
MENG. 1792. NO. 13.
Oo
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Gy Vrienden des RMlenschdoms ! Gv, die eens anders
leed kunt voelen , beflist dit vraagfluk ! Wordt de flrrne
Man niet te zeer gedrukt ? Maaken wy zyn last niet te
zwaar, en zyne genietingen niet tc weinig? Worden niet
veele onzer geneugten gekogt voor zyn zweet — veele
onzer overdaadigheden verfchaft ten koste van zyne
gezondheid , en van zyn leeven Doch laaten wy
voortgaan.
Daar is geen Mensch , " zegt de Eerw. CLARKE
„ of by is vatbaar voor Onderwys ; geen Mensch, of
by zou daarom te beter gemaakt worden. Menfchen van
de gering(le natuurlyke bekwaamheden kunnen Bene ziel
bezitten, oplettend op onderwys; zy kunnen liefde heb.
ben tot waarheid en regt; zy kunnen braave en eerlyke
harten in den boezem omdraagen (*)."
De IIeer BORDE Urengt op dit Pluk eerre Aanmerking
in 't midden , welke hier byzonderc aandagt verdient.
„ Indien de onkunde zich kon onthouden van oordeelveilingen , dezelve zou ongetwyfeld min veragtelyk en
min gevaarlyk weezen: maar, oingelukkig, kan 's menfchen
geest niet bedryfloos zyn ; dezelve moet ten goede of
ten kwaade werken, moet vooroordeelen hebben als dezelve kundigheden derft , en bygeloovigheden by gebrek' aan Godsdienst. Ik beroep my, ten bewyze van
deeze Waarheden, op alle barbaarfche Volken , die heden
be(haan (t)."
Ongetwyfeld zyn deeze bedenkingen van den I Ieer uoit.
DE juist. De bekrompene vermogens van redenkavelitig,
liet doorgaand deel der onkundigen , dienen om hun te
misleiden, in flede van hun te beituuren. Zy zyn gereed om zeer ongepaste vergelykingen te maaken tusíclien den veronder(telden gelukkigen (laat van hunne Flee.
ren, en hunne eigene moeiiyke omftandigheden , armoede,
en, gelyk zy het aanzien , ongelukkig lot. Zy zyn gereed om uit te roepen: Wat zyn zy beter dan wy! en ,
op den grond deezer kwellende denkbeelden, voor zich
zelven alle trouwloosheden te verdeedigen.
't Is een der kwaalen van de Onkunde, dat dezelve
haar eigen gebrek niet kent. Gy zult nimmer een onkun.
-

*) CLARKE, Sermons. Vol. Ill. p. 3r8. 8vo. Lond. 1756,
(t) Het oorfpronglyke hebben wy ten Motto genomen.
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Landman
overhaaleu
verbetering,
in
kundig
den Landbouw uitgedagt. , aan te neemen. Gy rloogt,
by eersen niet onderweezen Man, de voordeelen van de
Inënting der Kinderziekte ophaales, by zal u het doove
oor toe houden ; of zeggen dat het eene verzoeking der
Voorzienigheid is, gezonde Kinderen eene ziellte op den
hals te brengen. Misfchien begint , kort daar op, die
vernielende,_k waal in zyn huis te woeden, en gy wordt
geroepen om een dier verrotte lyken ten grave te ge
verbeeldt u, dit zal overtuiging baaren. Geen--leidn.Gy
zins. Verblinde Onkunde zal u te gemoet voeren: „ dat
zy, daar het Kind in den weg van GOD geltorven is,
„ zich des getroost; maar troostloos zou weezen, indien
,, het door Menfchen handen geítorven ware."
Zeker Schryver (*) opgemerkt hebbende, dat de Ontdekkingen in den Landbouw, door Geleerden en Kundigen gedaan , bykans nutloos worden , als men ze niet
aan de gemeene Landlieden mededeelt, en aanpryst in
Korte Begrippen , behelzende een eenvoudige ets gemak
dezelve , om ingevoerd te worden-lykevordagtn
in de Schoolen , waar de Boeren-kinderen onderwys ontvangen , voegt 'er by: „ Men zie het niet aan als een
harsfenfchimnrig Stelzel , onmogelyk uit te voeren, om
het gemeene Volk dusdanig een Onderwys mede te deelen. De Ondervinding fpreekt voor de uitvoerbaatheid.
Een Duitsch Vorst (ERNST de Godvrugtige , Hertog" van
Saxen Gotha) veranderde, niet meer dan eene Eeuw geleden, de gedaante van zyn Hertogdom. Waarlyk groot
door zyne Staatkundige Deugden , hadt . by zyn Volk
doen onderwyzen door Korte Begrippen van alle nuttige
Weetenfchappen op alle Landsfchoolen den Boeren -kinderen in handen gegeeven." Hy voegt 'er by , dat,
fchoon deeze Inrigtingen thans niet in derzelver oor
-fpronglykeatb,hvrfcilegtushn
het Volk van deeze en andere Kreitzen, zeer aanroerkelyk is (t). -- Op den raad van den Boeren Wysgeer,
-

(*) Esfays on various Subjects, intresting to Politics and
Morality.
(t) Men treft deeze plaats aan in eene Aantekening op p. 348
der Engeófche Overzetting , van een uitmuateud Hoogduitsch
Boek, getyteld: M. mnzEm.'s Rural Socrates.
Ooa
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geer , werden de Zwitferfche Landlieden aangemoedigd, om
de Zamenkomflen der Natuurkundige Societeit te Zurich
by te woonen. Daar, gaf elk verflag van zyne wyze van
Landbouw, en ontving de gepaste onderrigtingen van de
Societeit. Des Heeren FIIIIZEL'S verhaal deezer zaake is ,
in de daad, belangryk, en kan niet misfen te voldoen aan
elk welgeplaatst hart. Het toont hoe veel wy zouden
kunnen doen om het geluk en de kennis onzer Mede
te bevorderen ; indien wy ons flegts eenige-menfch
moeite wilden geeven; indien wy ydelen trots wilden ter
zyde zetten ; indien wy ons in flaat (telden om te voelen , in welk een flaat zy zich bevinden , en om ons te
verheugen in Goed te doen.
„ Is 'er," luidt de taal van een Menschlievend Schry.
ver, „ is 'er aan deeze zyde des Hemels eenig ding,
't welk gelyk flaat met het genoegen van GODS Wysheid
in de wonderbaare Werken der Scheppinge te kennen en
te befpiegelen ? En moet dit genoegen ontzegd worden
aan allen , uitgenomen eenige weinige Wysgeeren en Priesteren , die veelligt werktuigen der Dwinglandye worden,
om het Volk in Onkunde te houden, en op eene hoogte
met de Dieren des Velds (*)?"
Men voege hier by, de klemmende aanmerking van den
Heer D'ALEMBERT. „ Eenige geleerde Mannen, 't is
waar, gelyken zeer veel op die Egyptifche Priesters, die
hunne niets beduidende Verborgenheden voor de rest des
Volks verborgen hielden , en wilden dat alle Boeken al.
leen ten hunnen gebruike bleeven ; en het minfle licht
zelfs in onverfchillige zaaken , den Volke bedekt-ftralje,
een licht, 't welk wy hun niet moeten benybleef
den; déwyl zy het zo zeer behoeven, en 'er geen grond
van vreeze is , dat het ooit te helder hun in de oogen
zal ftraalen. In de daad, wy behooren anders te denken
als Medeburgers, en misfchien ook als Lieden van Lettehet belang der Letteren
ren (t)." -- Ongetwyfeld
hangt af van het aantal der geenen die dezelve beoefenen.
Ik wilde de zodanigen , die zich zo belchroomd betoonen,,
om het gemeene Volk eenig vermogen van Zelfbeffuur te
geeven, wel verzoeken de Gefchiedenis des Menschdoms
te
"

(*) Monthly Re*iew. Vol. XXXIII. p. 44•

(t) M. D'ALESIBERT Praf: do 3 VgI. de I'Encyclopedik.
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te leeren, en dan rondborftig te verklaaren, of het zelve,
door 'er het volgen van hun eigen oordeel aan toe te
ftaan, ooit tot groover dwaalingen zou vervallen weezen,
dan het nu verviel , door zich geheel te verlaaten op het
beftuur van flinkfche oogmerken bedoelende Lieden, die
't zelve doen volharden in de fchandlykfte en nadeelig(le
vooroordeelen, dikwyls tot opfland, vervolging, moord,
bloedftorting, roof, en alle euveldaaden, aanzetten. Op den
heilloozen Grondtag, 's Volks Onkunde, heeft men alle die
Jiandhoudende en verbaazende Stelzels van Bygeloof en
Dwinglandy gebouwd , die , in onderfcheide Eeuwen, en
by verfchillende Volken , het Menschlyk Geflacht veine•
derden en verdrukten.
Wy behooren niet te voorbaarig te zyn in vast te tlellen , dat de Godheid nooit ten oogmerke hadt, dat het
gros des Menschdoms eenige Kennis zou bezitten; naardemaal zy het in eenen Rand geplaatst heeft, waarin het
voor 't zelve onmogelyk is, die te verkrygen. Wy moeten onderzoeken, of deeze onmogelykheid ontftaat uit de
befchikking der Godheid , dan uit de onredelyke fchikkin.
gen der Menfchen. In dit geval, gelyk in andere, heeft
GOD de dingen derwyze verordend, dat veel van 't geluk van den eenen Mensch van het gedrag eens ande•
ren afhange. Terwyl wy de Voorzienigheid befchuldi.
gen, dat zy de Menfchen in eenen Rand geplaatst Nebbe, waarin zy geene kundigheden kunnen. opdoen , is het,
in de daad, waarheid, dat, in veele Ryken van Europa,
het arme Gemeene Volk in de diepfte Onkunde gehouden wordt door dwinglandfche Overheden. Werd die
tyd, welken men in Roomsch Catholyke Landen befteed
tot het volvoeren van ongerymde bygeloovigheden, aan
om het Volk te onderrigten , de Onkunde zou-gewnd
fchielyk van onder 't zelve verbannen weezen. Ik kan
niet afzyn van het, in ProteJtcntfche Ryken, als eene onvoegelyke en onredelyke Staatkundige fchikking te be-'
fchouwen, die het Volk tot onophoudelyken arbeid doemt
van Maandag morgen tot Saturdag avond , zonder liet
eenigen tyd voor zich zelven over te laaten.
In gevolge hiervan zal de Zondag, in 't algemeen, en,
in de daad, bykans noodzaaklyk, tot vermaakneeming, zo
niet in losbandigheid, befteed worden. En Ziel en Lichaam
vorderen eenige ontfpanning. Ik weet, men zal my hier
terftond tegenwerpen het verlies van tyd , 't geen hier
003
uit
-
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uit voor onze Handwerken zou gebooren worden ; een
bewysreden , die by zommigen zo flerk klemt, dat het
hun leed doet, dat men den Zondag zelve niet tot werken bel eedt. Maar ik beken, dat myne inzigten, op dit
lluk , wyd en verre van de hunne verfchillen. Ik (ha toe
hun plan zou dienen , om Gespen , Knoopen, enz. een
weinig beter voor 't zelfde geld te maaken dan onze Na
dan , wat wordt 'er intusfchen van ons-buren:
Volk? hoe (laat het met 't vormen van hunne verftandlyke
en zedelyke vermogens , dat werk van zo veel aangelegenheids ? Is het eenige vergoeding voor de Maatfchappy,
voor het algemeene welzyn , voor het weezenlyl belang
der Natie , dat een groot Manufaélturier twintig duizend
Ponden . byeen verzameld heeft , indien by deezen fchat
opeenílapelde , door veele honderden iyner Medefchepzelen in Onkunde en Zedebederf te ftorten ? Ik wil eik
rechtfchaapen Staatkundige gevraagd hebben , welk eene
uitwerking zodanige Stelzels in 't einde voor eene Natie moe
naaren ? Kan zekere rang van Menfchen bedorven-ten
worden , zonder tellens alle andere aan te fleeken ? Ver
zich de Ondeugd niet als de pest, in flilte, over-fpreidt
allen ? Worden de ligtekooijen in de Steden, waar de
Handwerken bloeijen, alleen bezogt doqr lieden van haare
foort, en [bind? Bederven zy onze Dienstboden niet, zo
Knegts als Meiden , en door deezen onze Zoons en Dogters?
Maar, om weder te keeren: Zelfs in de thans frandgryp-nde Staatkundige fchikking kan 'er iets gedaan worden.
Een gedeelte van een Zondag, ten nriniten, zou men nuttig kunnen aanwenden tot Onderwys der zodanigen, die
niet te Kerke gaan , en die men niet kan verwaflten, dat
'er zullen gaan; dewyl zy noch leezen, noch fchryven,
noch verftaan, kunnen.
Zints ik deeze aanmerkingen eerst op 't papier braaf,
is 'er, door Mr. RAIKES van Gloucester, een groot en uittebreid plan in Engeland geopend , tot Opvoeding des
Gemeenen Volks. Elk begrypt, dat ik ooge op de Inílelling van de Zondags Schoolen. 't Is met een oneindig ge noegen , dat ik zie , dat zo veele aanzienlyke Perfoonetl
van verdienden zich reeds verbonden hebben , om deeze
Inflelling te bevorderen , en dat de goede uitwerkzels alrede alle verwagting te boven gaan. Voortreflyke Mr.
RAAKES ! Mogt uw weldaadig voorbeeld algemeen gevolgd
wor-
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worden! Gy hebt den verdrukten Mensch opgebeurd, en
licht gefchonken aan die in de duisternisfe zaten. De
zegen der geenen, die op 't punt Ronden om verlooren
te gaan, zal op u komen; en het Volk, dat, wegens gebrek aan Kennisfe, het verderf in den mond liep, zal uwen
Naam vermelden
By de veelvuldige Societeiten, om byzondere Takken van
Kennis en Weetentchap te doen bloeijen, zou ik wenfchen dat 'er eene Societeit wierd opgerigt tot het ver
Kennis in 't Algemeen; eene Societeit, welke-fpreidnva
zich bevlytigde om zedige verdieniten aan te moedigen,
door den Dorp-NEWTON op te (peuren, door het Vernuft,
in een hut verborgen, uit dien donkeren fchuilhoek te trekten, en den anders ítommen, als een MILTON, te doen
zingen -- eerre Societeit , die Boeken deedt vervaardigen, byzonder ingerigt om de Ongeleerden te onderi^'yzen, die, in verfcheide Gewesten, zulke Stukjes deedt
drukken en verfpreiden , als eigenaartir Itrekten om de
liefde tot de Letteren op te wekken , en de harten te
verbeteren eene Societeit , die een zeker aantal
fchrandére jongelingen aannam ; en, naa dezelve in de
W etenfchappen onderweezen te hebben , uitvaardigde,
eenigen als Zendelingen, om de bedriegeryen van Dwaa.
ling en Onkunde van onder de Menfchen te verdryven;
en anderen om verfcheide nuttige Standen in de -Maat
te bekleeden , naar gelange hunne Talenten . of-fchapy
Bekwaamheden medebragten, en die, ter belooning van
de voordeelen der Opvoeding, hun gefchonken, by -hun
vertrek alleen beloofden, dat zy , in hunne byzondere
kringen, zich zouden bevlytigen om de zugt to hennisfe
te ontfteeken in den boezem hunner Vrienden , Bekenden, en van allen, die hun omringden --- eindelyk, eene
Societeit , die de Wysbegeerte in al de oorfprougLyke waar
haar Charaécer verroonde; en die, in Rede-dighevan
van Dagen te vieren ter eere van gew lande Heiligen, en
Geestdryvers , eerre nieuwe foort van Aimanach opftelde,
en een Dag `bepaalde om de Geboorte te vieren van ARISTOTELES, van SOCRATES , Van CONFUCIUS, LOCKE,
NEWTON, en foortgelyke Mannen , die den vernederden

Mensch verhoogden, het Mcnschdom in het gebruik van
deszelfs vermogens onderweezen, de Regten der Menschlyke Natuur , en de zaak der Geleerdheid , Vryheid
en Deugd, in onderfcheide Tydperken der Wereld, ver dedigden.
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't Is met wederzin, dat ik afflappe van een Onderwerp,
waarover nog zo veel zon te zeggen vallen. Maar, dewyl ik niet verder gaan kan , dan tot het geeven van
eenige wenken, zal ik 'er nog maar éénen ,en wel Benen alJergewigtigtIen, wenk byvoegen, die de aandagtige opmerking verdient der Vrienden van de Vryheid in GrootBrittanje [en, mogen wy 'er byvoegen, van de Vrienden
der waare Vryheid allerwegen]; dezelve komt hier op neder. Een algemeene geest van Hervorming werkt onder
ons ; daar heerscht eene neiging, om , in alle opzigten , de
Mat en de Voorregten des VOLKS te verbreiden. Maar,
mis[chien , zal men bevinden dat wy aan het verkeerde
einde begonnen hebben; en dat wy, eer wy hetVolk meer
Magts gaven , getragt moesten hebben om 'er hetzelve
beter gefchikt voer te doen zyn; ten einde wy niet, door
't zelve Magt te fchenken , eer het Wysheid bekomen
heeft , 't zelve ongelukkiger en ilegter maaken dan het
te vooren was.

WAARNEEMINC WEGENS DE SCHADELYKE GEWOONTE
OM DE BAARS, ZONDER ONTDOENING VAN DEiiZELVER IlGEWAND1.N,. TE KOOKEN. Door

D. E. KNAVES,

M. D. te Medemblik,

Wel Edele zeer Geleerde Heren!
fïeeren Schryveren der Algemeene Vaderland/die

Letteroefeningen.

Tet is, by veele Liefhebberen van Baars, eerie Gewoonte, om deezen Visch, zonder ontdocning van derzelver Ingewanden , te kooken , met oogmerk, om het,
voor den fmaak zo aangenaame, vet der darmen af te zuigen: het is daarom , dat ik de veyheid neeme , de nevensgaande W 7 aarneeming, omtrent dit fchadelyk gebruik,
U Wel Ed. toe te zenden.
De yver, welke U tVel Ed. betoonen , om, in U Wel
.Ed. geacht Maandwerk, alles gemeen te maaken wat eeliigzins ten nutte kan (rekken, doet my vermoeden, dat U
Wel Ed. daarvoor wel een plaats zullen gelieven in te
ruimen.
Onlangs wierd ik ontbooden , ten huize van B .....
L.....;

r]
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L.....; aldaar gekomen zynde, vond ik, tot myn groot.
fte verwondering, den man , en vyf kinderen, in de allerhevig li e benaauwdheden; de buik was by allen zeer flerk
opgezet, en getpannen ; de krimpende en knaagende pyre*
waren, ter plaatfe der Regio Epigastrica , byna ondraaglyk;
de kleur des aangezigts was by allen uitfteekend bleek , ver
pols was ras , egter niet-zeldmtfrkwng;e
hard, of vol; by twee kinderen, was dezelve zeer fluipachtig; dit alles ging gepaard met aanhoudende Conatur
vomendi; hoewel drie kinderen , reeds vóór myne komst,
de gebruikte fpys, door zwaare braakingen , ontlast hadd e n, zonder de miníte verligting; de dorst was by allen
zeer groot , maar het drinken was naauwlyks doorgezwolgen, of zy braakten het (met groote benaauwdheid)
weder uit. In deeze deerniswaardige , en te gelyk beden
vroeg ik aan de Vrouw , wat-kely,omíandigh
fpyzen zylieden des middags gebruikt hadden, welke my
antwoordde , een zogenaamd Water-zoodje , beltaande
uit Baars en Snoek; waarvan zy zelve , met nog een van
haare andere Kinderen, ook zeer finaakelyk gegeeten hadden , zonder dat deeze twee laathen eenig ongemak daarvan
gevoelden ; de Man en Kinderen ondervraagd hebbende,
of zylieden ook nog eenige andere fpys, of drank, gebruikt
hadden, zeiden alle neen. Dit was al liet licht, dat ik
in deezen konde krygen ; zo dat de Caufa Proxima, in dit
netelig geval, voor my nog onzeker was.
De Symptomata , ( welke langs hoe dringender wierden) gaven my egter niet onduidelyk te kennen , dat 'er
iets allernadeeligst in de maag plaats had; en vorderde te
gelyk van my, zeer fpoedig, op middelen bedagt te zyn,
om, was het mooglyk , deeze do ffe te ontlasten.
Ten dien einde, fchreef ik aan allen , (in veele verdeel.
de, en fpoedig op elkander toegediende, giften) een zeer
werkzaam Braakmiddel voor, (egter met onderfcheid van
deszelfs hoeveelheid, naar maate des ouderdons) en liet,
intusfchen, by herhaaling, een flap infuf. flor. Chamomil.
cum mell. communi drinken.
Na, hierdoor , verfcheide braakingen bewerkt te hebben, waar by ik niets anders, dan eenige natuurlyke flym,
en by zommigen de gebruikte fpys, ontdekte, kreegen ze
allen eenige ruime afgangen , met dat gelukkig gevolg ,
dat ik, tot myn groutfie genoegen, binnen den tyd van
twee uuren, vyf van deeze Lyders, van alle de boven005
ge-
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gemelde toevallen volkomen verlost zag, egter by uitftek
afgemat; eene geruste flaap, welke fpoedig daarop volg.
de, verkwikte hun dermaate, dat zy, des anderen daags,
Naare bezigheden weder konden verrigten ; .uitgezonderd,
een Jongetje van ii jaaren , welk (niettegeni}wande het
Geneesmiddel ' by hem , even als by de anderen, als een
braak - en buikzuiverend middel, genoegzaam gewerkt had,
en de Conatus vomen4i bedaard waren) benaauwdheid en
pyn, inden bovenbuik, bleef behouden , waar by zig
aanmerkelyke Spanmi van het geheele ligchaam voegden.
Aan deezen gaf ik het Laud. Opiat. , cum ol. Amygd.
dulc. , waarna de toevallen bedaarden , en eene geruste
flaap volgde. Deeze Jonge heeft egter nog Benige da.
gen aan verlooren eetlust , met maagpyn , inzonderheid
ren tyde der fpysverteering , gelaboreerd ; welke ook ,
eindelyk y door het gebruik van maagverfterkende , en omwindende, middelen, volkomen cesfeerde.
Het was my , in het eerfte voorkomen, niet mooglyk ,
de waare oorzaak van dit geval te kunnen ontdekken ;
maar, na dat ik, des anderen daags, de zaak naauwkeu•
tiger onderzogt, bevond ik, dat de Baars de eenigtle oor
daarvan was, en dat wel om de volgende reden.
-zak
De Man met zyne vyf Kinderen, welke zo deerlvk on
gemeld waren geweest , hadden niet dan Baars gegeeten ;
welke, zonder ontdoening der Ingewanden, gekookt waren. Onder het eeten , hadden zy, zeer greetig , het vet
van de darmen afgezogen, en men verhaalde iuy nu, dat
zy allen, kort na het ecten, reeds pyn in hunne maag, en
druzelingen, gewaar wierden.
De Vrouw, en het andere Kind, (geen Liefhehflers van
Baars zynde) hadden niet dan Snoek gegeeten , welke, te
gelyk met de Baars, in denzelfden Ketel, gekookt waren,
egter niet ontdoening van derzelver inge wanden ; deeze
jwee laatíten hebben daarvan geen het minfle hinder gevoeld.
Waaruit dan , zo ik meene , te reet moer beflooten
worden , dat deeze Baars op vergiftige Infeaen heeft
geáast.
Álooglyk is dit vergift , aan liet vet der Ingewanden
medegedeeld, misfchien onder het afzuigen de tedere
darmen doorgezogen zynde , aldus in de ligchaamen der
Lyders geraakt.
Ik zal myn oogmerk bereikt hebben , indien ik, hierdoor,
liet
;
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afbrenge,
op
het algemeen van een fchadelyke • Gewoonte
dat deeze , anderzins zo nuttige , Visch . niet tot een gevaarlyk voedzel bereid worde.
Ik heb de eer, met alle achting, te zyn,
OMTRENT DE BAARS.

Niel Edele zeer Geleerde Heeren 1
U Wel Edele D. W. Dienaar
Medemblik
27Augustus, 1792.
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MERKWAARDIG BERIGT VAN D'EN ZEILSTEEN -BERG
OP HET EILAND CANNAY. Door GEORGE DEMPSTER, van Dunnichen, Esq.

't Z

(Uit de Transaílions of Antiquariens of Scotland.)

al u niet verveelen een Berigt te ontvangen van den
Zeilbeen - berg van Cannay: maar misfchien is deed
ze byzonderheid u reeds van eldees bekend, of gy zult ten
mintien van; dergelyke Betgen, op andere Plaatzen , geboord hebben. ' Floe 't zy, ik bied ze u aan.
Cannay is een Eiland, 't welk tien of twaalf Mylen in
den omtrek haalt , met een uitlieekende Haven. Naby
deeze Haven, op een berg, van eene aanmerkelyke'hoogte,
Compasf- hill geheeten , is een klein gat gegraaven , ter
diepte van omtrent twee voeten. Een Kompas , geplaatst
in dit gat , geraakt teri and van Eireek , en wyst binnen
kort op 't Oosten , tot het Noorden in 't Zuiden komt,
en daar f'aau blyft. Op een kleinen afpand van dit gat,
misfchieu zelfs op den rand, herkrygt de Kompasnaald de
gewoone richting.
Deeze zonderlinge omftandigheid was bekend, toen MARTIN zyn berigt van deeze Schotfche Eilanden uitgaf , en
by geeft 'er kennis van : fchoon , volgens zyn verflag,
het Kompas recht Oost wees. 't Geen de zonder
verandering in de Kompasnaald vermeer--linghedzr
dert , is eene ontdekking onlangs gedaan door HECTOR.
M'NEIL, Esq., een Amptenaar op Cannay. Hy fprak 'er
ons van, en Lord BREDALBANE , Sir ADAM FERGUSSON,
Mr. ISAAK HAWKINS BROWN, gingen, met eenig verder ge.
zelfchap , het ftuk onderzoeken.
Dc
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De Haven wordt, aan de Noordzyde, gevormd door een
kloeke. Rots van Bafalt ; deeze ligt omtrent Bene halve
myl beneden en Zuidwaards -van Compasf- hill , van welke die Rots een verlenging is. Wy roeiden by deeze
Rots heen, en wanneer de Boot by het middel(ie gedeelte kwam, digt onder de Rots, en dezelve bykans raakende, draaide het Noorden van ons Kompas om, en wees
het Zuiden aan; dus ftaan blyvende. Wy herhaalden deeze
proeve verfcheide keeren met denzelfden uitdag : dan die
werking was bepaald tot een zeer klein gedeelte van de
Rots , welke ons toefcheen recht Zuidwaards te leggen
van het gemelde gat op Compasf-hill. Op een geringen
afiland aan wederzyden, herkreeg het Kompas de gewoone
richting. Zyn Lordfchap beval daar op, dat men met
grootè fnelheid de Rots voorby zou roetjen ; als wy ter
plaatze kwamen , waar wy de Verandering der Kompas
te vooren waargenomen hadden, werd dezelve we--nalde
der aangedaan , fchoon zeer fnel , en hertelde zich weder
als wy die plaats voorby waren.
Van deeze verfchynzelen konden wy bezwaar.lyk eenige
reden geeven ; dan door iets Zeiltleenigs in deeze Rots
te veronderftellen ; zich uittIrekkende van Compasf. hill ,
tot het hooge Land, aan den mond der Haven. En, indien 'dit het geval is , dan fchroomen wy niet te verzet
keren , dat dit de grootste Zeilíteen is, tot nog in de Wereld ontdekt.
Wy braken een Ruk van de Rots af, ter plaatze, waar
wy de Verandering der Kompasnaalde waargenomen hadden, en bragten het.by het Kompas, toen wy ons van
de Rots verwyderden ; doch het fcheen geene uitwerking
in 't allerminste te baaren. Wy bragten ook het Kompas omtrent de lengte van de Boot van de Ruts af, doch
in Bene richting met Compasf-hill; wy plaat(len liet in dezelfde lyn, aan den overkant der Haven, op omtrent een
vierde gedeelte myls afftand; dan , in geen deezer Proeven, werd de Kompasnaald aangedaan.
,
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BRIEF, OVER DEN STAAT DER NATUURKUNDIGE WEETENSCfAPPEN TE ROME , ZINTS TWEE EEUWEN;
EN BYZONDERHEDEN, OVER DB VEROORDEELING VAN GALILEO. poor den Abbé
TESTA aan den Heer DE LA LANDE.
2© April 1790.

Journal des Savans.

(Vervolg en Slot van bl. 516.)

v. /''beleerden van den eer(ten rang onderweezen te Rome,

<T terwyl men 'er de Natuurkunde en de Natuurlyke
Historie niet zo veel vlyts beoefende, in de Wis- en Starcekunde. LUCAS VALEZIUS, Hoogleeraar in het Collegie
de la Sapience, en Lid van de Academie der Lincei, ontving, van GALILEO, den tytel van Uitmuntenden Wiskunftenaar, en diens Werken over het Middelpunt der
Zwaarte , en de Quadratuur van de Parabole, toonen dat
hy denzelveR niet onwaardig was. De Leer van het Mid.
delpunt dei Zwaarte werd ten hoogten toppunt van vol
opgevoerd door den beroemden GULDINI, Hoog--maktheid
leeraar in de Wiskunde in het Ronmeinsch Collegie. CASTELLI , de groote Vriend van GALILEO, en die verdient
aangezien te worden als den Vader der Hydraulica, onderwees in de Wiskunde in het Collegie de la Sapience.
T0IZ1cELLI, BORELLI en RICCI, waren 'er zyne Leerlingen.
Dc eerstgemelde, gebooren te Fuenza , in den Kerklyken
Staat, kwam, in zyne vroegfle jeugd, te Rome, en volgde
zyn Meester op in , de Wiskunde te onderwyzen. Vader
NICERON, die zich toen ten tyde te Rome onthieldt, werd
zyn Vriend, en wikkelde hem in tot Briefwisfeling met
FERMAT, ROBBERVAL en MERSENNE , waarover TJRICELLi vervolgens zich met zo veel reden beklaagde. Hy verliet Ronne niet dan om by GALILEO te leeven ; naa diens
overlyden, wilde hy na Rome wederkeeren, maar de gunst
FERDINAND DEN lI , Groothertog van-betonigva
Toscaane deeden hem zyn verblyf te Florence houden.
BORRLLI, gelyk ik reeds aanmerkte , leerde te Rome de
Wiskunde onder BENOIT CASTELLI , uit Mesf gebannen , dewyl hy deel genomen genomen halt in een op.
farad tegen Spanje by voedt een fchuilplaats in deeze
Hoofd,

,

;
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Hoofd [}ad, waar hy, in den Jaare MDCLXXX, flierf. Zyn
onflerflyk Werk, de Motu Animo.lium, liet hy in gelchrift
naa•; doch 't werd dat zelfde jaar te Rome gedrukt, onder 't opzigt van een Geestlyken, wien 130RELLI 't zelve
hadt aanbevolen.
Zints de verbetering van den Almanach , die den naam
van Paus GREGORIUS DEN X[II voor altoos der fterflykheid zal onttrekken , heeft Rome (feeds groote Starrekun.
digen gehad. Vandaar hebt gy den grooten CASSINI ,
den Vader der Starrekunde, in Frankryk gekregen; 't is
CAMPANI , een Romeinsch Kunitenaar , die de eerfte eu
groottIe Voorwerpglazen voor het Obfervatorie te Parys
vervaardigde; 't is te Rome, waar men de fchoonfle Meridiaan der Wereld ziet getrokken -door nIANCHINI , en
beroemd geworden door diens Waarneemingen. Daar heeft
Iaen de eerfte Verklaaring opgefteld, die uítgegeeven is
over de Beginzelen van NEWTON , wiens Leer over het
Hemelftelzel daar zo heftig betwist werd door de vuurige
Verdedigeren der Draaikringen van DESCARTES. Naa de
bekende Reis der Academisten van Parys na de Pool en
den Equator, is de Pauslyke Staat de eerfte in Europa,
waar den graad der Middaglyn gemeeten werd. Terwyl
de Vaders BOSCOVICH en MAIRE aan die meeting arbeidden, bepaalden de Uitleggers van NEWTON'S Werken , te
Rome, de Lengte des Slingers. Vader BECCARIA , die
vervolgens een graad te Piemont mat, verklaarde, in die
zelfde Stad, de Theorie der ElecIriciteit, en volmaakte de.
zelve; en DONATI, aan wien wy de fchoone befchryving
van de Adriatifche Zee verfchuldigd zyn, reisde, op last
van den Paus, om in Napels en Sicilie Waarneemingen te
doen, de Natuurlyke Historie betreffende. BENOïr STAY,
een waardig Vriend van alle deeze Geleerden, leeft nog,
en geniet de eere, verworven door een Dicht[Iuk, 't welk
hem met regt den naam gegeeven heeft van den LUCRErlus der Newtoniaanfche Wysbegeerte. Eindelyk, om tot
GALILEO weder te keeren , de waare Theorie der Comeeten was te Rome zelfs in zynen tyd bekend; zyne ge.
fchillen , gevoerd over de natuur en oorfprong dier Starren , bewyzen zulks genoeg. Hy hadt het mis; maar
door de verhevenheid van zyn vernuft vernederde by
zyne tegenftanders , en Relde hun ten doel der fpotternye , waarom zy zyne veroordeeling en zyn verderf
zwoeren.
VI. Vóór dat ik u toone , welk eene vergrooting 'er
plaats
-
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plaats hebbe in liet verhaal , doorgaans van die Veroordeeling gegeeven, verzoek ik, myn Fleer, verlof, om Gene
kleine uitweiding te mogen manken. Welk is het Land,
waar het vooroordeel, de hoogmoed , de partyfchap, de
jaloufre, de haat, zich niet van de agtbaarite beweegre
bediend hebben om de Waarheid te befiryden , de-den
Verdeedigers van dezelve te vervolgen, en te mishandelen?
Welke bejegeningen ontmoette DESCARTES niet in Frankryk , in Holland en in Zweeder ? Wat hadt de ongelukkige RAmus niet te lyden ; om dat by het juk van ARISTOTELES poogde af te fchudden? Welke beweegingen,
welke onlusten, verwekten ten eenigen tyde de Univerfiteit en het Parlement van Parys niet over de Letter q,
die men wilde doen uitfpreeken als een k ? Men bragt
de buitenfpoorigheid zo verre, dat men een ongelukkig
Geleerden, die van een ander begrip was, van zyne goederen beroofde. Hoe veelmaalen zyn te Part's de Werken van ARISTOTELES, nu eens vergood dan weder ver
Dat men zich, ten opzigte van dit Pluk, te bin--brand?
nen brenge , het berugte Arrêt contre la Raifon , door
BOILEAU uitgedagt , en de Vonnisten, niet min onregtvaardig dan ongerymd, geflreeken door de daar toe minst
bevoegde Regters, tegen den omloop des Bloeds, en de
Inënting der Kinderziekte, enz. Dat men zich herinnere
JEAN JACQUES ROUSSEAU, in beeldtenis door de Muzykanten opgehangen, om dat by aan de Italiaanfche Muzyk de voorkeus boven de Franfclie hadt durven geeven.
Wat de Engelfchen betreft, wat zullen wy zeggen van
hunne halfiarrigheid , om de verbetering des Almanachs
niet te willen ontvangen , enkel om dat dezelve het werk
was van de Roomfche Kerk? Hebben de Engelfchen niet
nog onlangs van het Paleis der Koninginne de Blixemalleiders weggenomen , om dat FRANKLIN , die in allen
opzigte pryswaardige Man , de Uitvinder, een der Hoofden was van de Staats-omwenteling in America? Kwam
de Proeve van LOCKE aan de Univerfiteit van Oxford
niet voor, als eene nieuwighéid en eene gevaarlvke Kettery ? Sprak zy geen vloek over den Schryver uit? Gebeurde 'er niet iets dergelyks, toen de onfterflyke NEWTON zyne Ontdekkingen in 't licht gaf? De Roman van
DESCARTES was zelfs toen in Engeland liet Stelzel der
mode, en zeven -en- twintig jaaren verliepen 'er, eer zyn
Boek der Grondbeginzelen bekend genoeg was om een
tweeden Druk noodzaaklyk te doen worden. Wat zullen
WY
,
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wy zeggen wegens de Gevangenis van den grooterf BAdien Voorlooper, dien Vader, van de waare Wysbegeerte ? Zyn TYCLIÓ in Deenemarken , LINNEUS in
Zweeden, WOLFF in Duitsclaland, enz. niet min of meer
de llachtoflers geweest van dien haat, van die jaloufie,
die alle uittteekende Talenten vervolgen? De Getchiedenis van alle Volken krielt van dergelyke voorbeelden ;
dan de aangevoerde zyn genoegzaam ten bewyze , dat
het niet dan onkundigen zyn , die aan het Hof van
Rome alleen kunnen verwyten, eene behandeling, welke ,
op een hardere wyze , in alle Landen en in alle Eenwen , tegen de beroemdite Geleerden , zyn uitgeoefend.
Dat men zich herinnere het middagmaal door BABOUC gegeeven aan de Academisten, als hy te Parys was. Niets
drukt de woede en buiteufpoorigheid van de Wysgeerige
Onverdraagzaamheid fterker uit.
VII. Men ziet dat overal het Vernuft en groote Talen
Vervolgers gehad hebben; maar dewyl-tenVyad
men bovenal de Veroordeeling van GALILEO I eeds aan
als het toppunt van Onkunde en Bygeloof, zal het-halt,
te (fade komen u 'er byzonderheden van mede te deelen,
om te doen zien hoe weinig deeze verwyten gegrond zyn.
GALILEO ging driemaal na Rome. De eerfle keer,
in den jaare MDCXI, om de Geleerden van die Hoofd
te raadpleegen over zyne Ontdekkingen, en uit hun-f'ad
mond te verflaan, wat zy 'er van dagten. Hiervan verzekert hy zelve ons in zynen Brieve aan BELISAIRE VINTA. Welhaast werd hy de Vriend van den Car,iinaal
HIONTI, van den Jefuit CLAVIUS , die zo veel aandeels
hadt in het verbeteren van den Almanach , en bovenal
van FREDERIC cuSI, die zich haastte om hem tot Lid
aan te neemen van zyne Academie der Lincei. Staande
dit eerfte verblyf te Rome , ontving hy alle bewyzen
van de uitlleekendite hoogagting en de opregtfle Vriend
-t'chap.
Voor de tweede keer ging hy na Rome, in 't jaar
MDCXV. De uitmuntenheid zyner Bekwaamheden , en
zyne Kundigheden, hadden hem reeds vyanden beginnen
te verwekken. Hy ving met hun gefchilvoeringen aan
over de natuur der Comeeten , over cie Zonnevlekken ,
enz. GALILEO fpaarde niets om zyne Tegenftanders te
vermeesteren : hy deedt meer , hy maakte ze belachlyk.
Zyn Saggiatire, op Vader GRASSI gemunt, is een meesrer=
stuk van fraaiheid en fcherpzinnigheid. Nooit gebruikte
íeCON,
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iemand het zo gevaarlyk wapentuig van fchitnp en befpotting met meer behendigheids. Men lachte, tell koste zyner
vyanden; dan hunne jaloufie verkeerde in onverzoenlyken
haat, en zy. waren op niets dan wraak bedagt. In het
volgend jaar verwierven zy reeds , dat hy bevel kreeg
om de Beweegiug der Aarde niet meer te leeraaien, on.
danks de poogingen van den Cardinaal oRsINI, en den
Cardinaal &IONTI , die zich tot zyne Befchermers hadden verklaard. Men merke hier op, dat dit zelfde Stelzei, in 't voorgaande jaar, erkend was niets te behelzen
irydig met het Geloof.
GALILEO toog daarop na Florence, werwaards de Groothertog , zyn Vorst, hem hadt opontboden; eenigen tyd
daar na gaf hy, te dier Stede, in 't jaar MDCXXXII, zyne
beroemde Zamenfpraaken over het Wereldjtelzel in 't licht;
een Werk , waarin hy alles byeenzamelt , alles wat de
Rede kragtigs en de ij otterny bitters heeft , om de ne.
derlaage zyner vyanden te voltooijen. Zy fciureeuwden
over zyne ongehoorzaamheid. Men gaf Paus URBANUs
DEN VIII, die dus lang een groot Voorflander van GALILEO geweest was , en zelfs heerlyke Verzen tot zyn
lof gemaakt hadt, te ver(Iaan, dat die Starrekundige hens
wilde afíchilderen in den perfoon van Simpliciu.r, die ,
in deeze Zamenfpraaken, de rol fpeelt van een onkundig
en trotsch Schoolgeleerden.
De laster Ilaagde, en GALILito vondt zich genoodzaakt,
in 't jaar MDCXXXIII, te Rome weder te keeren, 'ont
rede te geeven van zyne Leer. Hy nam zyn intrek by
den Staatsdienaar des Groothertogs. Zyne Vrienden _fchikten zich te zyner verdeediginge ; . onder deezen de Opperfte van het heilige Paleis, die GALILEO begunfligde,
even als een diens Voorzaaten ten Schutsheer gediend
hadt aan uwen Wysgeer MONTAIGNE, tegen de befchuldigingen door de Franfchen op hein afgegeeven (*). Maar
GALILEO verydelde, door zyne uitjouwing en de fchimpende trekken , die hy by aanhoudenheid zyneïl vyanden
toevoegde, alle de goede dienoen h welke de tusfchenfpraak
zyner Vrienden hem zou hebben kunnen toebrengen. De
Staatsdienaar des Groothertogs herinnerde hem zulks menigmaal, pn badt hem, op 't ernftigst, dat by zou zwygen;
(*) MONTAIGNE verhaalt
MENG. 1792. No. 13.

dit zelfs in zyne koyage d'Italie.
pp
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g en; doch te vergeefsch. De geesten verbitterden hoe
langs hoe meer; zyne vyanden zegepraalden; en by werd'
genoodzaakt , op den tweeden April deszelfden jaars , in
het Huis der Inquifitie te gaan. Maar merk op, bid ik
u, de byzonderheden , welke 'er plaats by hadden; de
Fiscaal der Inquifitie ruimde GALILEO zyn eigen kamer in;
en de Staatsdienaar des Groothertogs van Toscaane verfchaffe hem dagelyks het benoodigde tot zyn tafel (*). GALILEo hadt vryheid om binnen in het Paleis te wandelen, aan
Tyne Vrienden te fehryven, en hunne Bezoeken te ontvangen. Op het einde der maand herriep hy zyne Stellingen,
waarop by het Huis der Inquilitie verliet , en op nieuw
zyn intrek nam by den meergemelden Staatsdienaar.
Zie daar een getrouw verlag van de Gevangenis, van
cle wreed- en barb^iarschheden , door de Inquifitie van
R.)me Omtrent GALILEO gepleegd. Zie daar, waarop het
onderwerp van zo veele bittere klagten, en zin nelooze
uitroepingen, tegen het Hof van Rome, nederkomt. GALILEO hadt de behandeling hem aangedaan, en die zeer
veel verfchilt van 't geen men zo willekeurig aanneemt,
te wyten aan den onverbiddelyken haat zyner vyanden,
en de ongeíluime onvoorzigtigheid zyns gedrags.
Wat de Leer, door hem voorgeftaan , betreft, dezelve
was, het voorgaande jaar, gelyk wy gezien hebben, recht zinnig verklaard. Het Stelzel van COPERNICUS was te
Rome, openlyk, en met vrugt, geleeraard door COPERNIcus zelve, toen hy Hoogleeraar was in het Collegie de
Za Sapience. Hy kreeg 'er de eerfle denkbeelden van uit
DOMINICO MARIA DE FERRARE, toen hy dien te Bologne
over de Starrekunde hoorde. 't Is allen bekend, dat by
zyn Werk aan Paus PAULUS DEN I1I opdroeg, en dat liet
SCHOMBERG, Cardinaal van Capua, was, die hem tot de
uitgave overhaalde, met aanbod om het op zyne kosten
te laaten drukken. De Cardinaal DE CUSA, dezelfde, die,
op de Lateraanfche Kerkvergadering, de noodzaaklykheid
van het verbeteren des Almanachs beweerde, leedt geen
verwyt van wegen Rome: om dat hy, bykans eene eeuw
vóór COPERNICUS, het gevoelen der Ouden , wegens de
$eweeging des Aardkloots , weder opgehaald en verdeedigd
hadt. --- Dan het geen met de onwederfpreekbaarfte
baarblyklykheid betoogt, dat men, in de zaak met GALILEO,
*) Zie J. MALLET DliPAN, Mercure du 17 ,1ulies 1784
die de Brieven des Florc;uyzfchen Staatsdienaars aanhaalt.
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i. o, diens Perfoon, en niet zyn Stelzel, bedoelde, is dat
Paus URBANVS DE VIII, om zo te fpreeken, Vader CASTELLi aan den Groothertog onttrok, oin hem te Roche te doen
komen , waar by hem vestigde, door hem tot Hoogleeraar in de Wiskunde aan te lIellen in het Collegie de la
Sapience; fchoon het niemand onbekend is, dat CASTELLI,
even a1,$ TORICELLI, een Boezemvriend van GALILEO, ell
een yverig verdeediger van diens gevoelen, was. En ,
eindelyk, dat die zelfde Paus VIRGINIO CESAItINI , Lid
van de Academie der Lincei, die, door de uitgeftrektheid
zyner kundigheden , en, jonge jaaren, aangemerkt werd als
een tweede PIC DE LA MIRANDOLE , met zo veel hoog
bejegende. De Paus zou hem den Cardinaals-agtiu
Hoed vereerd hebben, hadt de dood dien jongen Acadeinist niet weggerukt in den jaare MDCXX[V, en met
hem zo veel hoops afgefneeden . CESARINI hadt ', in de
Latynjche en Italiaanfche Dichtkunst, zeer groote vorderingen gemaakt: de Itukken van zyn Dichtgeest, rog voorhanden, bewyzen het ten vollen. In de eerlle zyner Elegien fpreekt hy van het Draaijen des Aardkloots , waar
uit hy gelegenheid ontleent om den lof van GALILEO treffend op te haalen , van • wien hy een Boezemvriend geweest was; 't geen de gevoelens van verknogtheid, en
agting , welke de Paus behendig voor hem hadt, niet
veranderde.

In deeze Eeuwe hebben de Pausfen nooit opgehouden
om de Inftelling van Bologne, waar de Weetenfcháppen,
tot de Natuurkunde behoorende, altoos met zo veel yvers,
als goeden uitflag, aangekweekt zyn , te befchermen, en
met weldaaden op te hoopen. Maar te Rome, te Bologne,
en in den geheelen Kerklyken Staat , zien wy ze meer
dan immer bloeijen , zo door de befchutting , welke de
thans regeerende Paus daaraan verleent , als door de onvermoeide werkzaamheid van den Cardinaal 2E1 AIiA, zyn
Staatsdienaar , die , te midden van de zwaarwigtigfte bezigheden, geene recht fmaakende uitfpanningen vindt, dan
in de beoefening der Starre- eis Natuurkunde , der Natuurtyke Historie en der Gedenktlukken van de Oudheid, gelyk
gy zelve, myn Heer! verhaald hebt in uwe YQyags d'ltalie.

Ik blyf, enz.
Pp z

v$a^

55i

VERSLAG VAN HET LEFVEN EN DE SCHRIFTEN

VERSLAG VAN HET LEEVEN, EN DE SCHRIFTEN, VAN
HENRY HOME, Lord KAMES.

(Uit de Encyclopedia Britlannica.)

H

HOME, Lord KAMES, een uitmuntend Regtsgeleerde in Schotland, en Schryver van veele beroemae Werken over verfcheide onderwerpen, ílamde af van
een zeer aanzienlyk en oud Geflacht , en werd, in den
Jaare MDCXCVI, gebooren. Lord KAMES Grootvader,
HENRY HOME, was een jonger Zoon van Sir JOHN HoME van Renton; die het Opperregterampt van Schotland,
in 't jaar MDCLXIII, bekleedde. Hy ontving het Landgoed Kames van zyn Oom GEORGE , Broeder van den
toenmaaligen Opperregter. De Familie van Renton ítamt
af van de Graaven van HOME, de Vertegenwoordigers der
oude Prinfen van Northumberland.
Het Landfchap Berwick, in Schotland, hadt de eer, om
ter Geboorteplaats te (trekken aan dit groot en nuttig
Lid der Maatfchappye. In zyne vroege jeugd, was by
leevendig van aart , en op het leezen zeer geheld.. Nooit
betradt hy eene Taalfchool; doch werd, in de oude en
hederidaagfche Taalen , zo wel als in de Wiskunde, en de
daar aan verwante Weetenfchappen, onderweezen door den
Heer WINGATE , een Man van veel geleerdheid en groote
bekwaamheden , die verfcheide jaaren als Onderwyzer ten
huize van den Heer HoaiE zich onthieldt.
Naa met veel vlyts en fchranderheids, op de Hoogefchool te Edenburg, zich in het Burgerlyk Regt, en dat
van zyn eigen Laud, geoefend te hebben , bemerkte de
Heer HOME vroegtydig , dat de kennis daarvan alleen
wiet toereikt om iemand een volkomen- Regtsgeleerden te
naaken. Eene kundigheid aan de Geregtshandelingen in
de Hoven , en inzonderheid ten hoogen Geregtshove ,
als een Lid van 't welke by na roem en eene bediening
zegt, oordeelde hy daartoe noodig. Hierom werd hy voor
eenigen tyd Schryver op de Zegelkamer, 't geen hem ge.
legenheid gaf , , om den flyl te krygen in Regtszaaken ,
en bedreevenheid in veele flukken. Deeze verílandige
flap verwierf hem , behalven zyn groot vernuft en onvermoeide bevlytiging, naa dat by ter Pleitrolle toegelaa.
ten
;
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ten was, byzondere agting ten Hove, eB, ingevolge daarn, veel werks als Advocaat.
Wie de Regtsgeleerde Papieren, door den Heere noiz
opgefteld toen by nog een Jongeling was, leest, ont.
dekt daarin eene meer dan gemeene fraaiheid van íIy1,
en, behalven eene groote fchecpzinnigheid in het redenkavelen , eene doorkueede ervaarenheid in de Wetten zyns
Lands. Deeze hoedanigheden , gepaard met de ílerkte
en het vuur zyner natuurlyke bekwaamheden , deeden
hem welhaast het cieraad van de Schotfche Pleitzaal worden , en by werd, in Sprokkelmaand des jaars MDCCLII,
bevorderd tot een der Regteren van het Hof der Zittinge , onder den tytel van Lord KAMES (*).
Vóór dien tyd hadt hy, niettegenftaande de veelvuldige
bezigheden zyns Beroeps , de Wereld met een menigte
Regtsgeleerde Schriften, en groote Werken, verrykt: het
eerfte zag, in 't jaar MDCCXXVIII, het licht; by voer
daar mede voort tot het jaar MDCCLXXX ( f).
Geen gering gedeelte deezer Regtsgeleerde Schriften,
en Werken, dienden bepaald om de Wetten van Schot
toe te lichten, en te verbeteren; en terwyl zy ten be--land
wyze trekken van zyn onvermoeiden vlyt , toonen zy
teífens zyn ernílig verlangen, om de eer en het welvaaren van zyn Vaderland te bevorderen. En worden die
Schriften, in het Hooge Geregtshof aldaar, van gelyke
waarde gehouden , en als van zo veel gezags aangehaald, als die van coxz Of BLACKSTONE, in de Geregtshoven van Engeland.
Lord KAaIES hadt veel op met Bovennatuurkundige Naafpeuringen. Om zich in deeze by hem geliefde ftudie te
oefenen, hieldt by, nog jong zynde, Briefwisfeling met
den beroemden BERKEL*?v, Bisfchop van Cloyne, Dr. BUT IER, Bisfchop van Durham , Dr. SAMUEL CLARKS, en
veele andere fchrandere en geleerde Mannen, in Brittanje
en
n

-

(*) De Heeren der Zictinge in Schotland worden,, by hunne
aanftelling tot de po =t , terftond Lords geheeten , en ontlee.
nen den naam van hun Familie-Landgoed; doch zy tekenen
alle hunne Brieven, enz. met hun Doop- en Bynaam.
(f) In de Encyclopedia Brittannica, waar uit wy dit Leem
vensberigt ontleenen, worden alle deeze Werken opgenoemd;
doch zulks voor den Engelfchen Leezer van belang, en voor
den Nederduitfihen van weinig beduidenis, zynde, hebben wy
ze overgeflaagen.
PP 3
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en Ierland. Deeze Brieven zyn, zo ons berigt is, zorg.
vuldig bewaard door zyn Zoon en Erfgenaam GEORGE
FhOB1E DI&UMMONV , Esq. van Blair Drummond.
I let jaar MDCCLE gaf de geboorte aan de eerffe vrugt
van zyne beoefening der_ Bevernatuurkunde, verfchgnende
onder den naam van Esjayr on the Principles of Morality
and Natural Religion, in It Parts. (Brieven over de Beginzels van Zedelyi hezd , en den IV ttuurlyken Godsdienst.) Hoewel een klein Werkje , was liet vol vernuft en fcherpzin nige redenkaveling ; het verwekte veel opziens , en gaf
gelegenheid tot veel gcichils. I let behelsde , in uitdruklviker bewoordingen dan eenig werk van een Godsdienftig
Theist , toen in Schotland bekend, de Leer, die , zints
eenigen tyd , zo veel gerugts gemaakt heeft onder den
naam van Philofnphical Necesfity , of Wysgeerige Nood
— Het zelfde was geleerd geweest door-znakiyhed:
iorcia, COLLINS, en door den beroemden DAVID fuME:
maar, dewyl deeze Schryvers als openbaare Ongeloovigen,
of als de zodanigen verdagt waren, verwekte zulks, als
van hun ki mende, geen verwondering, en, voor een tyd,
ílegts eenige verontwaardiging. Maar, toen een ScLryver , die geen kenmerken vertoonde van buitenfpoorholleode Twyfelaary,, die niets inbragt tegen de Upenbaaring in 't algemeen, en niet den vuuriglten ernst de groote Pligten van Gedelyï:heid , en den Natuurlyken Godsdienst, aandrong, ten zelfden tyde , zo zeldzaam eene
Leer ais die der Noodzaaklykheid beweerde, lcherpte zich
tegen hem terl and eerre menigte van pennen, en, geduurende eenmen tyd, was het Werk, en de Schryver, gehaat
in Schotland. -- Van den anderen kant, waren 'er zommigen, en niet geheel ongeletterden , die, Noodzaaklykheid
met' Voorbefchikking verwarrende, den Heer HOME geluk
wenschten van wegen zyne meesterlyke verdediging des
vastgefleiden Geloofs; en , fchoon 'er, tusfchen deeze twee.
Stelzels, geene Poort van gelykheid is, uitgenomen dat het
toekomend geluk of ongeluk van alle 1\Ientcheta, volgens
beide, zeker voorwesten en bepaald is by GOD , herinneren
wy ons nogthans , dat een Hoogleeraar, op Bene Academie
van Disfinters , zo verre de eene voor de andere Leer
nam, dat hy zynen Leerlingen de Proeven van den Heer
iioMME aanprees , als behelzende eene volkomene verdediging der Leere van CALVIN. Om deeze misgreep werd
hy van zyn post verlaaten , en uit de Gemeenfchap, to
welke hy behoorde, geflooten.
Lord
-

-
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Lord KAMES bleef , gelyk meer andere groote en braave
Mannen , tot zynen dood toe, de Leer der Noodzaaklykheid
aankleeven; doch, in eene volgende uitgave zyner Proeven,
gaf hy een doorfiaand bewys van zyne opregtlheid en onbekrompenheid van hart, door de uitdrukkingen te veranderen, die, flrydig met zyn oogmerk, zo algemeenen aan
-flotgevn
hadden.
In den jaare 1\ IDCCLXI, gay by in 't licht zyne IntrodhIion to the Art of Thinking, of Inleiding tot de Kunst van
Denken. Dit klein, doch dierbaar, boekje, was oorfpronglyk
beltemd tot het onderwys van zyn eigen Gezin. Her plan
van 't zelve is aartig , onderhoudend , en zeer gefciukt
om de aandagt der jeugd in te neemen , en het hart te
verbeteren. Het bel aat uit Grondregelen, verzameld uit
ROCHEFAUCAULT, en veele andere Schryvers. Om deeze
Grondregels op te helderen, en derzelver meening het gemoed der Jeugd in te drukken , heeft zyn Lordfchap, by
de meeste, bevallige Gefchiedenisfen , Fabelen en Vertel.
Bingen, gevoegd.
In het vak der Fraaije Letteren, kwam hy, in den jaare
IYIDCCLXII, te voorlchyn met zyne Elements of Criticism,
of Beginzeis der Oordeelkunde. Dit dierbaar \Verk is de
eerlle en tvelgeflaagde onllerneeming, om te toonen , dat
de Oordeelkuncie gegrond is op de beginzels der i 'Ienschlyke Natuure. Zodanig een plan , zou men veelligt den-ken, moest een dur n fchraal Werk voortgebragt hebben.
Lord KAMES heeft, in tegendeel, door de leevendigheid,
met welke hy alle onderwerpen wist te behandelen, deeze
À;egiuzels van Oordeelkund,, niet alleen zeer leerzaam ,
maar tot een der onderhoudendl e Boeken , in de Engel/the
Taal, gemaakt. — lier dit Werk uitkwam, werden R O LUN's Belles Lettres, een jafnmerhartig fhuk, waar uic een
Student weinig nuts kan trekken , algemeen als een handboek aangepreezen; doch, ;;aa dat Lord KAMES Beginzels
het licht zagen, verd,veen ROLLIN ten eenemaal, en ruimde plaats in voor een verPcandiger en nuttiger Werk. Test
,

opzigte van weezenlyk onderwys , en waaren fmaak in
opflellen van allerlei aart, kan een Letterminnaar, in geene taal, zulk een ryk veld van Onderrigtieg vinden. Lord
gaai► s hadt het genoegen , om den goeden uitflag te
zien zyner poogingen , en twintig jaaren lang eene agting te genieten , welke hy met zo veel regrs verdiend
had t.
Eerie verdere proeve van zyn vernuft, en de veelerhanPp4
de
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de betragtingen zyns werkzaamen geests, gaf hy, in 't jaar
MDCCLXX[I ; een Werk gemeen maakende , onder den
Tytel : The Gentleman: Farmer , being an attempt to im-

prove Agriculture by fiobjeEting it to the test of rational
principles, of de Edelmans Landhoevenaar, zynde eene Pooging om den Landbouw te verbeteren , door denzelven ter
toetre te brengen aan zedelyke Beginzelen. Ons betlek laat
i:iet toe in een breed verlag van dit Boek te treeden ;
maar wy moeten , teil dien aanziens, aanmerken, dat alle
verltandige Landbouwers in Schotland, eenpaarig, verklaa.
ren , dat naa YOUNG, DICKSON, en honderd andere Schryvers over den Landbouw, geleezen te hebben, het Werk
van Lord KAMES de beste regels aan de'hand geeft om
alle deden des Landbouws , die men ergens kan-tren
aantreffen. Als daadlyk in den Landbouw bedreeven,
heeft Lord KAMES veele in 't oog loopende proeven van
zyne kunde opgeleverd. Naa dat hy, uit hoofde van het
regt zyner Egtgenoote , het groote Landgoed Blair-Drummond, in het Land van Perth, kreeg, ontwierp by een
plan om een groot moeras , ten miniten 1500 Acres groot,
in Zaailand te hervortpen. Zyn Lordfchap hadt het ge
dood, dit ontwerp, fchoon flegts-noeg,vaórzy
gedeeltelyk , wel te zien flaagen. Dit zelfde plan wordt
thans roet meerder fpoeds voortgezet door zyn Zoon GEOR,

GE HOME DRUMMOND, Esq.

In 't jaar MDCCLXXII[ , begiftigde Lord KAMES de
W'reld met zeal S^etc1mes of the History of Men, of Sclzetzen van de Gefchiedenis van den Menrch. Dit Werk befaat uit een groot aantal gebeurtenisfèn en waarneemingen , de Natuur van den Meusch betreffende , en is de
vrugt van veel en wel overdagt leezen. In den loop zyner Letteroeièningen en Overdenkingen, hadt hy eene
groote verzameling gemaakt van bouwftoffen. Deeze bragt
hy, hoog in jaarera gevorderd, onder gefchikte hoofden,
en onderwierp ze aan het oordeel zyner Landsgenooten.
f Iy beoogde, dat dit Boek even verítaanbaar zou weezen
voor Vrouwen als voor Mannen ; en , om dit einde te
bereiken, vertaalde by de voorkomende aanhaaTingen uit
oude of buitenlaudlche Schryveren, in 't Engelsch. Deeze
Schetzen behel,en veele nuttige onderrigtingen , en zyn ,
geld; k alle de andere Werken deezes Lords , zeer uitlokkoud en onderhoudend opgeileld.
t1'y komen nu t >t het laatlle Werk van zyn Lordfchap,
waar aan by den zedigen tytel geeft van Loofe^Hints upon
-
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Education , chiefly concerning the Culture of the' Heart, of
Losfe Gedagten over de Opvoeding, voornaamlyk het verhe.
teren van het Hart, betrefende. Dit Werk kwam uit in
't jaar MDCCLXXXI, toen deeze eerwaardige Schryver
in het vyf- en - tachtigfle jaar zyns Ouderdeens getreedeu
was. Schoon zyne Lordfchap dit Werk Losfe Gedag.
ten noemt, zal de Leezer in dit Stukje eene verwonde
,vlugheid van geest . ontdekken, in een zo-renswadig
hoog gevorderden Leeftyd, en eene ernflige begeerte om
de gemoederen der Jeugd tot Eer, tot Deugd, tot Vlyt,
en Eerbiedenis voor de Godheid, te vormen.
Behalven de opgemelde Werken, gaf Lord iAtIES veelé
kleine Stukjes uit, in verfcheide Tydfchriften, die alle
de kenmerken draagen van vernuft, en eene oorfpronglyke
wyze van denken.
Hoe een Man, die zyn leeven doorbragt in het behandelen van openbaare zaaken ,en in zaaken van het uiterfte
gewigt , tyd kon, vinden tot zo veele naafpeuringen van
onderfcheiden aart , en in dezelve uitmunten (*) , valt
voor Menfchen van mindere vermogens niet ligt te begrypen. Veel ongetwyfeld moet toegefchreeven worden aait
Oe kloekheid van zyn uitfteekend vernuft; maar veel ook
aan de geregelde verdeeling ,van zyn tyd. Hy Rondt vroeg
op in de kragt zyner jaaren ; 's morgens ten vier uuren.,
in zyn ouden dag ten zes uuren, en was den geheelen
morgen in Letteroefeningen onledig. Als liet Hof zat,
vorderde de bediening, welke by bekleedde, dat hy van
acht of negen, tot twaalf of één, uur zich daar bezig
bieldt; naa welken arbeid hy, als het we@r. zulks toeliet,
twee uuren wandelde met eenige geleerde Vrienden ,
en dan het middagmaal nam. Geduurende den tyd der
Zitf

(*) Als wy den Letterarbeid van Lord KAMES overweegen .
en hoe. veel by fchreef, kan de Leezer niet nalaaten zich eene
trefFende gelykvormigheid voor den geest te brengen tusfehen
zyne Lordfehap, en den werkzaameu PLIrIUs den Ouden. In
een Iiricf van PLINIUS den Yongen, vinden wy deeze plaats, op
beiden, toepasfelyk, Nonne videtur libi, recordanti guwuturn le.
gent, quantum fcripferit, nec in officiis ullis, nec in auricitia,
Principum fuisfe, dat is, „ wannneer gy u te binnen brengt,
de Boeken die by geleezen, en de Werken welke by ge„ fchreeven , heeft, zoudt gy dan niet denken, dat by Beene
„ bezigheden om handen hadt, en zyn Vorst niet ten dienst
„ ilondt P'
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Zitting, nam hy geene uitnoodigingen ter maaltyd aan,
noch verzogt iemand: kwam een Vriend ongevraagd by
hem eetgin, hy onthaalde hem op zyn gullen •.en gastveyeh
trant; doch, naa het eetea y eenige glazen wyns gedronken
hebbende, ging by met zyn Klerk heenen, en liet het
onthaal des Gezelfchaps voorts aan zyne Egtgenoote
De Naamiddag werd, even als de Voormiddag,
over.
in Letteroefening betteed. 's Avonds ging hy na cie
Schouwburg, of na het Concert, vandaar na het gezel,fchxp eeriiger Geleerden, by welke hy zomtyds laat bleefy
en zulk eene gefchiktheid voor .gezelligheid betoonde, 'als
Tien gelden aantreft. 't Is de aanmerking van een ,onInngs overleden uitmuntenden Schryver, „ dat te leezeti y
s, te fchtyven , en gezellige verkeering, alles in behoo„ relyke maate te houden, de zaak is voor lieden vats
,, Letteren; en dat hy, die met genoegen wenscht te
; s rug te zien op zyne verloopene leevensjaaren , zich
„ moet gewennen om de waarde van elke r.:inttut te
fchatten., , en te tragten om geen gedeelte des• tyds nut=
loos te lasten voorby zwinden." Het was door deeíe Lesfen te werk te hellen dat Lord innigs tot dien
top van Letterroem opklom, ondanks alle de hinderpaalen;
welke het waarneemen zyner zaaken hem in den weg
Stelden.
Ilene gepaste afbeelding te geeven van het openbaar en
byzonder Charatier van Lord KAMES zbu het bettek
onzes werks verre te buiten gaan. De Schryver van dit
Leevensberigt, nogthans, die de eer halt van eene gemeenzaame kennis se hebben met dien grooten en braaven
Man, meer dan twintig jaaren lang, kan egter niet naa
, 'er het een en ander by te voegen , 't welk on•-lasten
der zyne eigene opmerking viel.
Lord KAMES flak uit in yver voor het Algemeene
Welweezefi; hy voegde 'er uitfteekende werkzaamheid by.
Geduurende een langen reeks van jaarén hadt by het
voornaamfte beftuur van alle de Societeiten en Genoot
fchappen, tot bevordering van den Handel, de Vlsfcheryen en de Manufa luuren , van Schotlaánd. Als bevorder1yk tot deeze einden, betoonde hy zich een groot Voorftander voor het aanleggen en onderhouden der Straatwegen, door alle gedeelten des Lands. By was desgelyks,
de vooritaamfte in de verdeeling en het gebruik van liet
Fonds, voortkomende uit de Landgoederen in Schotland
die ongelukkig aan de Kroon gehegt waren. Niet min
vol"s"

;
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volyverig betoonde hy zich, met, door zyne Schriften en
perfóonlyken invloed , de Letterkundige Genootfchappen
te onderfchraagen. Fly mag eenigermaate aangezien Worden voor den Oprigter van de Societeit , the Phyfical and
Litterary Society geheeten. Deeze Societeit werd naáèrhand in de Koninglyke Societeit van Edekburg inge•
lyfd welke ten Charter van de Kroon ontving, en, van
tyd tot tyd, Werken van Vernuft, als méde van weezenlyk nut, :voortbrengt.
Als een byzonder Perfoon , en in 't gewoone Leeven ,
werd Lord KAMES bewonderd door beide de Sexen.
De leevendigheid van zyn vernuft en van zyn geftel ,
zelfs toen hy hoog in jaaren geklommen "was, maakte zyn
Gezelfchap niet alleen aangenaam , maar zeer gezogt door
de Geleerden, en door Mevrouwen van aanzien en finaak,
By vertelde weinig Gefchiedenisfen, en zelden, zo ooit,
dezelfde aan denzelfden Perfoon. Voor de noodzaaklykheid
om vertellingen. op te warmen, de jainnierhartige toevlugt
der zodanigen , die, zonder vernuft, in de gezelfchappen
zoeken te fi hittezen-, : was hy beveyd door deft voorraad vats
fpreekftoffe , welke by zelve wist te verfchaífen : zyn vernuft,
of geleerdheid, ftondt hem by alle gelegenheden ten dienuIe:
Hy kon , met even veel geniaks en vaardigheid, de gevoelens eens Bovennatuurkundigen be{Iryden, en de neteligtl:é
Regtsgevallen ontwikkelen , als met een Landman fpreeken over de verbeteringen des Landbouws , of met eene
Dame over de Klederdragten. In flede van jalours te zyn
over mededingers, het kenmerk van laage Zielen, kweekte Lord KAMES elk vonkje vain verdiehflen , 't welk hy in
een Letteroefenaar , of by den geringílen Handwerksman,
vondt, aan.
Eer hy in bezit kwam van Blair-Drummond, was zyn
inkomen gering, dan, niettegenitaande deeze omPtandigheid,,
deedt hy met Mevr. DRUMMOND, zyne agtenswaardige en
bekwaame Egtgenoote , meer goeds aan de behoeftigen,
dan de meeste Familien met grooterykdommen gezegend.
Was de nood dringend , dan gaven zy ' geld. Zy deeden
meer., Wanneer, zy ontdekten ; dat behoeftige en vraagen .
de Mannen en Vrouwen in ftaat waren om eenigen arbeid
te doen, deeden zy beiden hun best om werk te vinden,
't geen zy konden verrigten. In gevallen van dien aart , welke veelvuldig voorkwamen, nam Mevrouw de Vrouwen
onder haar, en Lord KAMMES de Mannen onder zyn, opzigt.
Uit liet geen wy gemeld hebben van de verfcheidenerleie
;
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leie en veelvuldige Voortbrengzelen zyns vernufts, is het
openbaar, dat hy weinig ledige oogenblikken in zyn lang
kan gehad hebben. Zyn geest was be--duriglevn
ífendig_ bezig; of in het overdenken van i nieuwe gedagten; of in het volvoeren van werkzaame verrigtingen.
By deeze kloeke vert}ands- beoefening, letter-begaafdheden , en bevlytiging van het algemeene nut, (tak het
Chara&er van Lord K4MES uit in Onfchuld. Niet alleen
gaf hy zich nooit toe in kwaadfpreekenheid; maar wan,
neer deeze in gezelfchap de tong begon te roeren, zweeg
liy geheel (til, of poogde aan het onderhoud eene andere wending te geeven. Als een natuurlyk gevolg van
deeze geaartheid, mengde hy zich nooit in Staatsgefchil..
jen , zelfs dan niet , wanneer de Partyfchappen in zyn
Land tot onvoegelyke hoogten liepen , en , 't geen nog
opmerkenswaardiger is, hy fchreef nooit iets, onaangezien
de veelvuldigheid zyner Schriften , of by had 'er het
duidelyk oogmerk mede, om wel te doen aan zyne Mede
-menfch.
Natuurlyk was hy vuurig van aart; doch altoos goedertieren en gul. In zyne vriendfchap was. hy yverig en
opreg*_. Zo verre was hy van Ongodsdieníiigheid , hein
door eenige verl}andlooze dryvers wel eens ten laste gelegd , dat weinige Menfchen een hebbelyker wyze, van
Godsdienflig te denken, b^e zitten. Een beffendig gevoelen van de Godheid , en ëerbied voor de Godlyke Voorzienigheid , heerschte in zynen geest.. Hieruit ontitond
die geneigdheid , in alle zyne Schriften doorftraalende ,
om Eindoorzaaken op te fpeuren, en de Wysheid van den
Maakex der Natuure aan te toonen. Doch hier by moeten wy het laaten berusten.
Lord KAMts stierf, tot groote droefheid van die hem
kenden , op den zeven - en - twintigf}en van Wintermaand
des jaars MDCCLXXXII. Naardemaal• hy geene kennelyke ongef'eldheid hadt, dan de verzwakking, noodwendig
uit zyne hooge jaaren ontstaande., ging hy, weinig dagen
vóór zyn dood, na het Hof der Zittinne, fprak alle de
Regters, hoofd voor hoofd, aan, en nam een ;ftaatlyk en
hartlyk affcheid.
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AARDRYKSKUNDIG BERICT VAN HINDOOSTAN, OF INDIEL

(Ontleend uit de Idem. van Major RENNELL.)

e Aardrykskundige Befchryving van Hindoo1an is, tot
Ddus lange, zeer gebrekkig begreepen door de Europifche Schryvers; en het fcheen bewaard voor den Major
RENNLLL, om 'er een volkomener denkbeeld van te geeven, dan men ooit voorheen hadt. De Kaart, door hem
van Hindooftan vervaardigd , met het Gefchrift tot opheldering daarvan , geregtigt hem tot een hoogen rang onder
de Mannen, die ryklyk toegebragt hebben tot de uitb re iding onzer Aardrykskunde (*).

Hindooftan heeft men tegenwoordig in Europa begreepen,
de ítreek Lands te behelzen , gelegen tusfchen de Rivieren de Ganges en den Indus, ten Oosten en Westen;
hebbende ten Noorden de Thibetifche en Tartaarfche Bergen, en de Zee ten Zuiden. Maar, naauwkeurig gefprooken , is de uitgeflrektheid van Hindooftan veel bepaalder,
dan deeze Grensfcheidingen ons een denkbeeld geeven ;
en de naam van Hindooftan moet alleen toegeëigend worden
aan dat gedeelte van de bovengemelde uitgeftrektheid
Lands, 't welk ten Noorden ligt van de Parallellen van
2 I ° of 2 zo. De Rivier Nerbudda is , in de daad , de Zuidlyke Grensfcheiding van Hindooftan zo verre dezelve zich
uitftrekt; en de Zuidlyke Grenzen van Bengalen en Bahar
maaken het overige gedeelte uit. De Landen, ten Zuiden
van deeze Linie, zyn, volgens de Indiaanfche Aardrykskundigen, bekend onder den algemeenen naam van Deccan,
en behelzen bykans eene helft van het Land, doorgaans
het
(*) 't Was deeze Kaart, en de Befchryving tot opheldering
in dezelve, die den Heer w. ROBERTSON aanleiding gaf tot:
het vervaardigen van het uit(teekend Werk, An Historical Disquifition, concern'ng the Knowledge which the .ancients had of India;
and the Progresf of Trade with that Country prior to the Discovery of the Pas/age to it by the Cape of Good Hope; waarvan
eene Nederduitfche Vertaaling onder de Pers is , by de Boek.
handelaars YNTEMA en Looslzs.
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het Mogolfche Ryk geheeten. Maar, dewyl de naam van
Hindoojtan , in een uitgebreiden zin, toegepast is op dit
geheele Ryk, zal het noodig weezen het'Noordlykst gedeelte daarvan te onderfcheiden door den naam van het
Eigenlyk Hindooftan.
hit Land heeft, in de daad, den Indus, en de Bergen
van Thibet en Tartaryen , tot de Westlyke en Noordiyhe
Grensfcheidingen ; maar Je Ganges wordt zeer onelgeti
voor de Oostlykfte Grensfclleiding gehouden; dewyl dezelve
door verfcheide van de rykfte Landfehappen des Lands
froomt ; terwyl men de Burrampooter,, die veel nader
komt om de Oostlyke Grensfeheiding te kenmerken , ge
niet kent.
-hel
In deezen omfchreeven (laat , is de uitget}rektheid van
het Eigenlyk Hindooftan omtrent gelyk aan Frankryk ,
Duitschland, Boheemen, Hungaryen, Zwitzerland,ltalie en
de Nederlanden, te zamen genomen; terwyl de Deccan en
het Schier -eiland omtrent gelyk (taan met de Brit fche Eilanden, Spanje en Turksch Europa. Ik heb hier het Land,
ten Zuiden de Rivier Kijtna, den naam van Schier.eiland
gegeeven , volgens het algemeen gebruik , fchoon de gedaante voor die benaaming geenzins pleit. De benaaming
Deccan, welke het Zuiden betekent , wordt , (gelyk ge•
zegd is,) in den uitgeftrektfien zin, toegeëigend aan het geheele Gewest, liggende ten Zuiden van het Eigenlyk Hindooftan. Ik begryp, nogthans, dat dezelve, in den ílrikten
en bepaalden zin, alleen de Landen beduidt, gelegen tusfchen het Eigenlyk Hindoojtan , de Carnatic , de Wester
Zee en Orisfa; dat zyn de Landfchappen Candeisch, Dowlatabad, Viftapour, Golconda, en het Westlyk gedeelte van
Berar.
De Naam India, by welken dit Land, voor zo verre
het bekend was, onderfcheiden wordt by de vroegfte Griek fche Schryveren , blykt ontleend te zyn van Hind, den
naam daar aan toegevoegd door de Oude Perfen, van welken ongetwyfeld de Grieken en de kennis van het Land,
en van den Naam, kreegen. Wy hebben de íterktie verzekeringen van den Heer WILKINS , dat geene zodanige
Woorden als Hindoo, of Hindoofan, in het Sanfcreetfclhe
Woordenboek voorkomen (*). Het blykt , dat het Volk,
by
,

(*) Zie de Aantekeningen op de Heetopades, of Fabelen, nu
onlangs uit de Sanfcrit, of San/èritf'che Taal, overgezet, door
den
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by 't welk de Sanfcritfche Taal de Volkstaal was hun
Land Bharata noemden, een naam, zo ik geloof, gehet?nieuw
klinkende in de ooren van het geleerd Europa. filet is ?
overzulks waarfchynlyk, dat het woord Hind, dien van India aan de Grieken verfchafte , en het woord Stan , zo
veel als Land betekenende in de Perfifche fpraake , is
van eene laatere dagtekening ; want wy vinden het ge.
voegd by veele van de oude Perfifche naamen aan Landen gegeeven ; zo is Daha , Daize ftan ; Tapuri is Tabeti ftan; Corduene is Curdi ftan, met veele andere dergely.
ke. Met de toepasfing van dien naam India , is het ge,
gaan als met andere benaamingen ; ik wil zeggen, meix.
heeft denzelven gegeeven , niet alleen aan het Land oorfpronglyk daardoor aangeduid; maar ook aan andere, daar
by of daar omtrent gelegen (*): want de Landen, tusfchen
Hindooftan en China, werden het Verdere India, of India
exden Heer WILKINS , p. 33a. Deeze Heer heeft de verdieníle,
dat by de eerfie Europeaan is, die• kennis kreeg aan de San_
fcritfche Taal, welke de Taal was van Oud Hindaoflan, of Bhmrata; doch welke ophieldt de Landtaal te zyn, kort naa de
vermeestering door de Mahomethaanen, in de veertiende Eeuwe.
Weinige jaaren geleeden, was dezelve alleen bekend aan de Pundits, of Geleerde Brahininen, die alien, welken niet tot hunne
Orde behoorden , met veel zorgvuldigheids , van de kennis
dier Taaie uitfooten ; dewyl zy dezelve aanmerkten als geheim
ligd tot het bewaares hunner Godsdienst -Inflellingen en Ver..
borgenheden; welke zy onvoeglyk oordeelden aan het Gemeen
te ontdekken, dan door middel hunner eigene Verklaaringen en
Uitleggingen. De eer, te deezer gelegenheid, witti aange.
daan, herinnert ons de ontdekkingen, door de Egyprifche Priesters aan HERODOTUS gedaan ; en wy mogen 'er het gunflig
gevolg uit afleiden , dat de perfoonlyke verdienden van beide
deeze Mannen een voornaam deel hadt in het verkrygen van
zulk een onderfeheidend voorregt.
(*) De naam Lybia behoorde , in 't eerst , alleen tot de
Landen van Africa, waarin zich Griek/die Volkplantingen gevestigd hadden; doch werd naderhand door hun toegepast op 't
geheele Vasteland. De Romeinen 13rekten, op dezelfde wyre,
den naam van Africa , welke oorfprongl.yk alleen tot de Landen van Carthago behoorde , uit over het geheele Vasteland,
of, ten minften, tot zo veel als zy daarvan kenden. dita bepaalde zich in 't eerst alleen tot Natolia, 't welk den maant van
Klein Afia in laater tyd aannam, toen de benaaming van 4/a gegeeven werd aan alle de bekende deeles des Vasteniands..
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extra Gangem, geheeten; terwyl Hind, of India, eigenlyk
alleen behoorde tot . het Land des Volks Hindoos geheeten, of die van India intra Gangem. Die benaaming is
zo oud als de vroeg(le ongewyde Gefchiedenisfen thans
voorhanden , en dit kan , onder veele andere voorbeelden, ten bewyze ftrekken van de hooge oudheid der Per.
f fche Taaie.
India heeft, door alle Eeuwen heen, de aandagt der
Wc-etgierigen in alle leevensftanden getrokken. De zeldzaame Voortbrengzels deezes Lands, en de Goederen daar
vervaardigd, trokken die der Kooplieden; terwyl de zapte
en niemand flootende Godsdienst van Brama, en de Zeden daardoor voorgefchreeven , de oplettenheid der Wysgeeren gaande maakte. De Taal is desgelyks opmerkelyk,
en heeft aanfpraak op oorfpronglykheid.
Gelukkig ware het voor de Indiaanen geweest, hadden
zy de aandagt niet uitgelokt van eene foort van Menfchen,
meer vyandig aan het geluk des Menschdoms: want de
zagtheid en verwyfdheid , die de lugt(lreek medebrengt ,
en de ryke aart des gronds, welke alles bykans van zelve oplevert, noodigde hunne veelvuldige ftoutmoediger na,
uit ten aanvalle, en maakte hun tot een gereeden-buren
prooy voor eiken vreemden invaller. Vanhier vinden wy
hun zgtereenvolgend overwonnen door de Perfen, de Patanen en Mogollers, en het is waarfchynlyk, dat zy, even
als de Chineefen, zelden een Heerfchappy van Koningen,
uit hun eigen Land herkomftig, gehad hebben.
De berigten, van twee-en-twiAtig Eeuwen herwaards,
vertoonen de Indiaanen als een Volk tot een* vey hoogen trap vn befchaafdheid opgeklommen; maar , indien
men oordeelt uit hunne oude overblyfzelen, hadden zy
de nabootzende Kunften niet tot de hoogte van volkomenheid opgevoerd, als de Grieken en Romeinen, of zelfs
de Egyptenaars. Zo de Hindoos, als de Chineefen, fchynen
hunne Kunflen gebragt te hebben juist tot het punt tot
nuttige einden itoodig ; maar zy klimmen nooit op tot
volmaaking om den (maak te voldoen , of iets groots te
befaan (*).
De ftaat waarin Hindoofian geraakt is, zints den val
des
(*) Dit alles vinden wy keurig uitgewerkt door den Heer
in het boven aangewezen Werk, 't gees wy met
verlangen te gemoete zien.
ROBERTSON,
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des Mogolfchen Ryks verfchilt zeer veel van dien , waarin
dit Land zich bevondt, vóór dat het vereenigd werd onder
de Mahomethaanfche Vermeesteraaren. Het was toen ver.
deeld in verfcheide Koningrykeu van middelbaare grootte,
die onderling in een zeker evenwigt tot elkander Ronden.
Dan tegenwoordig mag Hindoojian en de Deccan gezegd
worden uit zes voornaame Staaten te beftaan, die alle de
mindere, welke eene groote menigte uitmaaken, als Schat
onder zich hebben. ' Deeze-tingfchuldeoLrign
zes 1-loofditaaten zyn, 'volgens den Major RENNELL, de
Britfche, de twee Mahratten Staaten , de Nizam, Tippoo
Sultan en de Seiks : want welke woordonderfcheidingen
men ook moge maaken, eene gedwongene Verbintenis is
ten minde eene afhangelyke, zq niet, met de daad, eene
fchattingfchuldige Gelleltenisfe (*).
(*) I. DE BRITSCHE BEZITTINGEN, I. Bengal en Bahar, met
de Zemindary van Benares. 2. De Noordfiche Circars.. a. De
aghire in de Carnatic. 4. Bombay en Salfette. 5. Het Landithap Midnapour, in Orisfa. De Bondgenooten der Brit.
ten , die aangemerkt mogen worden als van hun afhaliglyk, zyn
AZUPH DOWLAG, Nabob van Oude; MAHOMED ALLY, Nabob van
de Carnatic; en de Rajahs van Travancore en Tanjore.
II.DE POONAH MAHRATTAS. I. Malia. 2. Candeish. 3. Een
gedeelte van Dowlatabad. 4. Vi/iapour. 5. Een gedeelte van
7. Een gedeelte
Cuzerat. 6. Een gedeelte van Agra.
Schattingfchuldigen, de Ra•
van Agimere. 8. 4llahabad.
jabs. i. Van Iyenagur. 2. Van Joodpour. 3. Van Oudipour.
4. Van Narwah. 5. Van Gohud. 6. Een gedeelte van Bundekund. 7 MAHOMETH IivAT. 8. FUTTY SING. 9. GURRY MUN-

DELLA.
DE BERAR MAHRATTAS. I. Berar. 2. Orisfa. --•
III.
Schattingfehuldig, Bembajee.
Golconda, áu.
IV. Nlzrie ALLY, Soubah van de Deccan.
rungabad, Beder, een gedeelte van Berar,, Adoni , Rachore.
V. TIPPOO SULTAN ,Myfore,Bednore, Canara, Cuddapah. (Van
de Landfchappen , deezen Vorst toebehoorende, hebben wy in
een voorgaand Stukje een byzonderder berigt gegeeven.) Zie hier
boven, bl. 341, enz.
VI. DE sEIKS, Lahore, Moultan, en de Westlyke gedeelten
van Delhi.
Behalven deeze zes voornaame Staaten, beeft men de zeven
kleindere. I'. Zabea Cawn, thans Golum Cawdir, Sehaurunpour.
2. De 3uts. 3. De Pattan, Rohillas, Furruckabad. 4. ifdjid
Sing, Rewhag. 5. Bundelcund, of Bendela. 6. Klein Ballogi/lan.
7. Cochin.
AUQq
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AUGUSTUS EZ MAGDALENA.

Eeue waare Gebeu tenis, ten dage dr Franfche Omuesteíing voa:gevalten.

(Uit 'zet En, elsch.)

en jong Fransch Heer, die doorgaans in Parys zyn verblyf
E
hielde, in het Jaar vóór de Omwenteling ra Touloufe ge reisd zynde, werd _ door eenigen zyner Vrienden uitgenoodigd,

om hun íe vergezellen na Bareges , Waar eenigen hunner heen
toogen om zich te verlustigen; anderen om herstel hunner gezondheid te zoeken in het Bronwater, 't welk in heete en koude
flrooiven uit het Pyreneefche Gebergte voortkomt.
Deeze jonge Par3fenaar, die oenigen !maak hadt in - de ver
welke de Natuur oplevert , oordeelde liet-lievnto ,
een wvelldst eenigen tyd langer de Klenst- wandeldreeven der
Tuii/cries., en de Fonteinen vanTle, failles ate verlaaten, om te wandelen tusfchen het Gebergte, en te luisteren na de Waterval.
len , die van dezelve niet geweld nederflorten. `elke
Iterke aandoeningen ontftaan 'er niet in de Ziel, op het eeríle
gezigt van een zo grootsch tooneel ! Wy fchynen een nieuw
bellaan te verkrygen : elke voorige indruk is, voor eerre wyl,
uit de geheugenislè gcwischt, en de geest verliest zich geheel
en al in de geweldige en overfielpende opwellingen van vers
wondering en verbaasdheid.
Bareges was, gelyk yoorgaans in den Zomer, niet alleen op.
gevuld met gezelf'ci:ap van Franfchen , maar ook niet Vreemdelingen uit andere Landen. daar gekomen , om de beroemde
Baden te gepruil{en:_ 't Gezelfchap vermaakte zich, als gewoonlyk by de Bronnen , niet wandelen , fpeelen , en andere daar';,.
gebruikelyke, onfchuldige, en ook wraakbaare, tydkortingen
Her verblyf te Bareges valt kostbaar. Zelfs gemeene geryf
lykheden moet men duur betaalen; leevensmiddelen en huist.esdug verkrygt uien zonryds met moeite. Bareges wordt daaro ni
zeldzaam ten verblyf van eenigen tyd bezogt, dan door liedera
van groote middelen , die de hinderpaalen, welke de bergen
opwerpen tot het verfc:haífen van de aangenaamheden en gemakken des leevens , wet ten weg te neemeu dour cie alles_ over,.
meesterende kragt. des Gouds.
Onder een aantal Perfbonen van Rang en Middelen, bevondt
zich, nog*.hans, eend Familie te Bareges, in eenera anderen toefond. Deeze Familie bellondt uit een oud zwak Fransch.Oflzcier, zints lang aan een beroerte kwvynende, en, zyne Dogtez
eerre jonge Juffer van omtrent negentien. Jaaren. Hun voorkomen
en leevenswy z cheen aan te wizen , dat , fcihoon deeze oude
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Officier, te zyner beterfchappe, na de Bronwateren van Bareges
gereisd was, hy, dit doende, de paaien was te buiten gegaan,
welke zyne inkomften hem fielden ; by moest zich van alles
fpeenen , wat zyn zwakke Raat niet volíirekt eischte. Hy
leefde zeer afgezonderd, in de flegtfte verblyfpiaats te Bareges.
I,n, terwyl• de andere Dames, in den eerfken finaak, ryk en
kostbaar, gekleed waren , en die vertooning van dag tot, dag
verwisfelden, droeg zyne Dogter flegts een wit gewaad, 't geen,
fchoon altoos rein, verre was van fyn te weezen ; haar bruin
hair was, altoos, ongepoederd, en zonder eenig vercierzel. Ge•
lukkig, egte-r,„ voot JAGnALENA (want zo was zy geheeten )
was haar Perfoon gefchikt om zich in die kleeding op het voor.
deeligst te vertoonen ; en , hoewel zy niet zeer fchoon was ,
hadt haar geiaad eene uitdrukking van bevalligheid, die aan 't
einde der fchoonheid beantwoordde, door Liefde en Verwondering te verwekken.
I•-Let Gezelfchap te Bareges maakte welhaast kennis met el.
kander. en de Dames vestigden altoos het oog ©p MAGDALENA
als zy haar op. de wandelingen ontmoetten, 't welk, nogthans,
niet vaak gebeurde;, want haar Vader was dikwyls niet in laat.
om uit te gaan. Wanneer by liet deedt, werd by aan de eene
zyde- ondert@und door MAGDALENA, en aan de andere zyde door
zyn knegt. Hei was onmo.gely.k, zonder aandoening, te zien,
welk een agt zy Iloeg op haar. Vader, dien zy geen oogenblik
verliet. 11'),en merkte op, met welk eene tedere bezorgdheid
zy hem geleidde door de ftraaten van Bareges.; wandelende zo
langzaam haar mogelyk was , en 's Vaders zwakke fchredeti
volgende. Als by het niet durfde. waagen uit te gaan, zat zy
aan het venller van.. haar kleine Zydverttekje , en las hein
iets voor. Haar uitzigt en houding duidden fpreekénd aan,
dat zy uit den aart leevendig, was , en vrolyk zou geweest
zyn, indien haar Vader niet ziek geweest ware. Maar al de
vrolykheid, welke zy kon aanneemen, terwyl by leedt, befleedde zy om hem te vermaaken , en de langzaam voortfleepende verdrietige uuren van kwyning en zwakheid te korten.
Hoewel .Nr..GDAr r.ta bevallig was, beveydde. de laagheid en
geringe (laat, waarin- zy leefde , haar voor den nyd der Juf-,
ferfchap te Bareges. Zy wisten ten vollen , dat de Hèeren te Ba'
reges, voor 't grootfle gedeelte,. Lieden van de groote wereld
waren , die, hoe zeer zy fchoonheid bewonderen, en deugd agten, egret zich cvagen om zich zo verre te laaten verlokken,
door eenig ceder of zedelyk gevoel , dat het aanloopt tegen
hun. eerzugt,. trotsheid en belang. Schoon de Omwenteling in
Frankryk nog geen. Rand hadt gegreepen ,> was. het deeze- 15a.
mes bekend, dat, wat het Huwelyk betreft, de Tydi der ba.
rekeninge reeds gekomen was , en vreesden. zy dus. geene
Mededingiler in MAGDALENA te zullen aantref£èn. De Dames
zo wel als. de Heeren, bewonderden de bevalligheden -van haar
Qq z
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Perfoon, en de beininnelyke hoedanigheden , welke zy hi
haar gedrag ten toon fpreidde. Met één woord , M9GOALE1A werd, binnen kort, het voorwerp van algemeene agting.
AUGUSTUS , (want zo zal ik onze jong:; Paryzenaar- noemen,
daar by zyne Tytels verlooren heeft , zints de wet der Gelykheid in zyn Land herfleld is,) AUGUSTUS fprak minder
dan andere Heeren te Bareges van MAGDALENA ; doch dit ontftondt misichien daar uit, dat by meer op haar dagt. Zomtyds
maakte hy, in zyne Morgenwandelingen, vergelykingen tusfchen
haar, en de Dames te Pa, ys , onder welke by den Winter geílee.
ten hadt ; en de vergelyking eindigde dikwyls met een diepgehaalden zugt. Het tooneel deezer gepeinzen werkte zeker zeer
ten voordeele van MAGDALENA. Misfchien zou te Pays, of te
l erTailles AUGUSTUS betoverd geworden zyn door de hoogbe.
fchaafde bevalligheden van eene geblankette, gepoederde, en op
het doen van vermeesteringen uitgeruste, Dame. Deeze kunst
zouden mogelyk genoeg zamengelemd hebben met-anlokze
de gefchoore .laanen en hoekige wandelpaden. Maar MAGDA
natuurlyke lachjes, en onvoorbedagte bloozingen, wa--LENA'S
ren veel eentemmiger met den Natuurtoon der Pyrereefehe
Bergen.
Op zekeren avond, wanneer AUGUSTUS , met eenige Dames,
door Bareges wandelde , zag by MAGDALENA op eenen kleinen
aflland, met veel moeite haaren Vader onderfleunende , die
een nieuw toeval van beroerte fcheen gekreegen te hebben.
AUGUSTUS fchoot 'er na toe als een pyl uit een boog, en
onderltutte den Officier, tot by een weinig bekwam : waar op
by, met een zagt geweld , MAGDALENA , die doodsbleek en bee=
wende daarby flondt. dwong haars Vaders arm los te laaten,
en te gedooggin, dat by den Knegt hielp, om haar Vader t'huis
te brengen ; zy waren flegts eenige fchreden van diens ver
AUGUSTUS tradt binnen , en bleef tot dat de oude Offi--blyf.
cier eenigzins herílelde ; en naa MAGDALENA bewoogen te
hebben om eenige druppels Hartshoorn te neemen , vertrok hy.
's Anderen daags 's morgens dagt hy, dat de gewoone beleefdheid van hem vorderde by den ouden Officier een bezoek af
te leggen , en te verneemen , hoe hy den nagt hadt doorgebragt. MAGDALENA laadt juist dezelfde gedagten gekoesterd,
en by zich zelve gezegd : „ Zeker, het zou vreemd weezen,
Indien die jonge Heer , die met zo veel bezorgdheids myn
„ Vader byfland boodt , en my eenige druppels Hartshoorn
deedt gebruiken, niet na ons kwam omzien." Dit denk
geest gegaan,-beldwasrvfchikendora
en zy peinsde 'er op aan 's Vaders bedfponde gezeeten , toen
AUGUSTUS werd aangediend.
De oude Officier, die al de beleefdheid bezat van zyn Land.
Aart en van zyn Beroep, ontving hem op de verpligtendile wyze,
er!
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.en fchoon by met eenige moeite fprak , was hy overvloedig

in dankbetuigingen voor de gedaane dieniien van AUGUaTUS.
MAGoAL.E;.+ drukte haaren dank kort en eenvoudig uit; maar
de toon, op welke zy fprak , was zodanig, dat AUGUSTUS
voelde dat hy zyn leeven zou hebben kunnen waagen om dien
dank te verdienen.
De oude Officier bleef ziek; en hierom bieldt AUGUSTUS het
fleeds voor een blyk van oplettenheid, waar by niet buiten kon,
om 'er alle dagen te gaan , en naa • den Raat des kranken te
verneemen. lly begon ook gewaar te worden , dat deeze
bezoeken, van dag tot dag, noodzaaklyker wierden voor zyn
eigen geluk.
Dit geluk werd, in de daad , verbitterd, door veele finertlyke bedenkingen. Hy wist maar al te wel, dat de toeftem.
ming zyns Vaders , den Graaf van * * * *, tot het Huwelyk met
MAGDALENA, te verwerven, zo onmogelyk was, als voor hem om
de Liefdedrift, door haar in zynen boezem onttlooken , nit te
dooven. Hy kon berekenen in welk eene orde zyns Vaders
nafpeuringen , dit onderwerp betreffende, zouden loopen. Hy
bevroedde dat 'er twee groote vraageu zouden moeten beantwoord worden de eer1le : „ Hoe veel duizend
„ Livres heeft zy in 't jaar aan inkomen ?" En de tweede: „ Is zy van Adel?" En niets kon belemderender voor
hem weezen, dan dat de vraag, liet Inkomen betreffende, de
eerf}e zou komen: naardemaal dit het Artykel was , 't welk op
geene voldoende wyze kon beantwoord worden: want tegen de
Familie van MAGDALaNA kon geen tegenwerping vallen. Hoe•
wel de vroegere Adel van Frankryk volftrekt de zuivere ftroom
van het Adelyk bloed niet wilde befinetten,- door eerre Egt
een Roturier, (een Burger--verbintsfmdDogvan
nvan) had zy altoos edelmoedigheids genoeg om eenige ge.
Ilachten van Adel af te (laan, voor fchatten daar tegen over in
de .weegfchaal gelegd.
AuGusTus, terwyl hy overtuigd was van de onmogelykheid
om zyns Vaders toeftemming. tot het Huwelylc te verwerven,
gaf, uit dien hoofde, geen bezoek minder aan MAGDALENA; eu
wanneer het gewoone uur van zyne bezoekgeeving kwam,
brak by menigwerf fchielyk de aaneenfchakeling zyner redes.
kaveling over de onvoorzigtigheid zyner verknogtheid op
ééns af, om zich te haasten na het verblyf zyner Zielsvoogdesfè. Binnen kort, liet hy alle redeneering op dit (lok
vaaren, en gaf zyn hart, zonder eenig bedwang, over aan de
geweldigfte en onoverwinbaartle drift.
AUGUSTUS openbaarde aan den ouden Officier, welke gevoe.
lens zyne Dogter hem hadt ingeboezemd. De oude Heer ontdekte dit aan MAGDALENA, en zy antwoordde alleen met trasnen, welker meening hy duidelyk verflondt. Toen AUGUSTUS
trein ontvouwde hoe het met zyn Vader gelegen ware, verzogt
Q9 3
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zogt de Officier dat by niet meer om zyne Dogter zou denken. AUGUSTUS voelde dat hy hein even goed zou hebben
mogen verbieden, adem - te haalen. Hy zette zyne bezoeken
voort, en de oude Officier vondt zich welhaast in een flaat
van zwakheid ,welke hem noch de magt, noch de wensch, liet
om dit dagelyks komen te verbieden. Zyne kwaal nam hair
over hand toe, en ging met de ontzettendfte verfchynzelen
gepaard.
Het faifoen, om de wateren te Bareges te gebruiken, was nu
ten einde geloopen: alle de Brongasten vertrokken , uitgénosnen de oude Officier., die zich te zwak bevondt om vervoerd te kunnen worden , en A1GUTUS, die, zo lang naact»A.
LENA bleef, zich van deeze "plaats niet los kon rukken.,
Binnen weinig weeken voelde de oude Officier dat zyn larf .
uur naderde. AL^.USTUS knielde met MAODAL"A by zyne bedfponde haare hem werd door fnikken belet; en AUGusrbs
hadt naauwlyks het vermogen om met gebrooke woorden te
betuigen, dat by zyn Ieeven aan het geluk van MAGDALENA
aou opofferen, De oude Officier vestigde zyn oog vol tedere
bezorgdheid en kommer op zyne Dogger, en blies den laatllca
ïeevens-adem uit. 'VI +GDALE'A betreurde haaren Vader met
de diepgaandhe rouwe, en konden alle de opwagtingen vats
haaren Minnaar de droefenis niet verzetten, waar mede haar
aandoenlyk hart den dood van haaren Vader beweende.
De Winter vry verre gevorderd zynde, helde zy voor, haare
reis na het verafgelegen Landfchap , waar y' voorheen met
haaren Vader gewoond hadt , tot het Voorjaar, uit te (tellen,
en zich, in dien tusfchtentyd, in een Klooster, niet verre viii
Bareges, te onthouden. AUGUSTUS helde al de kragt der *elfpreekeriheid door Liefde aangevuurd, te werk, om haar over te
Naalen ter toeftemming in een geheim Huwelyk. Zy hing in
twyfel over dit voorhel: en , terwyl zy over dit onderwerp
fpraken , werd de deur van de kamer , waarin zy zich bevonden , op 't onverwagtst, geopend , en AUGUSTUS zag zyn.
Vader, den Graaf van ****, binnen treeden.
De Graaf hadt gehoord van de liefdebanden , die zyn Zon
2a lang te Bareges hielden, en zich gehaast om hem van daar
te haalen, eer het te laat was. Hy befc}iuldigde zyn Zoon
met hevig tegen hem uit te vaaren , en begon ook MA gAL.ErrA
verwyten te doen: doch 'er was iets in haar gelaad, in haar
ililzwygen, , en in haare trainen, 't welk den toon van feherp
verwyt, op welken hy begonnen was , verzagt e. Hy beval
zyn Zoon uit de kamer te gaan, en verlangde met haar alleen

te fpreeken.

Nga aan' MAGDALENA voorgeteld te hebben, de onmogelykIteid: van immer met zyn Zoon in den Egt te treeden , en zyn
beluit om hem te onterven, en al zyn goed aan zyn tweeden
Zdoii te maa-ken ,. indien AuGUStt^s In zyne geil genheid -tot
haar
,
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baar bleef volharden, — en, nai aangewen.ae poogingen on
naaren hoogmoed en edelmoedigheid op te wekken, verlangd=
by te mogen weeten , wer.vaards zy ten oogmerk hadt heen
te gaan. Zy gaf hem haar voorneemen te kennen, om onmiddelyk haar intrek te noemen in het Klooster van —. Hy
keurde dit oogmerk goed, en liet haar alleen, om zyn Zoon te
fpreeken. De kamerdeur was niet digt, of nrncI,ALE:NA gaf een
ruimen loop aan den traanenvloed , die zy naauwlyks hadt
kunnen tegenhouden , terwyl de Graaf met haar fprak. Nooit
hadt zy haar roeiland, als Wees , zo zeer gevoeld, als op dit
oogenbiik ; en de dierbaare herinnering van haaren Vader
snengde zich met de Zielsfinerte eerier te leurgeflelde liefde.
Intuslchen verklaarde de Graaf van * ** * zyn Zoon, dat de
eenige kans , welke 'er overbleef om immer MAGDALENA te varwerven, afhing van zyne volttrekte onvoorwaardelyke onder.
werping aan zyn bevel , en dat by oogenbliklyk met hem na
Parys moest vertrekken. AUGUSTUS vroeg, met allen ernst, wat
'er van MACDALN14A zou worden? Zyn Vader zeide , dat zy
beflooten hadt zich na het Klooster van te begeeven.
AUGUITUS weigerde vollirekt te vertrekken , of het moest het*
vooraf vergund worden , M'oDALL.aA nog eens te fpreeken,
De Graaf moest hieraan zyne toeflemming geven; doch, eer
by gedoogde dat zy zamen kwamen, verwierf hy van MAUDALENA de toezegging, dat zy geene byzonderheden zou ver
haar en den Graaf ge'-meldnvahtgfprk,usi'cen
houden.
usus -,vs deeds, in dit leatiie onderhoud vet MAGPILENA,
vergoeding voor de wreede verfmaading zy=.ts Vaders, door de
f±aatlykfte en vuurigfte verzekeringen van getrouwheid , door
,geen tyd of omtlandigheden aan 't wankelen te brengen; waar
op by , naa verfcheide aangewende poogingen om de kamer
te veriaaten , en naa geduurig weder te keerera , eindelyk zich uit
haare armen rukte. MGDALe.A zag, niet zyn vertrek, alle
hoop op aardsch geluk verdwynen.
'sAnderen daags vroeg ging zy na het Klooster van ;
maar niet dan naa dat zy eenigen tyd weeuende gezeten bads
op den floel, dien AOCCSTUS pleeg te gebruiken.
1lTc> A EuA fleet het overige gedeelte van den Winter in he
Klooster te —; flaande dien tyd ontving zy verfcheide Brieven
van AUCLsTru-. Met het aankomen van de Lente , ver<ogt by haar
ten erafligfte , dat zy, in Rede van na liet Landfchap haars voorigen verblyfs te vertrekken , nog een weinig in liet Klooster
zou blyven ; en fireelde haar met de zoete hoope van in daar
te zullen weezen, om eerlang die Verbintenis aan te gaan, watt
van al zyn geluk afhing.
In den Zomer, van dat jaar, greep de Omwenteling in &am .
e'yk plaats . welke dien Zomer altoos gedenkwaardig zal doen
blyvem. MAQDALL• NA w::s eenc yverige VoorflandlIer der Om1v €^: tG.
Q qi 4
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wenteling , die zy hoorde dat elk Franschman veygeivaakt
halt: „ En, indien ieder Franschman vry is," dagt MAGI)ALENA, „dan mag ook ieder Franschman trouwen,_ welke hein be„ haagt." Het kwam MAGDALeiA voor, dat, alle flaatkundige
redenen , Rukken waarop zy niet veel gedagt hadt, ter zyde
gefield zynde, het verkrygen van veyheid in Huwelykskeuze,
sheen, de onrust eener Omwentelinge wel waardig was; en zy
was, uit hoofde van dit denkbeeld alleen, zo vuurig Patriotschgezind , als of zy de Verklaaring van de Regten van den
Mensch, door de Nationaale Vergadering gedaan, in. al derzel.
ver uitgeftrektheid en gevolgen begreepen hadt.
De Graaf van * • * * , die berigt gekreegen hadt van de
Briefwisfeling tusfchen de Gelieven, en weinig hoops koes
dat zyn Zoon een liefdevlam zou dooven, die door-terd,
deeze Briefwisfeling fteeds werd aangeblaazen, wist een mid.del te bedenken, om de Brieven van AUGUSTUS, by het Klooster,
te doen onderfcheppen. Te vergeefsch vroeg MACeL)AI.ENA,
met alle bezorgdheid, na Brieven. Te vergeefsch telde zy de
muren tot de wederkomst van een Postdag. Postdag op Postdag volgde, en 'er kwam geen tyding van AU6USZ us. Drie maan
verliepen 'er in de vreeslykfte 'kwellingen van verwagting-den
en angst, en werden eindelyk deeze van wanhoop gevolgd.
MAGDALENA begon te gelooven, dat zy vergeeten was -vergeeten door AUGUSTUS ! Zy raadpleegde met haar eigen hart,
en het fcheen haar ongelooflyk ; nogthans kon zy, naa een
fcilzwygen van drie maanden; niet langer twyfelen,
De arme MAGDALENA herinnerde zich nu met fmert, in flede
van vermaak, dat alle de Franfchen vry waren. Zy zou eenigen zwakken troost gevonden hebben in het gevoelen, dat alle
Fran/then Slaaven waren. Het hadt gewis tot eenige ligtenis
van haar hartenleed gediend, indien AUGUSTUS gedwongen geweest ware haar te verzaaken; en zy verbeeldde zich , dat zy
het zou hebben kunnen verdraagen, hem voor haar verlooren
te rekenen, indien zy zich tevens hadt mogen verzekeren, dat
by haar nog beminde 't was het verlies van hem door
zyn eigen fchuld , 't welk haar hart met bykans ondraaglyke
ang(ien vervulde.
Het geringe overfchot van geld, 't welk MAGDALENA, naa her
betaalen van baars Vaders fchulden, bezat, kon geenzins toereiken om de kosten, als een Kostgangster, in het Klooster op
den duur te betaalen. Zy hadt reeds, door haare zagtaartigheid
en bevalligheid van zeden , de genegenheid van eenige der
Nonnen gewonnen , zy was ook, eenigermaate , aan dezelve gehegt : deeze hielden Reeds by haar aan om het Kloos.
terkleed aan te trekken: „ En waarom ." fprak zy te meerinaaien by zichzelven, „ waarom zou ik langer in twyfel hangen,
„ om dit te doen? Daar AvcubTUS voor my verlooren is, kan
,, my
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,; any net verjaaken der wereld niet veel kosten? Welk eere
opoffering doe ik? Welk een geluk laat ik vaaren?"
M.Go,íLCNA hadt geene gehegtheid aan de wereld, die zy
maar weinig kende: maar zich onherftelbaar, en voor altoos, af
te fcheiden van hem, aan wien haare Ziel geheel verknogc
hein niet meer te hoowas, hein niet meer te zien ,
ren , — geloften te doen , die liet eene misdaad maakten

aan hem te •denken hem geheel uit haare gedagten te

verbannen ; dit hieldt zy voor onmogeiyk ; haar hart, helaas l
zou vert eeid blyven.
Zomtyds kwam by haar het denkbeeld boven, dat AUGUSTUS
haar nog beminde. „ En zal ik dan," was haare overpeinzing,
my zelve in een flaat begeeven , waarin ik gedrongen zal
zyn te wenfchen, dat by ongetrouw mogt weezen; ten einde
ik van naaberouw mogt ontheven worden ?" -- Zy Helde
het denkbeeld , om onder de Aankomelingen tot het Klooster
aan te melden , eenige wecken ter zyde.
-levnzictr
: Geene Brieven daagden op , haar voorneemen om eene Nonne
te worden , kwam weder boven. „ Waarom," riep zy uit,
„ zal ik langer dien onllandvastigen 'ïinnaar betreuren , die
aan any niet meer denkt? Helaas ! zag by de Ziels ingften niet
,, die my folterden , toen by van my' fcheidde ? Weet by de
verlaaten toefland niet, waarin ik my bevinde.
Acht
Ja — by weet dat my geene andere uitkomst is overOngetwyfeld wenscht
; gebleeven , dan het Kloosterleeven.
„ by te hooren, dat ik daartoe myne toevlugt genomen heb.
„`Hy zal in myn verlaaten van de wereld eenige verfchooning voor
,, zyne ongetrouwheid vinden. Ach! Hemel zal dan AUGUSTUS
hoorei, , dat ik van hem voor altoos gefcheiden beu , zonAch! waarom behoef ik
„ der een eenige zugt te loozen?
Myne beproeving
my op dit flik langer te beraaden ?
Ik voel myn hart zal breeken.
„ zal korten tyd duuren.
Ja de dood zal te myner verlosfing aanfnellen. -..-,,
„ In den Ilemel zal ik myn Vader wedervinden!"
MGrLCU befloot, eindclyk, zich by de Zusterfchap in het
Klooster te voegen. De witte Sluier voor haar, als Aankotnëling , lag gereed. De dag was bepaald, op welken zy , met
het aangezi;,t ter aarde geboogen , met bloemen beflrooid , en
met deels al; efneeden hairen , de intrede zou doen ter proeve
van haare verzaaking der Wereld en van Aucrsr:JS! voor
altoos.
Eenige dagen vóór den dag tot die plegtigheid beflemd . werd
MAGrAL_^.nn in het fpreekvertrek geroepen ; waar zy haaren
Minnaar vondt, met eenige der Officieren van de Stads 1\luni.
cipaliteit , met Nationaale Cocarden. -- 11T.^cnni_ na kreeg ,
op het zien van ewousrc<, met veel moeite, een Roel, waarop
zy, geheel buiten kennis, nederzeeg; terwyl AUGUSTUS zich niet
kon onthouden, verwenfchingen uit te boezemen tegen de yzeren
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ren tralien , die tusfchen hem en het voorwerp zyner Lierde
waren, en hem belette haar byftand te bieden. Hy bezorgde,
egter, hulp , en MAGllALaNa kwam by.
Een der Officieren onderrigtte haar, dat zy, daags te voo..
ren, een Befluit van de Nationaale Vergadering ontvangen ia
den; een Verbod inhoudende van Nonnen aan te veemen. Hy
voegde 'er by , dat de Municipaliteit reeds Benig verflab van
deeze nieuwe Wet gegeevea halt aan de Abdisii , op wiens
toe;femming MAGDALENA terfiond het Klooster zou mogen ver
aten. — Terwyl by deeze woorden fprak, wierp Mac,clf,^e-m
a:n het oog op haaren Minnaar. AUGUSTUS haastte zich , om l haar
te vermelden, dat zyn Oom, die hem beminde, en hartelyk deel
nam in zyn lyden, in 't einde een uiterflen wil gemaakt bade,
by welken by hein zyne goederen maakte , onder voorwaarde , dat zyn Vader toetlemde in zyn Huwelyk met Mt,G JAi Esa.
AUGUSTUS met dc Officieren vertrokken zynde, begaf zich
MAGDALENA in haar kamer, out bot te vieren aan de aangenee-

me traanen , die ontfprongen uit een hart, overvloeiende van
verwondering , dankbaarheid en vreugde. Toen haar eerde
tIriftvervoering eenigzins bedaard was , maakte zy een aanvang
met het inpakken van haar kleinen voorraad van kleederen ; ten
oogmerk hebbende , den volgenden dag het Klooster te veras,
„ Ik was " fprak MAGDAL^ NA by zich zelve , „ .,lten.
„ togs een Voorftandíler der Omwenteling," (intusfchen lag z,,r
bet witte gewaad, waarin zy 'sanderen daags zich als Nieuwe
aan 't Klooster zon verbonden hebben, ter zyde) „ en dit-ling
„ laatstgenomene Befluit is van alle het beste maar indien
„ het te laat gekomen ware!" Op dit denkbeeld vane vict>n-.
Lein den Nonnen -(luier nogmaals van tafel -- befi)roeide deze!ve met een vloed van traanen.
'sVolgenden daags werden AUGUSTUS en MAGnALENA in den Echt
verbonden, in de Kerk te — , en gingen , anmiddelyk naa do
Huweiyksvoltrekking na Piar•ys, waar zy thans een allergezegendst.
Paar zyn.
..
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r is eerre alles regeerende Voorzienigheid , die ales befliert,
die alles regeert, en door welke al het gefchapene word
'E
onderhouden. -- AVy weeten , dat wy onder de hand ,liar
Voorzienigheid LLeven. Wy weeren, dat geen grasje groeit,
geen hofje zich beweegt , en 'er geen hair van ons hoofd val]en kan, zonder den wil van onzen Hemelleken Vader. ,..... De
mensch is een edeler, een voortreflyker, wezen , dan een rede
beest; deeze gaan weer een aantal andere wezens in voor.-los
tref£elykheid te boven, fchoon alle door d,n Vinger d.s, Alma ti-

ge,
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gen voortgebragt. Dan eene bewustheid, dat eerie zonderiinge
zorg ons bewaakt, is de grootte aangenaamheid , het uitgebreidst genoegen, 't geen een mensch finaaken kan. Wy bezitten edeler bekwaamheden en gaven, dan de overige, wezens.

in de gefchapenheid, op dat wy daar dour vatbaar zouden zyu
voor edeler Aandoeningen en op dat wy byzoudere ontvangen gunften en goedheid zouden erkennen. Wat is de
l.beichouwing dan oneindig verrukkend:. dat de Godlyke.
Goedertierenheid zonderling zorgt voor de ]zinderen der Menhen, zorgt voor hun b21^oud, hun welvaart eu onderhoud.
fier van levert de aarde de gefchil;itte bewyzen op;
want ze is vol van de goedertierenheden dgs Heerera. a--. Zy
is door de Hand des Alinagtigen gefchikt, om veelvuklige din.
gen op. te leveren , om ons genoegen te verwyden, om onsy
vèrblyf op dezelve aangenaam te maken, en om ons voor te
bereiden tot een geluk, dat door geene palen van eindiglaeid kaa
beperkt, of bepaald, worden.
Tian 'er wel een treffender fchetsbeeld vertoond worden vat&
den .Staat der Rampzaligen, dan dat, waar van de Heilige Sckry-.
vers zich bedienen. Een fchetsbeeld, dag gevoeliger treft,
don de grootlte Lighaamsfolteringen : nàmentlyk, zy I,eeren oqs,
dat God alle dingen al in het geritte brengen, van al w 4
„ de mensch gedaan herik, het zy gge;l, of het zy kwaad."-Welk eene beevende rilling zal den veroordeelden Zoudaar aan
wanneer hem alle zyue daden voor 't oog van Enge-grypen, r.
len en Menfchun zullen onder 't oog gebragt worden —
wanneer zyne geheiar(ie bedryven , zyne verbgrgett gedagtegt
zelfs, zullen openbaar gemaakt worden ! welk erne fghaamte zal,
den zulken doen in verlegenheid wegzinken, die de verbor..
gene Aanftokers geweest zyu van de gruuwzaamtle wanbedxyvell die in het verborgen geloerd hebben op hun 's naas.
tens bederf en ondergang ! Hier zal da Huichelaar niet langer
zyne fiioode Veinfery met een kleed van fchyndeugd kunnen
bedekken; 't zal opgerold worden, en by zal naakt en bloot,
befinet met de grootlie euveldaden, verltThynen: Hier zal de
groocíte Monarch met zynen geringtien Onderdaan gelyk ttaaat...
Wat zal by antwourdeu 1 Gy hebt deezen den voet van
dwinglandy op den hale gezet.
Beiden zult gy loon ontvangen dan die oneindig onderfcheiden wezen zal.
1-her zal de listige Staatsman" alle zyne geheime en valfche
ltreeken zien aan 't ligt gebragrt, en zal van fpyt en fchande
wegzinken, wann_cr by ontwaar word, dat de geheele fchep.
ring op Hem, niet veragting en verontwaardiging, neder ziet!
Hier zal de hediieglyke Rentmeester, de troawlooze
Amptenaar, Gdderen en breven, wanneer hein een zwart Register
zyner euveldaden word voor ooges gelegd, en, tot in de aliergeringfte otnitandigheden , zyne trouwloosheid word aan 't ligt
gebragt! ,,..r. Hier zal de iQQze Koopman verlioni.neu, als zy n
on-
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onregtvaardige handelwyze openbaar word! ---^ Hier zal de
valti he Vriend in het gerigte ftaan, met hem, die door zyne
vèrraderyen bedrogen is!
Hier zal de ontrouwe
vrouwe met haaren bedrogen Egtgenoot verfchyneu, en 't zal
aan 't ligt komen, hoe dikwils zy hem, onder fchyn van liefde, de fnoodite trouwloosheid betoond heeft! Hier zal de verraderlyke man met zyne bedrogene Huisvrouwe verfchynen.
Hoe zal by de blikken verdragen kunnen van de o:iteerde Vrouw.
Hoe zal by 't verdragen kunnen, dat zyne
Te
fchande openbaar word aan Engelen en Menfchen!
-

vergeefsch zal men zich tragten te verbergen, en zyne daden
poogen te verdonkeren ! Te vergeefsch zal men dan in
de uiteríte , in de wanhoopigfte, verrwyfeling uitgillen : BerHeuvelen bedekt ons van voor het
gen valt op ons!
Verbergt
aangezigte van hem, die op den throon zit:
bedekt ons onder uwe afvallende brokken!
onze fchande
-- Hy, die op den throon zit, is ons een verteerend vuur,
wy -kunnen het' niet verdragen! . Wy kunnen de aanfchouving van onzen evenmensch niet verdragen! 0 Welk een verHet
teerend Gezigt, het Gezigt van Engelen en Menfchen!
Het Gezigt van eene verGezigt van Jefus Christus !
toorende Godheid!
Behooren niet de veelvuldige weldaden , welke wy dagelyks,
die wy ieder oogenblik, ontvangen, van onzen Schepper, van
onzen genadigen Onderhouder en gunztryken Weldoener, ons ook
dagelyks en oogenblikkelyk, by iedere ademhaling, die wy doen,
op te leiden tot de dankbaarfte aandoeningen? — Behooren wy
niet gednurig té erkennen de Voorzorg , die HY tot onderhoud
en gerief voor' ons aanwend? Maar doen wy helaas niet
veelat het tegendeel? Vergeeten wy niet veeleer onzen Weldoe
beheerst ons niet, meest aityd, eene onvergeeflyke for--ner;
digheid, met zelden, of bykans nooit, aan Hem te gedenken?
C. V. D. G.

B E R I C H T.
*** De Schryver, of Schryfiter, der Zedelyke Befchouwing, het
Graf, getekend J. D. V. in het Mengelwerk, hier :voor bi. 440
en 441 te vinden; wordt by deezen bekend gemaakt, dat, door
de Uitgeevers der Letteroefeningen , een Brief wegens gemelde
I3efcbouwing, gedateerd Rottérdam 1$ Oí2ober 1792, ontvangen
is, welke men gaarne, onder behoorlyk adres, aan dien Schryver, of Schryffler, als dezelven rechtttreeks betreffende, zoude
doen geworden.

--

MENGEL WERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONS'rEN EN WEETENSCHAPPEN,
BETREKKELYK.

ONDERZOEK, WAAROM 'S WAERELDS HEILAND IN ZULKE
GERINGE EN ARMOEDIGE OMSTANDIGHEDEN OP DEZE
AARDE VERSCHEEN.

elyk het oneindig verfland zich altoos de beste en
nuttigíle oogmerken en bedoelingen vertegenwoorG
digt, zo weet het ook altoos de beste middelen ter be-

reiking van die oogmerken uit te kiezen, en in 't werk
te Hellen. Dit is wysheid! — en met dit te willen lochenen , zouden wy de Godheid de grootfte oneer
aandoen. — Dit moest dus ook plaats hebben, met betrekking to de komst van 's Waerelds Heiland. De oogmerken van de zending van Gods Zoon ftrekken zich ,
wel is waar , algemeen uit tot het ganfche menschdom;
maar, aan den anderen kant, verfcheen de Zaligmaker Hechts
aan een klein gedeelte van dat menschdom; by verfclheen
onder de Joodfche Natie: Hy kwam tot de zyne, op welke by eene byzondere betrekking , en zy weerkeerig op
hem, hadden. — Wanneer wy dus de redenen, waarom
God zynen Zoon in zulk een geringen ílaat in de waereld zond, willen opzoeken, kunnen wy niet beter doen,
dan het oog te vestigen op de byzondere betrekking ,
waarin Jezus ftond tot zyne tydgenooten. 't Moet
toch in den eer[Ien opflag bevreemden , dat de groote
Zoon van God in zulk een geringen toehand op de waereld kwam. Zelfs de heerlyke Schets die 'er in de aloude
Godfpraaken van die doorluchtige perfoonaadje word gegeven, en de verwachtingen die 'er ten zynen aanzien by
liet Joodfche Volk plaats hadden, fchynen liet veeleer waar
te maaken , dat 's Waerelds Heiland in een' ver--fchynlk
heven (land moest te voorfchyn komen. 'Er moeten voor
het tegenovergeftelde zeer gewigtige redenen geweest zyn,
en het lust ons, by het naderend Kersfeest, deze eens, zo
veel wy kunnen, gade te (laan.
De toeftand van de Joodfche Natie, de algemeene verwachtingen derzelve, en de aardschgezinde denkbeelden ,
die
MENG. 1792. NO. 14.
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die onder dit Volk , aangaande het Mesfiaanfche Ryk
plaats grepen , geven ons de eerffe rede aan de hand :
het geschiedde, om reeds van het eerie begin af het denkbeeld van een aardsch Korst , en zichtbaar Koningryk. op
In de gewyde Oraaarde, met kracht tegen te gaan.
kelrol was de Messias op 't luisterrykst aangekondigd,
als het grootfile heil der Natie. De befchryvingen, aan
dien perfoon, moesten, zouden ze door het oude-gande
lfraël bevat en verfliaan kunnen worden , volIedig in dien
zinnelyken fmaak vervat zyn, die toenmaals de-heerfchende was. De Grootheid en Luister, die aan dien Vorst
toegekend wierd, moest afgemaald worden met trekken,
ontleend van aardfche Grootheid. Van daar zulke zin.
nelyke befchryvingen , aangaande den Mesfias in de ge.
wyde bladeren (*) , en de'e gaven weder gelegenheid
aan den aardscl gezinden Jood, om de heerlykheid van
zynen Mesfias alleen in eene Grootheid van deze waereld te Ilellen. Zyn Vorst moest, volgens zyn denkbeeld, met al dien Luister verfcbynen , waarmede zy,
die op aarde heerfchappy voeren , zich doorgaans vertoo.
nen : zyne heerlykheid moest dus in uiterlyke praal en
pracht, zyne macht in overwinningen over Ifraëls vyan.
den, zyn roem in het verbreeken van Iíraëls kluisters,
en zyne grootheid in een algemeen gebied over alle de
Heidenen vinden : zyn troon moest hier op aarde gevestigd, zyne heerfchappy alomme uitgebreid, Jerufalem de
Zetel van het bewind, zyn ; alle de Natien moesten aldaar voor hem knielen. Zie daar het denkbeeld van
den aardschgezinden Jood! Wy vinden hiervan overvloedige bewyzen in de bladeren des N. V., en ik behoeve
ter flaving hiervan my Ilechts te beroepen op de heer
denkbeelden van Jezus onmiddelyke-fchendzilyk
volgelingen., Zy,, die zo lang door hem onderre cht wa.
ren, aangaande de dingen van zyn Koningryk, durfden
nog begeeren , om de een ter rechter en de ander ter
flinker zyde van zynen troon te mogen zitten, en naa
zy--.

(*) Over dit onderwerp, 't welk op de verklaring en ophel.
dering der Voorfpellingen zulk een. grooten invloed heeft,
kan men nazien 't geen N1EMEYrR fchryft in zyne Karakter.
kunde van den 13ybel , ( volgens de Hoogduirfche Uitgave, sde
D. p. 3t;'.) en DOEDERLtIN ad Efaie C.P. XI. p. sr. in nat.
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zyne Opflaricling lv:',teo zy zelfs nom van denhheeld, dat
Jezus nu eindcaylc dat aardfciie Kouingryk van ifiacl zou
oprechten. Zo diep waren deze denkbeelden ingewor.
teld.
Zo iets de wezeniyke gelukzaligheid van Ifraël in den
weg ftond , en dit volle onvatbaar maakte voor de Ze.
geningen van I\-'l:esfias Koningryk, dan was liet voorzeker
deze zinl:elykheid en aarcischgeziudheid. Zy baande niet
alleen den weg tot enne volli rekte OngodsdienfIigheid ,
snaar naakte lien geheel ongefchikt voor geestlylte Zege
wier belang zy niet wisten te waardearen , eu-nige,
waarna zy dus omnogelyk begeerig konden zyn. --- Dit
op te ruimen, was een oogmerk der Liefde van den Opperlleer overwaardig : zyne Wysheid gaf 'er item her geichiktile midlel toe aan de hand. 's Waerelds i ieiland wierd in cane geheel tegenovergeilelde gedaante , dan
by verwacht was,, in de wacreld ingevoerd. Het
minfile zweem al van aardfiche Grootlleicl en zinrelyken
Luister zou min of meer voelel gegeven lebben aan de
zinnelyke denkbeelden van den aardseligezinclel, lood, waar
door by dus in zyne aardfiche verwachtingen .'eriterlct en
bevestigd vas. De pracht van een' aardscii Vorst, ets de
íioet van dienti aren , die den lig;nzienlytcen volgt en om
gevoed by liet denkbeeld van den Je^losfer 1 aëls,-ringt,
die de boejen van .otneifflebe ©pperlleerfchappy veribreken zou, en, omgekeerd, eetre algemeene lleerfchiappy over
alle de Natien zou oprichten , kon onmogelvk iets anders tLa
gevolge gehad hebben, dan dat de Joodfche Natie, die het
Harde juk gevoelde , naar veyheid reikhalsde, en zeer ge.
neigd was tot oproer , ter[lond aan het muiten gelul gen ,
en zich tegen de Romeinfche Opperheerfc sappy aangekant
zou hebben. — Hoe íirydig zou dit geweest zyn liet
de oogmerken van Jezus komst? -- Welk een i,adecli en
invloed zou dit gehad hebben op zyn perfoon, op zyn
werk en verrichtingen ? — Floe groot zou de tegeofaud
geweest zyn, dien het Euangelie zou hebben moeten ly.
den van de beheerfchers der Vaereld ? Het Euaugelie wierd naderhand eenigen tyd gedoogd , om dat liet
geen invloed had op de algemeene belangeq van deil Stat,
en de burgerlyke Regeering niet aanrandde. --- Zou dit
ook zo geweest zyn, indien de Joodfche Natie Jens als
een aardsch Vorst befchouwd , en op dien grond regen
de Romeinen gerebelleerd, had ? als ware dit ten eene naai
ítrydig met de oogmerken van den Zaligmaker. -- Laa-

-

-
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ten de pogingen der Jooden voor myne gezegden pleiten. Geduurig zoeken zy de handeiwys van Jezus en
zyne Apostelen te doen voorkomen, als rechtfireeks ge.
&hikt , en bedoelende om eene heerfchappy ten nadeele
der Romeinen te vestigen: zy bedienen zich daartoe van
hunne aardschgezinde denkbeelden aangaande den Mesfias.
---- Daar en boven, hoe zou langs dezen weg de zegen
Abrahams algemeen worden? Hoe zouden alle geflachten
der aarde in en door den Mesfias gezegend worden?Ja hoe
zou de Jood zelve vrucht trekken van eeneis Mesfias;
daar by omtrent het groote oogmerk zyner komst dwaalde?
Maar, vraagt men misfchien, hoe kon IIraël by zodanige zinnelyke denkbeelden tiveeten , dat deze Jezus de
Mesfias zyn zou, daar Hy in eene geringe gedaante te
vooríchyn kwam? Moesten hunne verwachtingen niet
Zo
overeenkomen met de aloude befchryvingen ?
lang dus Ifraël geen Mesfias ontdekte met dien glans en
luister bekleed , waarmede by in de aloude bladeren voor
zo lang konden zy hem niet voor dien lang be--fpeldwas,
loofden aanmerken; zo lang waren zy niet te befchuldigen van wegen hun Ongeloof, en zo lang kon de overhelling tot zinnelykheid langs dien weg, en door dat mid.
del, niet verbroken worden.
Laat ik deze tegenbedenking kortelyk uit den weg zoe.
ken te ruimen. -- Was het reeds noodzakelyk , dat dat
kindeken in doeken gewonden en . liggende in de Kribbe ,
door het gehele volk, als Mesfias erkend wierd?
Dit was alleen het voorrecht van eenige eenvouwige Herders, die een harte hadden om zich te verheugen in het
heil des Heeren, en zich aan de geringheid van 's Waerelds Koning niet ergerden. Zo ook een Simeon, eene
Anna, waren voor deze overtuiging vatbaar, om dat zy
de vertroostingen Ifratls verwachteden, en met verlangen
daar na uitzagen. Het overige gedeelte der Natie was geheel onberfchillig omtrent den Mesfias (*). Hierom moest
jezus zich eenigen tyd fchuil houden in het gering en
aarera oud
Nazareth, tot dat by eindelyk, dertig jaaren
zynde, in het openbaar te voorfchyn kwam... hoe? als
de verwachte Mestas ? — Neen, ook toen nog hechts
als de Leeraar der menfehen , die echter van eene on.
mid.
—

(*) Dit bleek uit de handefwyze der Schrift en Wetgeleerde,
by de komst van de Wyzen uit het Oosten.
,
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middelyk Godlyke volmacht voorzien was, wien zyne
groote Wonderwerken tot duchtige geloofsbrieven ver.
rekten; maar die, voor het overige, in een toeftand en
op eene manier leefde , waarby hem niemand voor den
verwachten Mesfias kon erkennen, ten zy dan dat by affcand deed van zyne zinnelyke en aardschgezinde Grond.
beginzelen. 't Was toen nog Jezus van Nazareth, (zo
enen meende) eenes timmermans Zoon , een man, die
zelfs geen fieen had, waarop by zyn hoofd kon nederleggen ;
die, vergezeld door twaalf eenvouwige jongeren, van zeer
geringe afkomst, meestal Visfchers, het land door ging,
om te leeren , te verbeteren , •en wel te doen , ja zelfs
met Tollenaaren en Zondaaren verkeerde; die onbefchroomd
de waarheid voortlond , en daardoor zich zelven zeer
veele vyanden op den hals haalde; en die, eindelyk, eerst
aan zyne 'discipelen , en vervolgens meer opeulyk, ver
te zyn — de Christus, de Zoon van God!
-klarde
Wie kon dit gelooven , dan die afiland deed van zyne
zinnelykheid? — De waarheid wierd echter door hem
zo voorgefteld en bekrachtigd , dat, wie aandachtig op
het leven, op de daaden , op de lesíèn , van dien grooten en merkwaardigen perfoon , acht gaf, die moest , voor
komen, wy veeeten dat Gy zyt-erst,odiblyn
een Leeraar van God gezonden: en geloofde by dit, dan
moesten hem alle aanmatigingen van Jezus geloofwaardig zyn -- dus ook die navolgende aanmatiging
ik ben de Christus. Het wezenlyk groote en verhevene
jen den Verlosfer deed, hem het geringe en armoedige,
't welk by hem plaats greep , hoe tlrydig het ook met
zyne denkbeelden van Mesfias was, over het hoofd zien.
Dit was het geval niet de Discipelen van Jezus , wan•
neer zy die welmeenende belydenis doen: — Heere tot
Wien zullen wy gaan, by U zyn de woorden des eeuwigen
Levens
wy hebben bekend en geloofd, dat Gy zyt de
Christus, de Zoon des levendigen Gods. Joh. VI: 68, 69.

Matth. XVI: i6.
Ondertusfchen , ook deze houden in veelen opzichte
ook vast aan hunne vooroordeelen: zy, de Apostelen van
Jezus, waren tot de erkentenis van, en het gelove aan, den
Mesfias gekomen; en, niet dat al, de aardschgezindheid,
de zinnelykheid, blyft. Blykt dan hier uit niet ten volleii,
dat de geringe geboorte van Jezus niet in slaat was om
deze zinnelykheid te verdryveu, dat dit middel dus niet
Rr 3
krach.
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krachtig genoeg was ? -- — Deze zwarigheid fchynt in
den eergen opslag van veel gewigt te zyn. Dan men
neemè in aanmerking, dat ik niet beweer, dat Jezus geringe geboorte volltrekt de denkbeelden van een aardsch
Konïngryk geheel en al moest uitroejen', maar alleen ,
dat zy dat denkbeeld van het begin 'of aan moest te keer
gaan. Die verwachting van een aardsch Koningryk wierd
eerst geheel afgefneden door de Leer en door de Lotgevallen, vooral door den Dood, de Opffanding en de Hen .eivaart, van Jezus: maar, naa den afloop van dit alles,
zót;den deze,, te zamengei']omen , ook krachtig genoeg
zyn ter bereiking van dit groot en verheven doeleinde,
by clk die geloofde. Wanneer men dan ontdekte, dat
ce Mesfas van 't begin af als de onwaardigJie en veraclrtf e onder de Menfchen, en als een die noch gedaante noch
;;eerlyiJ;eid had , zo dat aren hens zoude begeerd hebben,
in de ocgen der menfchen geweest was , en dat deze ge.
ringheid van zyn aardfiche leven met hemelfche Grootheid
was verwisfeld, dan zou hier door het befluit ras worden rpgema akt, Hy is een Koning , maar zyn Koningryk
is niet van deze t,Taereld ; daar, omgekeerd, indicts by
»:ex aardfche Grootheid verfchenen_ was , de aardschgezinde jood hierin voedzel voor zyne zinnelykheid zou
gevonden, en pie belydenis van Jezus, ik ben de Alesfias,
voor hem de oproerkreet tegen de Peomeinfche Opper.
1ieerfclial.>py zou geweest zyn. Hoe duidelyk flraalt dus
de Goddelyke Wysheid in deze befchikking door.
Dan 'er zyn nog meer redenen voor dezelve: eene daar
van is tot den Perfoon des Verlosfers zelve betrekkelyk.
't Was zeer nuttig voor 'sWaerelds Heiland, dat by tot de
laag fie rangen der enenfchen vernederd wierd!
Het werk van Jezus en van zyne Apostelen gedoogde,
geenzints, dien omílag, die met aárdfche Grootheid verhonden is. Was hy van eene hooge afkomst geweest,
en in een hooges fland geplaatst, had hy uit dien hoofde
een ryk deel in dit leven gehad , dan zouden de bellomineringen van dezen tyd , die aan aardfiche Grootheid en
bezittingen altyd verbonden zyn, Hem tot een grooten hinderpaal verfirekt hebben in de uitvoering van dat Werk,
waartoe de Vader Hem hier op deze Waereld gezonden
had. 't \Vas, uit dien hoofde, eene wv-re befchikkirg,
dat de Zoon des menfclhen kon zeggen geen [teen te heb
waar Ily zyn hoofd op kon nederleggen.
-ben,
Daar

•
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Daar en. boven , ter bereiking van die groote oogmerken , waartoe My op deze aarde gezonden was , wierd
voornamelyk geëischt , dat hy door de moeilykheden en
bezwaaren, die met zulk een weldaadig leven verbonden
waren , geenzints afgefchrikt wierd in het volbrengen van
die verplichtingen, die, uit hoofde van zyne betrekking, op
hem rustten. Zou by waarlyk zyne liefderyke pogingen
ten beste van het menschdom in het werk hellen , dan
kwamen hier opofferingen en verlocheningen te pas, waar
toe de men.fchelyke natuur , zelfs die van den zuiverf:en ,
niet dan door geduurige oefeningen kan komen. En deze
vind men minder in het huis des Overvloeds , maar veel
meer in de hutte der fchamele armoede. Aardfche Grootheid gaat, voornamelyk aan de hoven der Vorten , veelal
gepaard met weelde en gemak, en waar deze huisvesten ,
daar word de mensch niet bekwaam gemaakt, om de ongemakken en moeilykheden dezes levens, en de rampen, en
wederwaardigheden, kloekmoedig te dragen. Hy ''Ontziet
dezelve , en laat zich daardoor menigwerf van de beoefening zyner verplichtingen aflchrikken. Zodanig
eene opvoeding zou in 't allerminst niet gepast hebben
voor Jezus, die , in den loop van zyn aardfche leven, alleen het heil van anderen zou behartigen, die nooit eene
gelegenheid, om goed te doen, moest verzuimen; die alle
zwarigheden, die hem daar in den weg kwamen , moest trot.
feeren, alle rampen moest tarten, alle gevaaren kloekmoedig moest verachten, en het fchandelyk(te en wreedife lyden en de bitterfile dood, gewillig, en uit veye ongedwongen gehoorzaamheid, moest ondergaan, om in alle opzichten den goddelyken raad Gods, tot zaliging van Zondaaren, ter uitvoer te brengen, en de Leeraar zyner broe.
deren, het offer voor hunne zonden, en de algemeene be.
flierder en volkomen Zaligmaker, te zyn. In zynen geringen ftaat, waarin hy leefde , had by te beter gelegen
om vooral in die deugden geoefend te worden, die-heid,
hem tot zodanig eene kloekmoedigheid moesten opleiden; ik bedoel de lydzaamheid en het vertrouwen ; ver•
eischten , volftrekt noodzakelyk in den Verlosfer der Waereld, die zo veel lyden, en zulk een fchandelyken dood,
ondergaan moest, om hem flandvastig te doen blyven tot
aan het einde toe; deugden, die voltrekt, 'zelfs by onzen
gezegenden Verlosfer, eene geduurige oefening vereisehten,
om dezelve zo Iterk en welgevestigd te doen zyn, dat
by,
Rr4
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hy, te midden in den bangften ítryd, kon zeggen: Pra.
der niet myn wil, maar de uwe, gefchiedde (*).
Ook met betrekking tot alle menfchen, zo wel die zynt
tydgenooten waren, als die naderhand leefden, was liet nuttig, dat jezus in dien geringen (land geboren wierd, yen
leefde. Arme en geringe menfchen moesten niet afgefchrikt
worden, om tot Jezus te naderen, en hem tot het voorwerp
van huil vertrouwen te Rellen. 't Is waarlyk aanmerkelyk, dat de ZOON VAN GOD, by zyne komst op aarde, de
gef'altenis van Benen dienstknecht aanneemt. Nooit kon
by ook de helper van hulpeloze, de trooster van troosteloze, en de toevlucht van ellendige, geweest zyn, byal.
dien by met aardfchen luistex was te voorfchyn gekomen. Deze zou de menfchen , in plaats van hun vertrouwen in te boezeroen , veeleer afgefchrikt hebben ,
om tot Jezus de toevlugt te neemen. Onderfcheid van
rang en (laat gedoogt Beene vertrouwelyke vrindfchap.
De arme ziet altoos tegen den ryken op , en is met
fchroom vervuld, wanneer hy het een of ander van hein
begeert. En wat zou dan , met betrekking tot Jezus,
het gevolg hiervan geweest zyn? Dit, dat zyne uitwendige Grootheid eene groote menigte van hem verwyderd,
ten minflen den toegang tot hem bezwaarlyker gemaakt
hebben, en vooral die liefde en toegenegenheid tot hem,
ten mintien zeer verminderd hebben. Geheel anders
was liet nu. D° armen konden hem befchouwen , als vol.
komen aan hun gelyk , niet Hechts daarin , dat lay, ge
als zy, des vleeschr en des bloeds deelachtig was, maar-lyk
ook daarin , dat ' by in zulk een' armoedigen, eu voor
het oog der waereld verachtelyken, ftaat leefde, en dus
aan de behoeften en moeilykheden der armoede , gelyk
als zy, onderworpen was. —Zo kon hy een Roogepriester zyn, die in alles was verzocht geweest, gelyk als wy,
en die dus in fiaat was om medelyden met onze zwakheden
uit te oefenen. Hebt. IV: is.
Deze geringe Stand , waarin Jezus geboren wierd, en
leefde, ftelde hem daar en boven te meer in haat, om
eelt
-

(*) Wanneer iemand eenige zwarigheid mogt vinden in deze
gezegden, eta dezelve hem toefchynen ftrydig te zyn met de
grootheid en verhevenheid van Jezus, befchouwd als de Zoon
van God, die geeve zich zelve rede , waarom Christus 4ian
verzocht wierd?
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een algemeen voorbeeld te zyn van zodanige deugden,
die niet flechts in een enkelen kring van menfchen , maar
meer algemeen, moeten worden uitgeoefend. In een boogeren fland zou zyn voorbeeld flechts voor weinigen van
dienst geweest zyn , daar het getal der geenen, die in
dien kring leeven, veel minder is , dan dat van hun die
In een minderen jiand zich bevinden. Jezus kon daar en
boven voor den ryken en aanzienlyken veeleer ten voor
verftrekken in dezen flaat, dan hy, in een hoogeren-beld
kring levende , voor de armen zou hebben kunnen zyn;
dewyl hy, wel is waar, als men sch, de gestalte van een
dienstknecht had aangenomen, maar met dat al boven alle
creatuuren, naar zyne Goddelyke Natuur, verheven was;
zynde niet alleen het affchynfel van Gods heerlykheid en
liet uitgedrukte beeld zyner zelffiandigheid , maar ook dat
WOORD, waardoor. alles ge.'chapen en voortgebragt, en alle
dingen gedragen worden. Hebr, I: 3. Joh. I: g. Leerde
by dus aan de eene zyde den armen door zyne gering
wel te ereden te zyn in hunnen fland , hun ver--heid
trouwen op God te vestigen, hunne vermogens ten nutte
van hunne medemenfchen te befleeden , en met geduld
en lydzaamheid de moeilykheden der armoede te verdragen, by leerde, aan den anderen kant, den ryken de groote
4eugd van Nedrigheid, en het íchandelyke eener verwatene verheffing, op fchatten en bezittingen, die vergangelyk en kort van duur zyn. Door zyne armoede boezem de by hun eerbied in omtrent armen en geringen , en
wraakte het verachtlyk nederzien van den ryken trots aart op zyne mindere medebroeders , en heiligde dus, als
jiet ware, deft fland der armen en geringen.
Eindelyk. Hoe gefchikt was niet deze befchikking, om
ons overtuigend te doen zien, hoe veel God wilde doen
ter bevordering van ons geluk. Niet dat Jezus waardiger, beter en gelukkiger , zou geweest zyn, indien by
geleefd had in een aanzienlyken fland; maar deze zyne
geringheid leverde meer moeilykheden ep, en was voor
't oog der menfchen veel onaanzienlyker. Tot zulk een
Beringen fland gaf God zynen Zoon over, en deze, die
alle fchatten van heerlykheid en gelukzaligheid in de onbegonnen eeuwigheid by den Vader bezeten had , nam
deze moeilykheden gewillig op zich. Gy weet, zegt daarom
Apostel Paulus, gy weet de Genade van onzen Heere 3ezus Christus, die, daar hy ryk was , arm wierd, op dat
,yy door zyne armoede zouden ryk worden.
Rr 5
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En dus moest de komst van Gods Zoon, in zulk gene
geringe Gedaante, in allen opzichte medewerken ter bereiking van die oogmerken, die God met -zyne Zending
bedoelde. Zie daar, 't geen my gewichtig en belangryk
over dit onderwerp voorkwam; de God der waarheid
doe ook dit weinige trekken ter bevordering van zui.
vere kennis en ongeveinsde Godsvrucht. Hy leide ons
allen voortaan in alle waarheid.
P. BEETS, PZ.,

Leeraar der Doopsgezinden.

WAAItNEEMING VAN EENE GELUKKIG HERSTELRE
1LERLEI1-WATEttzUGT, (Hydrops Cerebri.) Door

.... Med. Dr.
ejuffi•. A. G. , oud omtrent 36 jaaren , van eene
iombere waterachtige gefteldheid,- daar by zeer aandoenlyk van zenuwen, en roosvallig,- doch voor het overige vry gezond, had reeds voor eenige jaaren , nu en
dan , aan eene geweldige hoofdpyn gelabpreerd, welke
meest altoos de linker helft van het hoofd aantastte , en
doorgaans volgde, zo dra zy, in het een of ander, haaren gewoonen goeden leefregel te buiten was gegaan ; dezelve ging dan teffens vergezeld van een onleschbaaren
dorst, een gevoel van zwaarte in de rechter zyde, en
gebrek aan íloelgang.
Voor eenigen tyd wierd zy, op nieuw, door eene zoortgelyk geweldige hoofdpyn overvallen , welke , fchóon
zyne zitplaats , volgens het gevoel, aan de linker zyde
des hoofds was, nogthans eene aanmerkelyke uitpuiling
van den rechter oogbol veroorzaakte; vergezeld wordende door eerre flerke zwelling van het geheele hoofd, eene
ongevoeligheid aan de rechter zyde van den hals, en van
den rechter arm : doch zonder eenige koortsachtige be.
weeging.
Daar men te voren deeze hoofdpyn , door zagte laxeeren zweetverwekkende middelen, verdreven had, beproefde 'ik weder dezelfde geneeswyze , . en hield daar mede
den tyd loan zes dagen aan; dan de toevallen verflimmerden trapswyze; 'er 'kwamen van tyd tot tyd ligte, vervolgens zwaardere, ftuiptrekkingen en ylhoofdigheid by, die
my

M
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my eindelyk voor het leeven der Lyderesfe bedugt maakten; en daar alle de toevallen een waare Herzen-Waterzugt (Hydrops Cerebri) aandiidden (*), zo gelastte ik een
groote Spaaníche-Vlfegpleister tusfchen de Schouderbladen
en Zuurdeeg, door Mostert, Zout en Azyn, veïflerkt ,
aan de kuitei te leggen , waar by ik tekens de volgende Pil.
len vooríchreef:
-

i^ Therebinth. Coetce
Gzi'aami Ammoniaci d 5i.
Sal. hol. C. Cervi
Sapoa. Hierof. á çd.
Pul>v. Rad. Valeriianx Sily. 311.
M. f. pil. gr. Lim: N. LXXI/.
Pulv. Cinam. Confperg. d. in Vitro.

van welke alle uur drie met een weinig water en wyn ge
wierden.
-bruikt
De uitwerking hiervan ging alle myne verwachting te
boven : 'er ontltond eerst eerre zagte uitwaasfeming, die
vervolgens tot een flerk zweet overging ; uit de oogen
vloeiden eerre menigte traanen ; de neus ontlastte eerre
groote hoeveelheid dun flymachtig vogt; het hoofd begon
te flinken; liet oog en de verlooren gevoeligheid aan den
hals en arm kerft eden zich, terwyl de pynen dagelyks
minder wierden , en de ylhoofdigheid, benevens de ftuip.
trekkingen, reeds op den tweeden dag , na her gebruik
dier pillen, de Lyderesfe v erlaaten hadden; flegts agt dagen
deeze pillen , zonder andere verandering, dan dat ik 'er,
tusfchen beide, om den ftoelgang te bevorderen, eenige pilletjes uit de Masfa pilul. Ruk byvoegde , gebruikt heb
ziekte weggenomen. Hierop liet ik,-bend,wasghl
ter herírelling der zeer afgenomen kragten, van de volgende
pillen, viermaal 's daags, vyf gebruiken:
W- Extr. C. peruv. 3iii.
,

Sal. vol. C. Cervi 3i.
M. f. pil. N. LX. tlrg. obd. d. in Vitro.

en eindigde met haar, noch eenigen tyd , van dit laatfle
voorfchrift, driemaal 's daags, vyf te doen neemen.
i3. Extr. C. peruv. ii.
Tartani Vitriol. Tack. aii.
Fitly. Squillce naarince gd.

M. f. pil. N. LX. flrg. obd.

(*) Zie hier over , inzonderheid , MORGAGNI , de Sedib. et

C'aufis Mo; L. Epist. prima.
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NATUURLYKE HISTORIE VAN DE ROSSE-EEND.

(Volgens den Heer DE BUFFON.)

e Rosfe -Eend , in 't Latyn Anas fere fufca, vel me•
dia, ook Penelope , in 't Engelsch Pochard , in 't
Fransch , Millouin , in 't Hoogduitsch kot . hals en Mittefient , °heeft, overeenkomílig met den naam van Cane à têts
rousfe, of Eend met een ros/en Kop, zo als BEL ON dezelve
opgeeft, den Kop, en een gedeelte van den Hals, ros bruin,
of Kastanje bruin; deeze kleur loopt aan den Onderhals
kringswyze om, en wordt gevolgd van zwart of donker
bruin, desgelyks over de. Borst en tot den Rug oploo,
pende; de Vleugels hebben een graauwe zwartagtige tint,
zonder weerfchyn; maar de Rug en de Zyden zyn aartig gewerkt : over een parelkleurden grond loopen fyna
zwarte fireepjes, by kleine zigezaagen. Volgens SCHWENCKPELD, is de Kop van het Wyfje niet ros gelyk die van
het Mannetje, en heeft alleen eenige rosagtige ltreepen.
Van grootte is de Rose- Eend als de Brand -gans (*),
maar zyne geftalte veel lomper.; de al te ronde ge.
daante geeft een logge houding aan deezen Vogel, die
ook met moeite en zeer onbevallig loopt , en , om op
den grond in evenwigt te blyven, noodig heeft, van tyd
tot tyd, met de vlerken te (laan.
Het geluid, dat de Rosfe -Eend ílaat, gelykt meer op he
gefchuiffel van een grooten Slang, dan op de ft^m van
ten Vogel. Zyn breede Bek is zeer gefchikt om in den
modder te dobberen , Wormen te vinden , kleine Vischje§
en Schelpvisfchen te vangen.
Twee Mannetjés deezer Vogelen, door den Heer BAILLON 's Winters op een Vogelplein gehouden , waren bykaus. altoos in 't water ; in 't zelve betoonden zy zich
Jerk én moedig, en lieten niet toe, dat andere Eenden
naderden ; Hagen met den Bek waren de middelen ter,
verwyderinge ; maar de andere Eendvogels namen hun
beurt waar als de Rosfe - Eenden zich op den grond bevonden, en alle verdeediging der laatstgemelden beflondt
als

D

(*) Zie de Befebryving van den Brand-gans, hier boven,,
bl. 464.
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alsdan in na het water te vlugten. Schoon zy getemd, en
zelfs vry gemeenzaam geworden waren, kon men ze niet
lang houden, dewyl ze niet kunnen loopen, zonder de pooten te befchadigen: het zand der wandelpaden in de tuinen
Vlindert deeze Vogelen zo zeer als de grond van een Vogel.
plein; en, welke voorzorge de Heer I3AILLON droeg, zy
leefden niet langer dan zes weeken in den gevangen Raat.
„ Ik geloof," fchryft deeze keurige Waarneemer, „dat
deeze Vogels tot het Noorden behooren; de myne blee.
ven 's nagts in 't water , zelfs wanneer het fterk vroos ;
zy maakten 'er genoeg beweegings om te beletten dat
het rondsom haar niet digt liep." — „ Voor het overige," voegt by 'er nevens , „ eeten de Rosfe- Eenden
veel, en verteeren het voedzel zo vaardig als de andere
Eenden; in den beginne eeten zy niets dan geweekt
brood, vervolgens droog; doch kreegen het 'er met groo•
te moeite door, zy moesten bykans elk oogenblik drinken; ik heb ze niet kunnen leergin Graan te eeten."
De Heer aiEBERT, die, als een oplettend en vernuftig
Jaager, in de jagt, andere vermaaken , dan dat van dood
,heeft weeten te vinden , fchenkt ons over deeze Vo•-ichetn
gels, gelyk wegens veele anderen, zeer gewigtige waarnee.
mingen. Hy fchryft: „ De Rosfe- Eenden fchynen my,
naast de Wilde- Eendvogels, de talryktle in de Landen, waar
ik gejaagd heb. Zy komen tot ons in Brie op het einde
van Oélober, by benden van twintig tot veertig; zy vliegen veel fneller dan de Wilde - Eendvogels, en het gedruis
tier vleugelen is geheel onderfcheiden : de Vogelbende
vormt in de lugt een geflooten Peloton, zonder een driehoek te maaken , gelyk de Wilde- Eenden. By derzelver
aankomst zyn ze onrustig , zy ftryken neer op groote
poelen, oogenbliklyk daarop vliegen zy weder weg, vliegen veelmaalen rond, gaan heenen, komen één uur daar
naa weder , en houden geen langer tyd (tand. Wanneer
ik ze gefchooten heb, is het altoos by geval geweest, en
met zeer zwaar lood. Als zy haare veelvuldige wendingen in de lugt maakten , (laken zy alle ; uit door een
dikken rosfen Kop , welke by ons in Bourgogne deezen
Vogelen den naam van Rougeot heeft doen verwerven.
— Zeer ongemaklyk vallen zy te naderen ; en het is
alleen in de Eenden- Kooijen van Picardye dat men ze
veelvuldig kan dooden ; des niettegenstaande zyn ze zeer
gemeen in Bourgogne , en men vindt ze te Dijon in de
Vogel- Koopers Winkels bykans den geheelen Winter. Ik
heb
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heb in Brie 'er een gedood, in de maand July, op een
heeten dag. De Vogel kwam my voor op de oevers valt
een poel, te midden van het houtgewas ,.op eene zeer een
plaats. Hy was vergezeld van eenes anderen, 't-zame
geen my deedt vermoeden , dat het een Paar was, en
dat eenige Paaren van deeze Vogelfoort in Frankryk in
groote moerasfen broeden."
Wy voegen 'er by, dat deeze Vogelfoort ook zeer verre
van onze Landen verwyderd voorkomt: want wy hebben
uit Louifiane een Rosje - Eend ontvangen, gelyk aan de
Fran%che. Daarenboven, men herkent denzelfden Vogel in
de Quapaclzeanauthli van FnRNANDES (*), die den Heer
BRISSON daarom de Millouin du Mexigae tytelt (t). --Wat de verfcheidenheid in de Fran felle Rosfe- Eenden betreft, door deezen laatstgemelden Vogelbefchryver opgegeeven , onder de aanwyzing van Millouin Noir ; wy
kunnen , deeze verfclleidenheid ons onbekend zynde ,
niets anders doen dan ons houden aan 't geen by daar
van zegt (4-).

(*) dnatis ferie genes, capite, collo, pelore ac vestre flavo ...
4/is cum dor fo e j usco fulvoque trrnsverfis tteniis variis. Frn1'J Nn.

Cap. 194. p. 52.

(t) rnithclegic, Tom. VI. p. ;;o.
(4-) Ornithol. p. 389. ,Inas fera fisca alis. ALDROVAED. Avi.

Tom. III. p. ser.

]BRIEF VAN DEN HEER DE LUC AAN DEN HEER DELAMETHRIE; BERIGTGEEVINGF,N BEHELZENDE OVER ZEKER.
VIERVOETIG DIER.

ll dfor, i8 April 1792.
11IYN HEER ,

I

k zend u het antwoord van Dr. SMITH , aan wien ik
bekend gemaakt had uw verlangen , om zyn gevoelen, en dat van den Heer PENNANT, te weeten over het
nieuwe viervoetige Dier, hier te lande gekomen, onder
den naam van de Lion Monfter,, of de Monfieragtige
Leeuw, waar van gy eene beíchryving gegeeve:l hebt in
uw Maandwerk, Yournal de Phyfaque, Fey. 1 92. ().
fly
(*) Wy hebben hier boven bl. 42o, erna. de L'eicihryving
Van
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Hy fchryft my:. „ Ik vind my zeer vereerd met het
„ vttrzoek van den Heer DELAMMETHRIE, om myne gedag,, ten over dit Dier te mogen weeten. Wat de Ei,, guur betreft, dezelve is zeer wel afgebeeld door den
„ Heer CHARLES CAT TON, in zyn Werk, getyteld Figu.
res of Animals, waar hy 't zelve noemt ,• Een Dier
„ van het Beeren-gejlacht, en zegt, dat het van Patna
in Bengale (en niet uit Africa) komt. — Ongeluk„ kig zyn de Figuuren niet genommerd, en dus kan ik
,, u deeze in het Werk niet aanwyzen. De meeste der
„ Figuuren van den Heer CATTON zyn wel getroffen, enI
„ inzonderheid de Afbeelding van dit Viervoetig Dier:
, maar zyne Lefchryving is niet Stelzelkundig; de Schry„ ver merkt alleen met rede op, dat de Huid van dit
„ Dier van eene te verbaazende dikte is, om uit heete
„ Gewesten te komen.
„ Myn Vriend, Dr. SHAW, Lid van het Britfche M1ru„ feurn, en een onzer bekwaamfte Dierkundigen, heeft
„ een Stelzelmaatige I1efchryving van dit zelfde Dier
„ gegeeven in No. 19 , Pl. 58 en 59.) van het Natura.
lists Miscellany; waarin hy, eenftemmig met den Heer
„ PENNANT , hetzelve brengt tot liet Geflacht der Bradypus
„ (der. Luyaarden),, en noemt Bradypus-Urfinus, en nader omfèhryft Bradypus niger, hirfutisfinius, nafo elon„ gato nudo. De Figuuren van Dr. SHAW zyn ontleend
„ van die van den Heere CATTON ; doch volgens de
natuur gekleurd.
„ 'U het gevoelen van deeze twee Natuurkundigen opge„ ge even hebbende, is het myne van weinig aanbelangs;
„ ondertusfchen kan ik 'er byvoegen , dat ik het zelfde
„ gevoelen koesterde, naa een herhaald onderzoek van dit
„ Dier. Het is een waare Bradypus in zvn geheele
maakzel , en zulks blykt byzonder uit de Tanden en
„ Klaauwen. Ook behgort het tot dat Geflacht, uit hoof,, Je van de voorkeuze van voedzel uit het Plantenryk,
de zagtaartïgheid van character :en van zyn voorkomen;.
„ alleen betoont het meer werkzaamheids , dan andere
„..foorten van dit zelfde Geflacht. Het heeft geene over„ eenkomst niet de eerera of Dasfen , dan in 't geen
„ LINNEUS habitus noemt; en ten deezen opzigte zelve
,. is
(

-

,

van dit Dier, met eerre 4fbeelding , daar uit ontleend, ge_
geeven.
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„ is de overeenkomst grooter met den Bradypus tri„ da6ilus.

„ Ik hoop, dat deeze ophelderingen van eenigen dienst
„ zullen kunnen weezen voor den Heer DELAMETHRIE ,
„ eu zal 'er alleen byvoegen , gisteren uit den Heer
PENNANT vernomen te hebben, dat hy, in de nieuwe
j , uitgave zyner Historie der Viervoetige Dieren , eene
„ breedvoeriger Befchryving zal geeven van den Brady„ pus - Urfinus, waarover ons gevoelen, voor 't overige,
„ voll} rekt hetzelfde is.
„ Op dit oogenblik verftaa ik, dat 'er eene zeer groote
;, onzekerheid plaats heeft, over het Geboorteland deezes
„ Diers; en ik kan my op geenerlei wyze verbeelden ,dat
,, het weezenlyk uit Bengale komt (*)."
„

(*) „ Ik heb," voegt de Heer j. c. DELAMETHRIE, in eene
Aantekening, hier nevens, „ in de Openbaare Boekery,de Wer.
„ ken van de Heffen CATTON en SHAW, waarvan de Heer
„ SMITH fpreekt, gevonden. Ik bedank hem ten hoogoen voor
„ de Ophelderingen my medegedeeld , als ook den Heer Dz
„ LUC. De Afbeeldingen, in die Werken gegeeven, weinig
„ verfchillende van die ik in het ?ournal de Phyfrque heb ge„ geeven, ben ik ontflaagen van eene nieuwe te leveren. Het
„ eenig aanmerkenswaardig onderfcheid is, dat zy niet fpree„ ken van de Bulten op den rug.
„ Geen Snytanden.
„ Twee Hondstanden in elke Kaak.
„ Drie Maaltanden of Kiezen aai elke zyde in de Boven.
kaak.
„ Zes Maaltanden aan elke zyde in de Onderkaak:'

De volgende Brief, wegens hetzelfde Dier, ons laatex ter
hand gekomen, gunnen ivy gaarne hier nevens eens plaat:,
alzo de een kan dienen ter Ophelderi'ge van den ander
.
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Den Heeren Schryveren der Algemeene Yaderlandfche

Letteroefeningen.

WEL EDELE HEFREN!

J
Engeland

n het Lode No. van Uw Ed. geacht Maandwerk, vind ik
eerre Befchryving van een onbekend Dier , het welk, in
, voor' geld vertoond , en door den eigenaar liet Lion-111onfler genaamd, word. By het flot van
die Befchryvinge wenscht men , dat een of ander En.
gelach Natuurkundige eerre volkomener Befchryving daar
van wilde geeven , dan men thans in Raat ware te leveren , en doordien ik een juist en naauwkeurig verhaal
van dit zogenaamde Monflerdier, van de Heeren PENNANT
en SHAW , voor niyne Natuurkundige Befchouwingen be.
komen heb , meen ik het publiek geenen ondienst te
zullen doen , Uw Ed. het zelve mede te deden. In
verwagting dat Uw Ed. liet eene plaats zal geeven, ben ik,
met alle achting,
WEL EDELE HEEREN!

's Hage,
10

November 1792.

Uw Ed. D. W. Dienaar,
R. WILDING.

BESCHRYVING VAN DEN RRADYPUS-URSINIJS, OF BEERLUYAA1tD.

it Dier is uit het binnenfFe van Bengaalen (niet uit
het binnenfee van. Africa , gelyk de Heer DE LA
DIETHRIE verkeerdlyk opgeeft) in Engeland gebragt : en
is omtrent vier jaaren oud (in het jaar 1791.) Toen
het eerst gevangen werd , had het, zegt men , omtrent
de grootte van een Baccoon , en blafte gelyk een Hond;
maar thans heeft het de grootte van eenera Beer, en geeft,
wanneer het getergd word, een' foort van brullend geluid:
in zyn algemeen voorkomen heeft het ook veel overeenkomst met dat Dier , en is zelfs door eenige Natuurkundigen daar onder gerangfchikt; dan zyne tanden, het
byzondere maakfel van zyne pooten , en verfcheidene andere omstandigheden beletten ons het als eerren Beer aan
SS
tE
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te merken (*); en, hoewel men het den naam van Luyaard
heeft gegeeven , heeft 't nogthans niets van den luyen aart
dier Dieren, het is zelfs eerder levendig in zyne bewee.gingen; zich geduurig omdraaiende, gelyk een Hond, die
zich ter flaap wil:begeeven. Men zegt, dat het uit den
grond gedolven is geweest, toen het gevangen werd; en
nog fchynt het eene geneigdheid te hebben om geduurig
in den grond te delven.
Het gantfehe lyf van. dit Dier is met lang, ruw, zwart
hair bedekt, dat op den rug veel langer is dan op het
overige van het lighaam. Op het voorfre gedeelte van het
lighaam valt het hair naar vooren ; doch op het agterfle
gedeelte naar agteren. De oogen zyn zeer kiem het
voorhoofd is met kort zwartachtig hair bedekt , doch
lichter dan het lyf-hair: door het midden van het voorhoofd loopen twee lynregte 4lreepen , die eenigzins donkerer zyn dan het grondhair; het onderfte deezer Eiree.
pen is donker zwart , en maaken een' byna regten hoek,
even boven de oogen, en vervolgens met eenen boog boven de oogen loopende , maaken zy twee zwarte wenk
uit : het overige van liet gezigt , beneden de-brauwen
oogen, is van eene bruinachtige vleeschkoleur.
De twee Hondstanden, in de bovenfle kaak, flaan omtrent
twee duimen van elkanderen , die in de onderfie kaak flaan
nog verder van elkanderen af. Aan elke zyde van de boven.
fie kaak heeft het drie Molares, of Maaltanden, waarvan
de twee agterfle dubbeld zyn, en cie voorfte enkeld. In de
onderkaak heeft het, aan elke zyde , zes Maaltanden (t),
waarvan het agterfle enkeld is , de twee volgende dubbeld, en de drie overige enkeld. De tong is glad, en heeft
niets byzonders in haare vertooning. De fnoet is eenig.
zins langwerpig , en fchynt een dwars lid of inwendig
kraakbeen te hebben, dat eene byzondere beweeging van
dit deel toelaat.
De nagels aan de voorfie pooten yn vyf in getal, zeer
fterk ,
(*) Het verbaazend hairbosch, dat dit Dier, volgens Uw Ed.
overgenomene befchryving, van de Beren onderfcheid, kan ik
noch in de befchryving van de Heeren PENNANT en SHAW,
noch in de afbeeldingen van de Heeren CATTON en MODDER ,
hefpeuren : waarfchynlyk heeft de verdeeling van het rug - hair
tot dit gevoelen aanleiding gegeeven.
(t) In Uw Ed. befchryving Raat verkeerdlyk, „ in elke
kaak zes Maaltanden."
:
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terk, geboogen , en fcherp ; die van de agterfie pootera'
zyn korter en ftomper.
Het aast greetig op tuingewasfen en melk, en eet graag
appelen ; doch het fchynt eenen tegenzin voor vleestb
te hebben , ten zy het zelve van een zagten aart is ,
gelyk merg, dat het greetig nit een been zuigt; honig,
zuiker , en andere zoetigheden , íchynen voor dit Dier
een lekkerny te zyn.
Verder is de Befchryving, door Uw Ed. van dit Dier
medegedeeld, zeer naauwkeurig.

WAARNEaMINGEN OVER DEN INVLOED VAN DE WINDEN, EN VAN DEN OCEAAN, OP DE HETTE.

(Ontleend uit de Experiments upon Heat . by Major General
Sir BENJAMIN TUOMPS ON, in de Phito/ophical Transatlions.
Part. 1. for 1792.)

H

oewel de deelties van de Lugt afzonderlyk, of elk
op zich zelve , in ílaat zyn om Hette te ontvangen
en over te brengen, is nogthans de Lu;t, in een baat van
rust, of als eene Vloeit'offe, welker deelen ten opzigte
vats elkander in rust zyn , niet bekwaam om de Hette
te geleiden , of daaraan een Doortocht te geeven ; met
één woord , Hette is onbekwaam om door een klomp van
Lugt heen te trekken, gaande van liet eerre deeltje tot het.
andere , en hieraan moet derzelver niet overbrengend ver
worden toegefchreeven.
-mogenvralyk
't Is ook aan deeze omftandigheid, in een groote maate , dat men hebbe te erkennen , dat derzelver niet overbrengend vermogen, of fchynbaare Warmte, wanneer men
Benig dekzel gebruikt om de Hette te bepaalen, zo merk.
baar toeneemt , als ze vermengd wordt met eene kleine
hoeveelheid van eene zeer dunne , ligte , vaste zelfi}andigheid, als, Zyde, Bont, Eiderdons en dergelyke ; want,
fchoon deeze zelfilandigheden, in de kleine maate, waarin
zy gebruikt werden , naauwlyks , op eene aanmerkenswaardige wyze, zouden hebben kunnen beletten , dat de
Lugt de Hette geleidde, of daaraan een Doortocht geeve,
was dezelve bekwaam geweest om 'er door te dringen,
nogthans veel belemmerings konden geeven, in de werking van dezelve over te brengen.
Doch daar is Bene andere omftandigheid, welke wy
npod.
Ss 2
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-noodzaaklyk in aanmerking moeten neemen , en deeze is
de Aantrekking, welke plaats heeft tuslchen de Lugt en
de bovengemelde Lichaamen, en andere dergelyke zelfflandigheden, die een natuurlyk of kuifflig dekzel uitmaaken.
Want, fchoon de onbekwaamheid der Lugt om Doortocht
aan de Hette te geeven , op de wyze , als vaste Lichaamen, en niet veerkragtige Vloeiftofen, dezelve doorlaaten,
ons in Raat felle om reden te geeven van derzelver Warm-te, in zekere omftandigheden, fchynt , egter, het enkel
toeftaan van dit beginzel niet genoegzaam om reden te
geeven van de zeer buitengewoone graaden van Warmte,
welke wy ontmoeten in Pelteryen en in Vederen , en ver
andere Stoffen tot natuurlyke of kunftige klee--fcheid
ding dienende; noch zelfs van die, welke wy in Sneeuw
vinden; want , indien wy veronderftellen , dat de Lugt.
deeltjes de vryheid hebbén om de Hette weg te voeren,
welke men denkt , dat deeze Lichaamen bepaalen , zonder eenig ander beletzel of hinderpaal , dan die ontftaat
uit derzelver vis inertice, of de kragt, noodig om ze in
beweeging te brengen , doet het zich als waarfchynlyk
op, dat de koevloed van verfche deeltjes koude Lugt ,
en het daar uit volgend verlies van Hette , veel fchielyker zou toegaan, dan wy het met de daad bevinden.
Dat er eene Aantrekking , en wel eene vry fterke Aan
plaats hebbe tusfchen de Lugtdeeltjes en-treking,daly
het fyne hair van Beesten-huiden, Vogel - vederen,. Wol,
enz. blykt door de verkleefdheid, met welke deeze zelf
daarin beflooten, vast houden, zelfs-ftandigheLu,
wanneer zy in 't water geworpen , of onder den ontvanger van eene Lugtpomp gebragt worden; en dat
deeze Aantrekking weezenlyk tot de Warmte deezer
Lichaamen behoort , denk ik dat gemaklyk te bewyzen
valle.
in Vagten, by voorbeeld, de Aantrekking tusfchen de
Lugtdeeltjes, en de fyne hairtjes, in welke dezèlve beflooten is , grooter zynde dan de vermeerderde veerkragt,
of afflooting van deeze deeltjes , met betrekking tot elkander, ontflaande uit de Hette aan dezelve medegedeeld
door het dierlyk Lichaam , wordt de Lugt in de Vagt,
fchoon verwarmd, niet ligt verplaatst; en dit dekzel van
bepaalde Lugt is het daadlyk befchutzel, welke het dier.
lyk Lichaam voor de uitwendige koude beveiligt. Deeze
Lugt kan de Hette des Diers niet wegvoeren, dewyl dezel•
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zelve bepaald is door de Aantrekking aan het Hair of de
Vagt, eu ze zeer bezwaarlyk, indien eeni g zins, doorlaat.
Hieruit blykt , waarom Vagten , die fynst, langst en
dikst zyn, desgelyks de warínfle bevonden worden; en
waarom de Bever- en Otterhuiden, en van andere dergelyke Dieren, die zich veel in 't water onthouden, alsineae
de Vederen van Watervogelen , in f#aat zyn, om de Hette
van deeze Dieren in den Winter te belluiten , ondanks de
verregaande Koude en het groot afleidend vermogen des
waters, waarin zy zwemmen. De Aantrekking tusfchen
deeze zelfhandigheden en de Lugt, welke derzelver tus
fchenruimten vervult , ' is zo groot , dat die Lugt zelfs
niet door de aanraaking van Water wordt uitgedreeven ;
doch, op haare plaats blyvende, het Lichaam van het
Dier teffens bewaart voor nat en voor het beroofd worden
van Hette, door de omringende koude Vloeitloffe. — En
het is mogelylc, ' dat de drukking van deeze Vloei(loffe op
het dekzel vair ,ug , beflooten in de tusfchenruimten van
de Vagt, of van de Vederen, ten zelfden tyde de Warmte,
of niet overbrengend vermogen, in zulker voege vermeerdert, dat het Dier, met de daad, niet meer Hette ver.,
liest in het Water dan in de Lugt; want het blykt, uit
gedaane Proefneemingen, dat, in zekere omítandigheden,
de Warmte van een dekzel vermeerdert, door de deelen,
waaruit hetzelve bellaat , nader aan elkander te brengen, of daar digtheid te doen toenemen, ten koste van
de dikte.
Beeren, Wolven, Vosfen, Haazen, en andere dergelyke
viervoetige Dieren,. Bewoonders van koude Gewesten, die
niet veelvuldig te water gaan , hebben de Vagt veel dikker
op. den rug dan aan den buik. De verwarmde Lugt,. de tus.
feh.enruimten van de hairen des Diers vervullende , uit
den aart genegen om op.waards te ryzen , ingevolge van
de vermeerderde veerkragtigheid, zou veel gereeder uit de.
ruggen dan uit de buiken deezer viervoetige Dieren opklimmen, halt de Voorzienigheid niet wyslyk tegen dit
onheil zorge gedraagen , door de hinderpaalen in deeze
doelen te vermeerderen; deeze houden de Lugt te Brugge!
en bepaalen dezelve tot het Lichaam. van het Dier, ---.
En dit , dunkt my , levert bykans een voldingend bewys op, voor de beginzels, aangenomen met betrekking tot
de wyze waarop de Hette weggevoerd wordt door de
Lugt, en de oorzaaken van het niet geleidí^nd vermogen.
der Lugt, of derzelver fchynbaare Warmte, wanneer zy,
met
Ss 3
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roet andere Lichaamen vereenigd zynde , als een dekzet
Werkt om de Hette ie bepaalen.
De Sneeuw, die cie oppervlakte des Aardryks., in den
Winter , op hooge Breedten bedekt , is , ongetwyfeld,
door den albehoedenden Schepper, beflemd als een dekzet
om 't zelve te befchutten tegen de fnydende Winden,
nit de Poolgewesten , die geduurende het koude faifoen
heerfchen.
Deeze Winden behouden , niettegenftaande de groote
fireeken lands , over welke zy heenen waaijen , derzelver
fcherpfnydenheid, zo lang de grond, waar over zy gaan,
met Sneeuw bedekt, is: en het is niet vóór dat zy, den
Oceaan ontmoetende , door de aanraaking van deszelfs
Wateren , de Hette verkrygen , welke de Sneeuw belet
an te veemen van de Aarde , dat derzelver fnydende
Koude afneemt , allengskens vermindert, en eindelyk ge.
heel verdwynt.
Altoos worden de Winden veel kouder bevonden, wanneer de Grond met Sneeuw bedekt, dan wanneer dezelve
daar van ontbloot , is. In 't algemeen veronderstelt enen,
dat deeze Koude door de Sneeuw aan de Ligt wordt viedègedeeld; doch dit is eerre dwaaling ; want deeze Winden zyn doorgaans veel kouder dan de Sneeuw zelve.
— De Winden behouden derzelver Koude , dewyl de
Sneeuw belet dat ze verwarmd worden , ten koste des
Aardryks ; en dit levert een treffend bewys op van de
nuttigheid der Sneeuw, om de Hette der Aarde , geduurende den Winter, in koude Gewesten, te bewaarén.
Het is opmerkenswaardig, dat deeze einden zeldzaaíri
van de Póolen rechtftreeks na den Equator, maar van het
Land na Zee, waaijen. Aan de Oostkust van Noord-Ani
tiea komen de koude Winden uit het Nóotdwesten, doch
op de Westkust van Europa blaazen zy op uit het Noord
Oosten.
Dat die Winden blaazen na deeze gedeelten , waar zy
de Hette , welke zy zoeken , gereedst kunnen vinder
heeft niets zeldzaams ijs zich; en dat zy allengskens af{
neemen en ophouden , verwarmd zynde door de aan
Wateren van den Oceaan, is desgelyks óvéi`-rakingde
eenkomftig met de natuur en oorzaaken van derzelver beweeging ; en , indien ik de vryheid mag gebruiken om
ten aanzien van
eerie gisting in 't midden te brengen
den voornaamen dienst die de Zeeën toebrengen, of reden
te geeven waarom de evenredigheid v ï Water, tnet de
uit;

,
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uitgeltrektheid van liet Land op onzen lard- en Waterkloot zo groot is, zou dezelve hier op neder komen, dat
zulks dient om eene meerdere gelykmaatigheid in de onderfcheidene Lugtfireeken te onderhouden, door de Wine
den , die , op zekere tydperken , van de groote Vaste
te verwarmen, of te verkoelen.
-landewij,
Dat koude Winden veel zagter worden door over Zee te
waaijen, en dat heexe Winden verfrischt worden door de
aanraaking des Waters, gaat zeer vast; en het gaat even
zeker, dat de Winden van den Oceaan, onder alle LugtItreeken, veel zagter zyn dan de Landwinden.
'L+'r valt geen twyfel aan, of de groote zagtheid "der
Lugtsge(leltennisfe, in de Eilanden vary Groot - Brittanje, en
Ierland , moet geheel en al toegefchreeven worden aan
derzelver afzondering van het nabuurig Vasteland door
zo wyd eene Zee: en in alle gelyke liggingen, in alle
deelen des Aardkloots , ontdekt men, dat foortgelyke
oorzaaken foortgelyke uitwerkzels te wege brengen.
De koude Noordweste Winden, die , geduurende den
Winter, op de Kust van Noord-America heerfchen , waaijen
zelden op meer dan honderd Mylen van 't Strand, en
men vindt dezelve altoos min geweldig, en min í►aydend,
als zy verder van het Land af zyn.
Deeze op zyn tyd wederkeerende Winden van de Vastelanden van Europa, en Noord - America, hebben meest
plaats omtrent het einde van February, en in de maand
Maart. En ik begryp, dat ze, met de daad zeer veel toebrengen, om eene vroege Lente en een vrugtbaaren Zomer aan te voeren, bovenal, wanneer zy zeer Ilerk zyfi
in Maart , en indien op dien tyd de grond .wel met
Sneeuw bedekt is. De geheele Dampkring van, de" Poolgewesten, door deeze v%incien, als 't ware, na den Oceaan gebragt zynde, wordt daar verwarmd, en met Watervervuld ; en , eene groote opeenhooping van Lugt boven de Zee het noodwendig gevolg zynde van de lange
aanhoudenheid deezer koele Winden van het Strand, be.
ginnen de warmer Zeewinden, by derzelver ophouden ,
noodzaaklyk te worden, en, zich verre en wyd over het
Land verípreidende , bieden zy der wederkomende Zon ne hulpe in de Aarde te ontdoen van de overblyfzelen haarer Winterkleeding , en leeven te fchenken aan de menigvuldige fchoonheden van het herbooren jaar.
Die verwarmde Lugt, welke uit Zee komt, Naare warmte gekreegen hebbende door de gerneenfchap met den
Ss 4
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Oceaan , is , ingevolge daarvan, verzadigd met Water ;
vanhier de zagte Regenviaagen in April en May , zo
noodig tot een vrugtbaar -faifoen.
Met regt mag de Oceaan aangemerkt worden als de
groote verzamelplaats en gelykrnaaker der Hette. De
heilzaame invloeden daarvan, tot het bewaaren van eene
gepaste gelykniaatigheid in den Dampkring, werken in
alle faargetyden, en in alle Lugtitreeken.
De verfchroeiende Landwinden onder de verzengde Lugtfireek worden verkoeld door de aanraaking des Waters
van den Oceaan, en , by beurtwisfeling, brengen de Zeewinden , die , op zekere huren van den dag, in meest
alle heete Landen , op Strand komen , verfrisfing mede;
en fehenken , als 't ware , een nieuw leeven aan de
D^erlyke en Groeiende Schepping, kwynende en dorrende
door de bette der brandende Zonne.
Welk eene groote uitgeftrektheid Lands , thans het
vrugtbaarlle op den 'Aardbodem, zou volt}rekt dor en onbewoonbaar weezen , ter oorzaake van de ondraaglyke
Vette, moest dezelve die verfrisfende Zeewinden derven?
En is het niet meer dan waarfchynlyk , dat de uiterften van Hette en Koude in de onderfcheide Saifoenen,
onder de gemaatigde en koude Lugttireeken , volitrekt
onverdraagelyk zouden weezen , indien de invloed van
den Oceaan Beene gelykmaatigheid van Lugtsgefteltenisfe
onderhieldt ?
Tot deeze zo heilzaame einden is de Oceaan wonder
gefchikt, niet alleen uit hoofde van het groot vermogen
des Waters om de Hette op te flurpen , en de groote
diepte en uitgeftrektheid van de onderfcheide Zeeën (die
zodanig zyn , dat één Zomer of etn Winter bezwaarlyk
onderfteld kan worden, eenig merkbaar uitwerkzel te heb
verwarmen of verkoelen van deeze verbaazen--beniht
de hoeveelheid van Water) ; maar ook ter oorzaake van
den aanhoudendere omloop, welke in den Oceaan zelve
plaats heeft , door middel van de Stroomen. De Wateren onder de verzengde Lugr{}reek, door deeze Stroomen
na de Poolgewesten gevoerd zynde , worden daar ver
koude Winden, en, dus-koeldranig
derzelver Hette medegedeeld hebbende aan deeze ongastveye Oorden, keeren zy na den Equator weder; de
verfrisfing voor die verfchroei;de Landen medebrengende.
De Wysheid en Goedheid der Voorzienigheid heeft
men menigmaal in twyfel getrokken, ten opzigte van de

ver-
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verdeeling des Lands en Waters op de oppervlakte onzes
Aardklbots; men hieldt de groote uitgeftrektheid van den
Oceaan voor een bewys van de weinige zorge voor den
Mensch in die verdeeling. Maar hoe veel meer lichts
wy krygen , wegens de weezenlyke gefchapenheid der
dingen , en de veelvuldige nuttigheden van de onderfcheide deelera der zigtbaare Scheppinge, des te minder zullen wy overhellen om ons zelven toe te geeven in het
maaken van zulke beuzelagtige vitteryen.

WA@RNEEMINGEN OVER HET CHARACTER, PEN GODSDIENST, DE WYSDECEERTE, EN DE WEETENSCHAPPEN DER ARABIEREN. Door Sir WILLIAM JONES,

Voorzitter in de Societeit te Bengalen.

(Getrokken uit de dfiatic Refcearches, or Transactions of the
Society inflitnted in Bengal, for inquiring into the
History and Antiquities , ijle Arts, Sciences, and
Literati,,e, of dfia. Vol. 1I.)
en naam van Arabic geef ik, even gelyk de Arabifclae
Aardrykskundigen dikwyls doen , aan dat wyduitgefirekt Schier - eiland , 't welk de Roodezee van Africa af
Asfyrifclu Rivier van Irdn, en van 't-fcheidt,gro
welk de Erythrefclte Zee liet benedenfee gedeelte befpoelt,
zonder Benig gedeelte van de Westzyde uit te fluiten,
die geheel aan Zee zou liggen , indien 'er geen Landengte kwame tusfchen de Middellandfche Zee en de Zee
van Kolzom; met één woord, ik noem Arabic dat Land,
waarin de Arab fiche Taal en Letters, of die 'er eene zeer
nlaauwe gemeenschap mede hebben , zints onheuglyke tyden, in gebruik geweest zyn.
flrabie dus van Indie gefcheiden door een grooten Oceaan, of ten minf{en door een breede Baay, kon bezwaar
Benige gemeenfchap met dit Land hebben , vóór dat-lyk
de Zeevaart en Koophandel merklyken opgang gemaakt
hadden: dewyl, nogthans, de Hindus, en het Volk van
renzen , beiden , in zeer vroegen. tyde , handeldryvende
Vollen waren , heeft men ze waarfchynlvk te houden
voor de eerílen, die, der Westlyke Wereld, Goud, Yvoor,
en Reukwerken, uit Indie bezorgden , zo wel als het riekend Hout, in de Arabifche taal Alluwwva, en in de Sanscritifche Agaru, gehecten,'t welk allerbest groeit in Inanz,
of Cochirchina. 't Is ook mogelyk , dat een gedeelte
ss 5
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van de Afgodery der .Arabieren uit dezelfde bron voort.
vioeije als die van de Hindus; maar zulk eene gemeen.
(chap kan niet anders befchouwd worden, dan gedeeltlyk,
en alleen toeyallig.
De Arabieren zyn nooit te ondergebragt, noch heeft
men op hun geen inbreuk gemaakt, dan alleen aan de
grenzen; waar, met de daad, de Pheniciers, Perftaanen ,
.Ethiopiers, Egyptenaars, en, in laateren tyde, de Othm4nTartaaren, vericheide Vastigheden verkreegen hebben ;
doch, met deeze uitzonderingen, hebben de Inboorelin•
gen van Hejaz en lemen, eeuwen lang, alleen de Heer
behouden van hunne Woestynen en Weidlanden,-fchapy
van hunne Gebergten en vrugtbaare Valeyen; in deezervoege van de rest des Menschdoms afgezonderd , heeft
dit zeldzaam Volk de oorfpronglyke Zeden, Taal, Weezenstrekken en Character, behouden, zo lang en zo onderfcheiden als de Hindus zelve. Alle de oorfpronglvke en egte Arabieren van Syrie, die ik in Europa ken.
de, , die van Yemen, welken ik op het Eiland Hinzudm
zag , waar 'er veelen van Maskat gekomen waren om
handel te dryven, en die van Hejaz, die ik op Bengalen
ontmoette , leveren een treffend verfchil op met de Hin^
du-Inwoonderen deezer Landfchappen. Hunne oogen
(laan zeer leevendig, hun fpraak is ras en onderfcheiden,
hun voorkomen manlyk ee agtbaar ; aandagt en tegenwoordigheid van geest is op hun Belaad te leezen, en
veyheid Praalt door in liet weezen van den minften onder hun. De Menfchen zullen altoos verfchillen in
hunne begrippen van Befchaafdheid , elk dezelve afineetende naar de gewoonten, en vooroordeelen', van zyn ei.
gen. Land ; maar, indien Heuschheid en Beleefdheid, een
zegt voor Poëzy en Welfpreekenheid, een juister maat
volkomene Maatfchappy opleveren , heb -zafvne
een uitmaakend bewys, dat het Volk in Arabie,-benwy
zo ten Platten Lande als in 'de Steden, in Republicainfche en Monarchaale Staaten, in groote maate befchaafd
waren, veele eeuwen vóór hunne bemagtiging van Perfie.
De Taal der Arabieren , gelyk dezelve ongetwyfeld een
der oudllen des Aardbodems is, zo behoeft zy voor gee.
ne te wykeu in aantal van woorden , en juistheid van
uitdrukking; doch het is 'zo waar als bewonderingswaardig, dat dezelve, noch in woorden, noch in woorc:fchik.
king, de minfte gelykvormigheid heeft met de Sanfcrit ,
of de groote moeder der Indiaanfche TaaFen. Twee in 't
oog-
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oogloopende byzonderheden wezen dit uit ; de Sanfcrit
beeft veel op, gelyk de Griekf lie , de Perfifche en Duithhe, Taal, doch in eene veel hooger maate, met zamen
woorden ; terwyl de .4rabifche met alle Zuster -geíld
woorden afkeerig is, en onver--talenvzmgfd
anderlyk zeer zamengettelde denkbeelden door omfchryving uitdrukt : zo dat, wanneer men een zamengefield
wdord aantreft in eenige taal van het Arabisch Schiereiland, 't zelve vrylyk mag geteld worden onder die van
vreemde herkomlle. Ten anderen is het eene eigenfchap
van de Sanfcrit, en van andere Taalen van denzelfden oor
fprong , dat de wortelwoorden meest altoos Tweeletterig
zyn, en die der Arabifche Taaie Drieletterig.
Men beweert, vry algemeen, dat de oude Godsdienst
der Arabieren geheel Sabeïsch was ; maar ik kan zo weinig onderfcheiden berigt geeven van het ;Sabeïstiscla Geloof, of zelfs van de meering des woords, dat ik nog
.met geen vertrouwen over dit tink durf fpreeken. Dit
gaat althans vast, dat de Yeazen zeer vroeg vervielen tot
de algemeene, Schoon groove, dwaaling van de Zon en
het Uitfpanzel aan te bidden: want zelf de derde onder de
affiammelingen van YOKTAN , die gevolglyk zo oud was
als NAHOR , nam dei bynaam aan van ABDUSHAM, of
Dienaar der Zonne,, en- zyn Geflacht, worden wy verzekerd, bewees byzoiidere Eere aan dit Hemellicht; andere
Stammen vereerden de Planeetes en vaste Starren; maar
de Godsdienst der Dichteres fchynt zuivere Thezrmus
geweest ie zyn, Idit weeten wy met zekerheid; dewyl
wy Arabifche Verzen bezitten, van eerre ontwyfelbaare
oudheid, welke Godvrugtige en verheevene gevoelens behelzen over de Goedheid, Regtvartardiglieid,Magt en Alom
AIr LAH, Of DE GOD. Indien een Op--tegnwordihva
fchrift, 't geen men zegt op Marmer in Tesnen gevonden -te zyn, egt;, is, dan bewaarden de oude Inwoon
dat Land den Godsdienst van EsER, en beleeden-dersvan
hun geloof in Wonderwerken en een Toekomenden Staat.
Men verhaalt ons mede, dat 'er zich eene groote overeenkomst opdoet, tusfchen de Godsdienflen der Heidenfche Arabieren en de Hindus; maar, fchoon dit waarheid
zyn moge, zal nogthans eene overeenkomst, in liet ver.
eeren van de Zon en de Starren , gene verwantfchap
tusfchen de twee Volken bewyzen : de Vermogens van
God vertoond als vrouwlyke Godheden , de aanbidding
van Steenen, en de naam van den Afgod Wudd, mag ons
doen
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doen vermoeden , dat eenige van de Hindu- bygelooviglieden toegang in Arabie gevonden hebben; en, fchoon
wy, in de Arabifclie Gefchiedenis, geene voethappen ontdekken van zulk een Vermeesteraar of Wetgeever, als de
groote SE SAC , die gezegd wordt, Pylaaren opgeregt te
hebben in Temen, zo wel als aan den mond van de Gangea, zullen wy, nogthans, daar wy weeten dat Sácya
een tytel is van BUDDHA, dien ik veronderstel WODEN te
weezen; naardemaal BUDDHA geen Inbooreling van Indie
was, en dewyl de leeftyd van SESAC volkomen overeen
dien van Sácya , eene waarfchynlyke gisting-ftem
mogen vormen, dat deeze in de daad dezelfde Perfoon
was, die van Ethiopie oostwaards trok, of als een Krygsheld, of als een Wetgeever, omtrent duizend jaaren vóór
CHRISTUS, en wiens Godsdienstplegtigheden wy thans zo
verre uitgebreid vinden , als het Land van
fon, of,
gelyk de Cliineefen 't zelve noemen, Yapuen, welke beide
woorden de Opgaande Zon betekenen. Sácya kan afge-.
leid worden van een woord, Magt betekenende, of van een
ander, Groeiend voedzel aanduidende: zo dat dit woord
niet hepaale , of hy een Held dan een Wysgeer was:
maar de tytel BUDDHA, Of Wyze, mag ons doen gelooven ,
dat hy eer een Weldoener , dan een Verdelger, zyner
Medemenfehen geweest hebbes indien zyne Godsdienst,
egter, waarlyk in eenig gedeelte van Arabie werd ingevoerd, dezelve heeft in dat Land niet algemeen kunnen
weezen: en wy mogen vrylyk verklaaren, dat, vóór de
Mahomedaan/che Omwenteling, de edele en geleerde Arabieren tot de Theïsten behoorden; maar dat een domme
Afgodery onder de laagere volksftanden heerschte.
Onder de Arabieren vind ik, tot den tyd hunnes uit
geen flap van Benige Wysbegeerte, dan de Zede--tochs,
kunde: en• zelfs• hun Stelzel van Zedekunde, hoe edel.
moedig en uitgebreid het ook moge geweest zyn in
de harten van eenige weinige doorlugtige Opperhoofden,
was het over 't algemeen deerlyk bedorven, ten minren
eene Eeuw vóór de opkomst van MMAHOMCD : de uit(Ieekende Deugden, welke zy zich beroemden in te fcherpen en te betragten, belftonden in eene Verfmaading der
Rykdo.mmen, en zelfs van den Dood: maar, in de Eeuw
der Zeven Dichteren, was hunne Milddaadigheid veranderd in dwaaze Verkwisting; hun Moed in Woestheid,
en
-
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en hun Geduld in eene Hardfiekkigheid , om vrugtlooze
gevaaren in den mond te luopen. De Dichtflukken, getyteld Almrdllakut (*), leveren eene juiste fchilderye op
van hunne Deugden en Ondeugden, van hunne Wysheid
en Dwaasheid; en toonen, wat men behendig te wagten
hebbe van lieden met open harten en ziedende driften,
zonder wet om de Hartstogten te beteugelen, en weinig
Godsdienst om ze te bedwingen.
Weinige Gedenktekens der Oudheid zyn in Orabie bewaard, en van deeze weinige zyn de naarigten zeer onzeker; dan wy behoeven geen oude Gedenktekens of
Overleveringen, ten bewyze • dat de Arabieren, zo van Hejàz
als Temen, van Benen geheel anderen Stam komen, dan de
Hindus.
De Zeden der Hejàzi- Arabieren, die wy weeten, dat
Rand gehouden hebben, van SALOMO'S tyd, tot de tegenwoordige Eeuwe , begunfligden in geene deele de aan.
kweeking der Kunflen; en, wat de Weetenfchappen betreft, wy hebben geen reden om te gelooven, dat zy
kennis aan eenige hadden: want, voor lief hebbery, Naamen
aan de Starren te geeven, welke hun van dienst waren in
hunne herderlyke of rooverfche omzwervingen in de Woestynen,en in hunne Weerwaarneemingen, kunnen, bezwaar lyk, als een weezenlyk gedeelte der Starrekunde befchouwd
worden. -- De eenige Kunften, waarin zy na uitfteekenheid dongen, (ik zonder het Paardryden en den Wapenhandel uit) waren Dicht- en Redenrykkunde. Dat wy
niets van hunne opstellen in ondicht hebben , ouder dan
de Koran, mag, misfchien, toegefchreeven worden aan de
weinige kennis, welke zy in de Schryfkunst fchynen bezeten te hebben ; aan de voorkeuze , welke zy aan dichterlyke opflellen gaven, en de gemaklykheid, waar mede
men verzen van buiten leert. Dan hunne geheele Gefchiedenis wyst uit, dat zy zeer welfpreekend waren, en een
wonderbaar vermogen bezaten , om, zonder voorbereiding,
vloeiend en klemmend te fpreeken. — Nooit heb ik kunnen
ontdekken, wat zy meenden door de Boeken Rawáfirn ge.
naamd; doch veronderstel, dat het verzamelingen waren van
hunne Gemeene of Gewoonlyke Wet.— Het fchryven was
by hun zo weinig in gebruik, dat hunne oude Djchtftukken,
(*) Van deeke is eerre ngelfche- Vertaaling voorhanden.
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ken, welke wy thans kunnen leezen, bykans aangemerkt
mogen worden als oorfprongiyk ongefcbreeven : en ik hel
over, om te denken, dat sIMUUL JOHNSON'S redenkaveling,
over de verregaande onvolkomenheid van ongefchreevene
Taalen, te algemeen is: naardemaal eene Taal, welke alleen gefprooken wordt , egter zeer befchaafd kan zyn,
door een Volk, 't welk, gelyk •de oude Arabieren, de
verbetering zyner Taale een \Tolksbelang rekent, fiaatlyke
zamenkomtten bepaalt om Dichterlyke Bekwaamheden ten
toon te fpreiden , en liet een pligt rekent, de Kinderen de meest goedgekeurde Stukken van buiten te doen
leeren.
De Temen hadden mogelyk meer Handverklyke Kun/ten
en misfchien meer Weetenfclaaps : dan, fchoon hunne Havens de Marktplaatzen moeten geweest zyn , tot het
dryven van den uitgetl rekten Kooplhan(iel., tusfchen Egypte eft Indie , of een gedeelte van Perfte , bezitten wy
nogthans geene zekere bewyzen van hunne vordering in
de Zeevaart, of zelfs in de Handwerklyke Ktlnften.
Dat de Arabieren der Woestyne Speeltuigen bezaten,
en Naamen voor de onderfcheide Muzyknooten, als mede,
dat zy veel vermaaks vonden in de toonkunst, weeten
WY in 't zekere; doch hunne Snaar- en Blaastuigen waren, naar allen fchyn, zeer eenvoudig, en, zo ik ver
hun Muzyk weinig meer dan een natuurlyk-moed,was
en zamenl}emmend ophaalen van hunne Treur- en Minderlinge eigenfehap hunner Taanezangen. ---De zon
le, en het vermyden van zamengeltelde woorden, mag,
volgens het denkbeeld van BACON , aangedrongen worden als een bewys , dat zy geene vorderingen in de
Kunflen gemaakt hadden, „ welke," gelyk by fchryft,
eene verfcheidenheid van zamenvoegingen vorderen, om
„ de zamengef}elde begrippen, daar uit herkomftig, uit
te drukken:" doch deeze byzonderheid moet misfchien
geheel toegefchreeven worden aan den aart der Taale, en
den finaak der geenen, die dezelve fpraken: vermids de
oude Duitfchers , die geen Kuníten verftonden , blyken, fmaak
gevonden te hebben in zamengeffelde woorden , welke
Dicht- en Redenkunst , iemand veelligt zou begrypen,
zo zeer vereischten als eenige andere Kunst.
Zo groot, over 't geheel genomen, was de flerkte der
bekwaamheden , natuurlyk, of door gewoonte; verkreegen,
door welke de Arabieren zich boven anderen deedeà uitfleeken,dat wy ons niet behoeven te verwonderen ,wanneer
wy
-
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wy die flikkering van vernuft zien, 't welk zy betoonden,
zo verre als hunne wapenen zich uitf{ rekten, als zy buiten
hunne oude grenspaalen kwamen, en als een watervloed
zich uitbreidden over het groote Ryk van Iran. Dat een
Geflacht van TázIs, of Zwervers, gelyk de Perftaanen hun
noemen, „ die de Melk der Kameelen dronken en Spring.
„ haanen aten," het in den zin kreeg ,om het Koningryk
van Feridun te onder te brengen, wordt door dell Veldheer van YEZDEGIRD's Leger aangemerkt , als het íterkfte
blyk van de iigtzinnigheid en veranderlykheid der .Fortuine ; maar FIRDAUSI , een volkomen Kenner van de
Afiatifche Zeden, en zeer onpartydig,, vertoont de Arabieren, zelfs in de dagen van FERIDUN, als , 1 verfinaadende
alle foort van afhangelykheid van dien Monarch; zich
a , verheugende in hunne vryheid, vermaak fcheppende in
„ welfpreekenheid, weldaadigheid, en krygsverrigtingen;
„ maakende die, gelyk de Dichter zegt, de geheele Aar„ de rood als wyn, met het bloed hunner vyanden, en
„ de Lugt als een bosch door hunne zwaare Speeren 1 "
Net zulk ben Chara er waren zy gefchikt, om elk Land ,
waarin zy konden vallen, te vermeesteren; en, indien
ALEXANDER op hun Land een Krygskans gewaagd hadt,
zouden zy ongetwyfeld een hardnekkigen, en waarfchynlyk een gelukkigen, wederhand geboden hebben.

LEEVEWSMERKWAARDICHEDEN VAN EDUARD CHRISTIAAN
VAN KLEIST, BEROEMD KRYOSHELD EN DICHTER.

een beroemd Duitsch
Dichter, en een Krygsheld van uitfteekende dapperheid, zag, in den Jaare MDCCXV, te Zeblin, in Pomeeen, het eerfte'leevenslicht. Met +zyn negende jaar werd
hy na Cron, in Poolen, ter Schoole gezonden, en zette zyne Letteroefeningen vervolgens te Dantzich en Roningsbergen voort.
Den loop zyner Letteroefeningen voleindigd hebbende,
gitig hy zyne Bloedverwanten in Deenemarken bezoeken , die
hem uitnoodigden om in dat Ryk zich neder te zetten.:
vergeeffche poogingen aangewend hebbende, om, als Regtsgeleerde, eenige bevordering te verkrygen, tradt hy, met
gyn één en twintigfte jaar, in Deenfchen Krygsdienst. Naa
deezen flap bevlytigde by zich op alle Weetenfchappen,
tot
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tot den Kryg betrekking hebbende, met dezelfde naar.
fligheid als hy voorheen zich in de Regtsgeleerdheid
oefende.
Met den aanvang der Regeering van FREDERIK DEN II,
Koning van, Pruisfen , in den Jaare MDCCXL, trok de
Heer KLETST na Berlin; hy werd voorgefteld aan zyne
1vIajefteit , die hem een Luitenants . plaats gaf , in 't Regiment zyns Broeders, Prins HENDRIK; hy woonde alle
de Veldtochten by, die de eerfle vyf jaaren der Regeerins
ge van FREDERIK DEN I1 onderfclleiden.
In den jaare MDCCXLIX, werd hy tot Capitein bevor
derd, en gaf, in dit jaar, zyn uitmuntend Dichtffuk, de
Lente, uit. Vóór het uitbar(ten des laatften Oorlogs, verkoos
de Koning , KLEIST met eenige andere Officieren te Potsdain ,
tot metgezellen van dea jongen Prins FREDERIK WILLEM
van Pruisfen, en om aan diens tafel te eeten. By den
eerften• Veldtocht , in 't jaar MDCCLVI, werd hy benoemd tot Major van Haufen's Regiment; 't zelve toen
te Leipzich in bezetting liggende , hadt by tyd om ver
nieuwe Dichthukken af te maaken.
-fcheid
Naa den flag van Rosbach, droeg de Koning, by eenen ei
aan KLETST den last op, om -het Opzigt-genhadiBrv,
over het groote Hospitaal, te Leipzich "aangelegd, op zich
veemen. Te deezer gelegenheid werd zyne Menschlievenheid door de Zieken en Gewonden van Vriend en
Vyand gepreezen; en zyn, Onbaatzugtigheid door alle de
Inwoonderen van Leipzich bewonderd.
Wanneer Prins HENDRIK, in den jaare MDCCLVIII,
te Leipzich kwam, verlangde de Heer KLEIST in diens
Leger met het Regiment van Haufen te dienen; gereed
werd dit verzoek ingewilligd. Aan gelegenheden, om
Krygseere te behaalen, kon het niet wel ontbreeken onder dat groote Legerhoofd; en hy deelde altoos, zyn
moed mede aan het Battaillon, onder zyn bevel flaande.
--- Hy diende ook onder dien Prins in 't begin des
Veldtochts van MDCCXLIX, in Frankenland, en in alle
de Krygstochten van dat Leger, tot by , met de Legermagt, onder den Generaal rINK , last kreeg. zich by 's Konings Leger te voegen.
Op den twaalfden van Oogstmaand viel de bloedige
Veldslag by Kunersdorf voor, waar in de dappere KLEIST
fneuvelde. Hy was onder die het Rusfisch Leger van de
zyde aanvielen, en hielp drie Batteryen vermeesteren. In
dit bloedig geyegt ontving by twaalf kneuzingen; en de
twee
-
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twee voorde vingers van zyn rechter hand gewond zynde, moest by zich van zyn flinker bedienen om ht
Zwaard te voeren. Zyn post van Major verpligttc hem
achter de Gelederen te blyven : clan by bemerkte niet, dat
de Bevelhebber der Battaillons gewond en weggebragt
was, of by Relde zich aan 't hoofd, en voerde 't zelve,
-te midden van het ve:fchriklykst vuur van 's Vyands Gefchut, tegen de vierde Battery aan. Hy verzogt het Re.
giments vaandel te mogen hebben , en, dit in den arm
houdende, voerde by het aan. lier kreeg by eenkogel
in den flinker arm ; toen niet langer in Raat om het
zwaard in de flinker hand te houden, greep by het weder in de regter, en hieldt het wet de twee achterfee
vingers en den duim. Iets rukte by voor uit, en was
dertig fchreden van de Battery , toen zyn regter Dye
befchadigd werd door een fchampfcheut van een groote
kogel by viel van zyn Paard; zyn volk toeroepende:
, Myne Kinderen! verlaat uwen Koning ,niet! " Met behulp van die hem omringden, poogde hy, tot :tweemaalen
toe, weder te Paard te klimmen; doch zyn kragt begaf
hem, en hy viel in zwym. Daarop bragt men hem ach
'linie, waar de Cbirurgyn, 'bezig met zyne wonden-terd
te verbinden, doodgeíchooten werd.
De Cozakken, kort daarop aanrukkende , kleedden den
Heer KLEIST naakt uit, en wierpen hein op ee:ze morsige plaats neder; hier vonden eenige Rusffc ?ie Hufaaren
hem in den nagt, en bragten hem by 't 'vuur van de
hoofdwagt, dekten hem met een mantel, en gaven hem een
hoed op 't hoofd; ook reikten zy hem eenig brood eis
water toe. In den morgenílond boodt een hunner heng
een Pluk gelds aan, 't welk by weigerde: dan by lag het
op zyn dekmantel neder, en vertrok niet zyne makkers.
Welhaast keerden de Cozakken weder , en namen alle
weg,
de edelmoedige Hufaaren hem gefchornkën had
den. Dus lag by weder naakt op den grond , en bleef in
dien jammerlyken toeftand tot op den middag, wanneer
een Rusfisch Officier .hein herkende, en in een wagen na
Frankfort aan den Oder deedt voeren; hier -kwam hy in
den avond aan, zeer zwak; de Heelmeesters bragten hens
terftond alle mogelyke hulp toe; maar de gebrooken beenderen vaneen fplytende , borst 'er een flagader , en by
flierf door verlies van bloed.
Frankfort toen in 's Vyands handen zynde, befeldett
zy deezen Prui fchen Held riet alle Krygseere ten grave:
'mrw. 17929 NO, T4.
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de Stads Bevelhebber, een groot aantal Rusfifc7e Officieren , de Stads Kegeering, met de Hoogleeraaren en de
Studenten , maakten de Lykflatie uit , voorgegaan door
'. reurnnuzyrk.
De in Duitsch?and zeer bewonderde Dichtwerken van
deezen ongelukkig gefneuvelden Dichter zyn, in twee Deelen in 8vo, fraai gedrukt, en llrekken hein ter Onfterflyke Naagedagtenisfè.

S E L I C 0.

Een ffricaansch Vertelzet.
Uit het F. ansch.
' ad en wy, gelyk de Perfrea;aen beweeren, mogten gelooven,
dat het Heelal onderworpen is aan twee Beginzelen , welk
een al het goede, en w,.lk ander al het kwaade, op deeze we•
read veroorzaakt, zouden wy, in de daad, moeten overhellen om
vast te ftellen, dat Arica liet Gewest is, waar het kwaade Beginzel, op eene byzoudere wyze, zyne Magt uitoefent. Geen
gedeelte der Aardkloots brengt zulk eene verfcheidenheid van
Vergiften, zo veele wilde Dieren, en vernynige kruipende Die•
ren, voort. I Iet weinige, 't geen wy weeten van de Gefchiedenis van Marocco, van de Negers van fIrdra, van de ,f ag as,
de ingeboorane I: ustbewoonders ,. zo verre als het Land der
Hottentotten, heeft veel overeenkemsts met de Natuurlylce h iszorie der Leeuwen, Panthers en Slangen, die, op eene zo waar
dit verzengd Gewest in gemeenfchap bezitten, met-digewyz,
de Menfcheneetende Vonten, die de Gevangenen verkoopen,
of derzelver vleesch eeten. Te midden van deeze afzigtige en
fchriklyke tooneelen, waar eenigen hunne Kinderen verkoopen,
en anderen de Gevangenen ten lyve in flaan, mogen wy foms
,blykén one toeten van Natuurlyk Relt, van edelaartige Deugd,
van Standvastigheid in lyden, en eene grootmoedige veragting
des Doods. Deeze voorbeelden, hoe fehaars dezelve ook mogen weezen • zyn genoegzaam , om ons deel te doen neemen in
dit vernederd gedeelte des Menschdonis, om ons te doen ge
dat zy Menfchen zyn, eveneens als, in een dorre Zand -denk
oenige weinige groene bladeren van een op zich zelve-woestyn,
staande plant, die de Reiziger, van tyd tot tyd, te zyner ver
ontdekt , genoegz^am zyn om hens te verzeke--angemi
ren, dat by nog up den aardbodems wandelt.
In liet Koniagryk Ynida, op da Kust van Guinea geleegen,
by ds Kaap u'ey drie Pus;tan, en niet verre van Sabi, de Hoofd-
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fkd, woonde, in den Jaare 1727, eene arme Weduwe, DARINA
geheeten. Zy was de Moeder van drie Zonnen, welke zy hadt
opgekweekt met eese tederheid, gelukkig der Menschlyke Natuur algemeen eigen; maar zeer zeldzaam in Lugtftreeken, waar
de Kinderen als Koopwaar aangemerkt , en door lgevoellooze
Ouderen tot Slaaven verkogt worden. De oudite deezer Zoo.
n,en heette Gunn:, de tweede TELOA , en de jongs e SELICO.
Alle deezen waren beminnelyk, en gevoelig van hart; zy aanba.
den hunne goede Moeder, die, thans oud en zwak, alleen van het
vlytbetoon deezer Kinderen leefde. De Rykdom van dit Ge
een Hut, waaritr het .woonde, met een klein Veld-zinbe(lodt
daar by liggende; de Mai.z, welke daar groeide, diende ten lee•
veils ogderhoud: Eiken morgen , ging, beurtlings, een der drie
Broederen op de jagt, een ander arbeidde op het land, en de
derde bleef by de Moeder, t'huis. De Jaager brags zyn gevangen Wild, en zomtyds eenig Honig, in de Hut; de Landwerker
brags het geen het Land opleverde , en hy, die t'huis bleef,
maakte het eeten gereed. 's Avonds hielden zy gezamenlyk den
maaltyd, om ftryd zich beyverende om de oude Moeder dienst
te doen: zy ontvingen Kaaren zegen • en, zich an elkanders
zyde op ftroo nedervlyende, gingen zy Naapen tot desa morgen.
SELICO , de jongde der, Broederen, ging menigwerf na de
Stad , om de eerite vrugten des Oogsts te brengen, als eene
offerande voor dit arme Gezin, in den Tempel van de groote
Godheid hues Lands. Deeze Godheid is, gelyk men weet, een
Slang, van -die foort, welke niet -vergiftig is, en geen leed doet.
Terkvyl zy alle vergiftige Slangen, zo veel mogelyk, uitrooijen,
wordt het voor een. doodverdienende misdaad gehouden , eet}
der in 7urida geëerbiede Slangen te dooden. Te deezer oorzaake
is het getal dier heilige Slangen, in het oneindige, vermeerderd;
in 't midden hunner Steden en Dorpen, en zelfs in de Huizen,
ontmoet men, waar men komt, .deeze Godheden, die gemeen zaam by hunne Vereerders voedzel neemen, by het vuur flaapen, en op de bedden Jongen werpen; dit laatfile wordt by hun
als een allergunlligst voorteken aangezien.
Van alle de Negers in fuida was 5ELICO de zwartte, de wei
hunner groote-gemakti,ndblye.InTmp
Godheid ljadt hy de jonge sFRISSA, de nogter des Opperpries•
zers, gezien, die, door haare gedaante, fchoonheid en bevallig
alle andere jonge Dogteren baars lands overtrof. SEL,ico-heid,
:

.

ontftak in liefde tot BERISSA, en wekte haare wederliefde op.
.Eiken Vrydag , de Dag by de Negers befemd tot rust en

Godsdienstoefening, vervoegde zich de jonge Minnaar Teinpelwaards, en fleet den dag in 't gezelfchap van zyne dierbeminde
aERISSA , fprak tot hear van zyne Moeder , van zyne sedge
liefde, en het geluk, 't welk zy, door den Huwelyksband ver
zouden fmaaken. BERISSA fcheen desgelyks niet te ver-enigd,
dat zy even zeer verlangde, na bet aanbreeken van dit-beln,
Tt2
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tydllip , en de eerwaardige FARULHO , haar Vader, die de Egtverbintenis goedkeurde , beloofde , onder omhelzing, dat hy
binnen kort, de Liefde van dit Paar zou beloonen.
Eindelyk naderde dit zo lang verlangde tydperk. De Dag
tinas bepaald; de Moeder 'van SELICO en de twee Broeders hadden de Hut gereed gemaakt , om het jeugdig Paar te ontvan.
gen, wanneer de berugte TRURO AUDATI, Koning van Dahoznái , het gerugt wiens fchielyke overwinningen zelfs tot in
Europa klonk, in het Koningryk van 4rdra viel; de Inwoon
verdelgende: aan het hoofd zyns verfchriklyken Legers-ders
optrekkende , werd hy alleen te rug gehouden door de groote
Rivier , op de grenzen des Konings van .7uida. Deeze een
zwak en vreesagtig Vorst , beheerd door zyne Vrouwen en
Staatslieden, was niet bedagt om zyne Krygsmagt te verzamelen
tot wederhand des Vermeesteraars. Hy geloofde, dat de God'
heden des Lands 't zelve genoeg zouden befchutten voor eenex
inval, en liet, aan den oever' der Riviere, alle de heilige Slangen
brengen, welke hy kon magtig worden. De Vorst van Daho,nai , verwonderd en verontwaardigd , dat hy niets dan Slangen
tie bel}ryden voadt, wierp zich met de zynen in den Stroom,
bereikte den tegenovergeflelden oever , en welhaast werden
deeze Goden, van welken men wonderen verwagtte, in ftukken
tehouwen, op 't vuur geroost, en door de Overwinnaaren opgeeeten. Hierop verliet de Koning van Yuidda , denkende
dat niets anders hem kon redden, zyne Hoofdflad, en haastte
zich om fchuilplaats te zoeken op een afgelegen Eiland. De
Krygslieden van AUDATI verfpreidden zich allerwegen , woedende
te vuur en te zwaard. Zy brandden Koornvelden, Steden en
Dorpen af, en vermoordden alles wat zy aantroffen.
Schrik verfirooide de weinige Inwoonders , die de flagting
ontkwamen. De drie Broeders hadden, op de aanhadering des
Vermeesteraars , de Moeder op de fchouderen genomen , en
zich gehaast na het diepst van een bosch. SELICO wilde DAIUNA niet verlaaten , terwyl zy zich aan het mins gevaar vondt
biootgelleld : doch, op het eigen oogenblik , dat by haar buiten gevaar rekende , vlood hy, beevende voor het Lot van
BERISSA, na Sabi, om haar te behouden, of met haar om te
komen. Sabi was door de Dahomiaánen ingenomen. De
firaaten firoomden van bloed; de huizen waren geplunderd en
verwoest; het Paleis des Konings en de Tempel der Slange leverden niets op aan zyn oog dan fmeulend puin , bedekt met
Lyken, welker hoofden de Barbaaren , volgens hunne gewoonte,
afgekapt en weggevoerd hadden. De ongelukkige SELICO waag
zich, in wanhoope, tnenigmaalen onder de Soldaaten:, dron--de
ken van brandewyn en bloed! Overal ging srLlco, door deeze
jammertooneelen, BERISS en FERJLf1O zoeken, derzelver naamen uitfchreeuwende; doch kon, onder zo veele rompen, de
lichaamen deezer waarde Panden niet onderktttneu.
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Na vyf dagen in deeze fchriklyke naafpeuring- gelleeten te
hebben, niet twyfelende of EERcss i, en haar Vader waren de
Oagtoffers geworden van de woedende Dahorniaanen , befloot
$Burn aa zyne Moeder weder te keeren. Hy vondt haar inr
't bosch, waar by deeze Vrouw, met zyne Broederen, gelaaten
hadt. De kommer op 't geland van SRLICO diep ingedrukt,
zyn voorkomen en verwilderde houding, verfchrikten. het ongelukkig Gezin. Delurre beklaagde zyn ongeluk, en voerde
troostredenen aan; doch voor alle was haar Zoon ongevoelig.
Hy weigerde allen voedzel, en fcheen bellooten te hebben zich
uit te hongeren. GonExl en TELOS deeden geene • pooging

om hem door redenen over te baalen ; zy weezen alleen op
hunne Moeder, die noch huis, noch brood, en niets dan. haare
Kinderen, hadt. Zy vroegetthem, „ of hy op dat gezigt geen
moeds genoeg bezat, om te leaven?"
SELico beloofde dat hy zou leaven, en pynigde zich zelven om
aan niets anders te denken, dan om de zorg voor eene dierbaare
Moeder met zyne Broederen te deelen. Zy toogen dieper
het Woud in, verwyderden zich 'verder van Sabi, bouwden
een Hut in een afgelegene valei , en dagten door de jagt te
vergoeden, het geen zy aan Maiz, en andere mondkost,moesten
misfen.
Van boogen en pylen , en alle andere noodwendigheden ,
welke zy geen tyd gehad hadden om mede te voeren , beroofd, voelden zy welhaast het uiterfte gebrek. Vrugten vondt
men weinig in deeze bosfchen , waar het verbaazend groot
aantal van Aspen de inzameling geftadig aan de drie Broedes
ren betwistten. De aarde ,brags niets dan gras voort. Zy had-.
den geen werktuigen om den grond te ontginnen , noch zaad
om te zaaijen. De Regentyd kwam , de verfchriklykheden
des hongernoods omringden hun. De arme Moeder, op een
bed van drooge bladeren liggende , zieltoogde ; doch klaagde
niet. Haare Zoonen, door honger verzwakt, konden niet langer in de bosfchen omzwerven , die overal door 't water ontoeganglyk werden: zy hadden fcrikken gefpannen voor het
klein gevogelte , 't welk naby de Hut kwam ; als zy 'er een
vingen , 't welk zeldzaam gebeurde , want het ontbrak hun
eerlang aan aas , bragten zy -het cot hunne Moeder ; zy ona
wing het met een lach ; doch wilde 'er niet van eeten , of haare
Kinderen moesten 'er een gedeelte van neemen.
Drie 'maanden verliepen 'er, zonder eenige verandering in
hunne omfandigheden te wege te brengen. • In 't einde, ge.
drongen eenen flap te doen, hielden zy raad, op het verzoek
van DhRINA., GUBERI Relde eerst voor, dat zy tot de
kast zouden doordringen, en één hunner verkoopen aan den
eerfen.. uropeaan , die zy tegenkwamen ; om _ voor dit geld
si►aiz, brood, en de noodige werktuigen tot den Landbouw, te
Tt3
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koopen , ten einde daar mede hunne Moeder te onderftetmeii:
De Broeders namen hierin - genoegen ; doch toonden zulks
door een droevig flilzwygen. Het denkbeeld, om, voor altoos,
van elkander afgefcheiden, en Slaaven der Blanken te worden,
maakte hun als bysterzinnig. „Wie zal verkogt worden?"
vroeg TELOA op een hartbreekenden toon. — „Het lot moet dirbe!lisfen," fprak cusenr, „ laaien . wy drie fteenen van ver-:
fchillende grootte in dit aarden vat doen, dezelve .doorfchud„ den, en hy, die den kleintien trekt, zal de ongelukkige.Man
„ weezen." --- SEUCO viel hem in de rede, „ neen, myn

„ EroedGr, het lot is reeds getrokken. Ik ben de onge„ lukkigfle van allen: gy. vergeet, dat ik BERISSA verlooren heb,
en dat gy alleen my wederhouden hebt van om te komen ,
„ door te zeggen , dat ik, myne•Moeder ten dienfte, moest
„ leeven. Bekragtig 't geen gy gezegd hebt, -.-.^- dit is de.
„ gepaste tyd, --.. verkoop my!"
GusExr. en TELOA poogden te vergeefsch zich aan te kanten
tegen het edelmoedig voorstel huns Broeders. S.ertco weder
alles wat zy bybragten, weigerde 't aan. het lot over-ílrefd
te laaten , en dreigde zelve heen te zullen gaan, indien iy hem
niet wilden vergezellen: in 't einde gaven de twee ouditen toe.
Men kw.:m overeen , dat GCBCRL by zyne Moeder zou blyven,
dat TELO.\ st.LICO na het Hollandfche Fort zou brengen., daar
den prys voor zyns Broeders•veyheid ontvangen, en onmiddelyk met de zo zeer benoodigde leevensmiddelen wederkeeren.
Toen dit beflooten was , kon sEL5co, alleen, zich van
traanera wederhouden ; doch hy vondt het. allermoeilykst dezelve te bedwingen, toen hy zyne Moeder zou verlaaten, haar
voor eeuwig vaarwel zeggen, haar voor de laatfie keer omhelzen, en, wat meer is, haar misleiden, door de belofte van
tpoedig met TELOA weder te zullen keeren; zeggende, dat zy
alleen ten oogmerk hadden hunne voorgaande wooning te gaan
opzoeken , om te zien of zy 'er zich weder zouden kunne*
nederflaan. --- De goede Oude Vrouw geloofde hun; nogthans - kon zy bezwaarlyk haare Zoons uit haare klemmende ar•
men loslaaten ; zy beefde voor de gevaaren , welke zy 'mogten
loopen ; en , door eene onwillige beweeging, liep zy sa.
Bico na, op 't oogenbli's, dat zy hem uit het oog verloor.
De twee Broeders , van welken niet kon gezegd worden
wie de ongelukkigfte was, bereikten in korten tyd Sabi. Do
moordende Oorlog halt uitgewoed , de Vrede begon haar
lachend aangezicht te vertoonen , de, Koning van Dahomai,
onge(loord Bezitter des Grondgebieds an 51uida , wenschte
den Handel aan te moedigen met de Europeaanen , die hy in
zyne Stad noodigde. Veele Engelfc,§e en Franrche Kooplieden
werden ten Hove des Konings ontvangen, die aan' hun .zyne
veel •
-
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veelvuldige Gevangenen verkogt, en onder zyn Krygsvolk de
Landeryen der Overwonnenen verdeelde.

TL.LOA vondt welhaast een Koopman, die hem honderd Kroo•
nen voor zynen Broeder boodt. Terwyl hy in twyfel hing,
alle zyne Leden beevende , en over den fchriklyken koop
handelende, hoorde men een trompetgefchal, en een Omroeper
maakte bekend , dat de Koning van Dahomaí vier honderd
Oncen Gouds beloofde aan ieder , die leevend tot hem zou
brengen een jongen Neger, die , 's nagts te vooren , het hadt
durven bettaan om het Serail van den Monarch te ontheiligen,
en, Onstwaards vlugtende , de Wagters ontkomen was.
SCLICO hoorde dien uitroep; gaf TELO. een teken , dat hy de
koop met dien Koopman niet zou fluiten; en, zyn Broeder
ter, zyde neemende , voerde hy hem te gemoet: „ Gy zyc
,• hier gekomen , om my te verkoopen, en ik wenschte dat gy
,, he4 doen zoudt om myne Moeder te onderíieunen; doch de
geringe prys, welken deeze Blanke u biedt, kan niet vee li '
„ basten; vier honderd Opeen Gouds zou u en DARIN voor
„ altoos buiten behoefte (lellen. Gy moet die verdienen, myn
„ Broeder ! Bind my op dit oogenblik , breng my tot den
„ Vorst al; de fchuldige Perfoon, dien hy verlangt. Vrees
niet; ik . weet, zo wel als gy, welk eerre ftraffe ik te wag, ten heb. Ik heb berekend hoe lang dezelve zal duoren: lan„ get dan een uur zal °tdezelve niet aanhouden, en toen myne
„ Moeder my ter wereld bragt, leedt zy langer."
TaLOA, beevende, kon hier op naauwlyks antwoorden: geheel
van tederheid vermeesterd, viel hy neder aan de voeten van
SELICO, omvatte zyne knieën , en bezwoer hein , in den naam
zyner Moeder, in den naam van BERISSA , en by alles wat
hem dierbaar was, van dit fchriklyk oogmerk af te zien. -^
„ Van wie fpreekt gy," ving SELICO aan, met een verfmaa•
dende glimplach op 't gelaat, „ ik heb BEItISSA verlooren;
;, ik wensch haar weder te ontmoeten; ik behou, het leevea
„ myner Moeder door myn dood ; ik maak myne Broeders
,, voor altoos ryk, en ik otatkom eene Slaaverny, waarin ik
„ veertig jasren lang zou kunnen zugten. Myne keuze is
„ gedaan. Dring my niet verder, of ik gaa my zelven aan,, klaagen ; gy zult dan allen voordeel, anders ut myn dood
„ te wagten , verliezen, en elende veroorzaaken aan haar, aan
welke wy ons leeven verfchuldigd zyn."
Verfchrikt door de wyze, en den toon , op welken SELICO
deeze l.aatlte woorden uitte, waagde TELOA liet niet, te antwoor.
den , gehoorzaamde zynen Broeder , wist koorden te krygen,
-

bonds de

handen van

SELICO op den rug, bevogtigende de

knoopen met zyne traanen, en ging, hem voor uit doende treeden, na 's Konings Paleis.
Door de Lyfwagten opgehouden, verzogt hy gehoor by den
Koning, en werd, aangediend zynde , toegelaaten. De Koning
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van Daliouzai, met Goud en Edelgeffeente als overdekt , zet
up een Sopha; leunende met het hoofd tegen een zyner GunftcIirgen , gekleed in met goud geborduurde zyde floffe; doch
naakt, van den middel na boven. Zyne Staatsdienaars en Officieren, heerlyk uitgedoscht , lagen op een affland van twintig
voeten geboogen. De dapperlten staken uit door een hals
tanden, waarvan ieder ter getuigenis ftrekte-bandvmefch
eener behaalde overwinning. Veele Vrouwen , met Vuurroers
op de fchouderen , bewaakten de deur der Gehoorzaale.
Groote Gouden Vaten met Palmwyn, Brandewyn, en andere
fterke Dranken , Ronden in 't verichiet ; de Gehoorzaal was
gevloerd met harsfenpannen der verflaagene vyanden. „ Vorst
der Wereld! " riep TELOA uit, zich op den grond nederwerpende , „ Ik kom volgens uw geheiligd bevel, om in uwe
„ handen over te leveren......." Hy kon niet meer uit
bezweek op zyne lippen. De Koning on.-breng,zyftm
dervroeg hem; doch hij kon geen antwoord geeven. In 't
einde ving SELICO aan: „ Koning van Dahoraif gy ziet
voor uwe oogen den finoodaart , die, vervoerd door eene
misdaadige drift , in den laatst verloopen nagt in 't binnenst
van uw Serail drong. IIy, die my hier gebonden brengt,
„ was zints lang myn Vriend, en ik fchroomde niet hein myn
„ geheim te openbaaren. Yver voor uwen dienst heeft hein
„ bewoogen , die vriendfchaps verbintenis te fchenden. Hy
„ verrastte my in mynen flaap , heeft my gekneveld, en komt
de aangebodene Belooning eifchen: geef ze hein; want de
„ ongelukkige Man heeft ze verdiend."
De Koning, zonder hem met eenig antwoord te verwaardi.
gen , gaf een reken aan een zyner Officieren , die, den Gevangenen overneemende , hem in de bewaaring der Vrouwlyke
1vagten Relde, en aan TELOA de vier honderd Oncen Gouds
betaalde. Deeze het Goud , met eerre ziel vol huivering
en, wederzin ontvangen hebbende , vartrok , kogt leevensbeizoeften , en fiielde, de Stad verlaatende, zich tot zyne Moeder.
Reeds was men bezig met, op 's Vor(Ien last, alles gereed
te manken ter fchrikbaarende flrafoefenin„ tot welke zy gedoemd worden, die Overfpel met de Vrouwen van den Souverain bedreeven hebben. Twee diepe kuilen waren , op een
kleinen afftand van elkander , gedolven. In den kuil , voor de
,éhuldige Vrouwe gefchikt, binden zy de ongelukkige aan een
S'*aak , en alle de Vrouwen van het Serail , in de keurigfte
pronkkleederen gedoscht, brengen grootti vaten met kookeed water aan, treeden, op 't geluid van trommelen en fluiten, nader,
on dit water op haar hoofd uit te gieren , tot dat zy flerft.
De andere kuil bevat een houtstapel, waar boven een yzeren
Raaf geplaatst is, onderf^hraagd door twee f}utten. Aan dit
yzel
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yzer wordt de elendige vastgemaakt , het vuur in brand ge_
itooken , en by komt dus om, naa de ysfelykite pynigingen te
hebben doorgeftaan, daar het vuur hein naauwlyt.s raakt, er,
fchroeit.
De Strafplaats was vol volks ; de gewapende Krygslieden flonden in orde gefehaard ; de Priesters, in hun flatiegewaad gekleed, wagtten op de twee Slachtoffers, om 'er de handen op
te leggen, en dezelve ten dood te doemen. Zy kwamen van
onderfcheide kanten, bewaakt door de gewapende Vrouwen.
SELICO , bedaard en geheel onderworpen aan zyn lot, tradt te
voorfchyn met opgefleeken hoofde. Toen by by den brandtlaak
kwam , kon by niet naalaaten het oog te flaan op zyne 1M1edegenoote in de ftrafoefcning. floe groot was zyne verbaasd.
held en fmerte als by BERISSA zag! By gaf een flerke fchreeuw,
en wilde tot haar naderen; doch de Geregtsuitvoerders hielden bent
te rugge. Welhaast week zyne eerfte ontroering voor verontwaardiging. „ Ongelukkige , die ik ben ," riep by uit,
terwyl ik den dood in den mond liep , hoopende tiaar we„ der te zullen ontmoeten , bevondt zy zich onder die laag„ hartige vrouwen, die om ftryd yveren ter voldoening van de
„ lusten eens Tyrans. 't Was haar niet genoeg trouwloos in de
liefde te weezen, zy was ook ongetrouw aan haaren Mees,
„ ter ! Zy verdiende den naam van (_3verfpeelfler , en de
firaffe haars nlisdryfs. Ach, myne Moeder! Voor
voor ti alleen , tiert' ik !
„ tt
Um u
om ti
„ alleen , kan ik denken!"
Op dit oogenblik herkende BERISSA haaren SELICO, en gaf een
gil. Zy riep de Priesters, en verklaarde hun ovarluid, dat de
Jwngman, dien zy gingen dooden , de Indringer in het Serail
niet was. Zy zwoer dit by den Hemel , by cie Bergen, by
den Donder, en de heiligde onder de heilige Slangen.
De Priesters, bevreesd, bevalen het uitfiellen der Sirafoefeninge, en gingen liet den Koning, by de flraíie tegenwoordig,
boodfchappen. Verontwaardisrring en woede greep den Monarch
aan, toen by DERISS 1 naderde t „ Slavin ! " voerde by haar
toe, niet een fchri;,iyke flew, „ Slavin
gy, die de liefde
„ verfinaadt van uwen Meester , gy , die ik tot den rang
„ van ee fie Sultane zou verheeven hebben ; en die ik
„ ondanks uwe weigering , in 't leeven fpaarde , wat is uw
oogmerk met het vocrgegeeven loch enen der firaffchuldig„ beid van uwen Medepligtigen? Wenscht gy hein te behou„ den? Indien deeze uw Minnaar niet is, noemt !Iein
,, my; lever den fchuldigen aan 't Geregt over, en ik zal deia
onfchuldigen ontdaan I"
13oiussA, reeds aaIn de paal vastgemaakt, fprak: „ Koning vats
Dahoruii ! Ik kin uw hart niet aanneetnen, ik bezit myn
eigen niet. Ik fchroomde niet zulks ti te verflaan te geeven.
,, L)el^k
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„ Denkt gy, dat zy, die niet wilde loeven om in het draageis
„ eener hrooí;e te cleelen, eene leugen zou fpreeken in het
„ oogenblik des doods ? Neen. Ik beken alles, en herhaal myne
„ weigering*. --- Iaen Man kwam laatstleden nagt in myn
„ vertrek; by verliet het niet voor den morfenflond.
„ Maar deeze was die Man niet! Gy vergt my af, hem
„ te noemen. Dit moet, dit wil, ik niet. Ik ben
gereed om te fterven: ik weet, dat niets my kan redden, en
„ ik vertraag alleen het noodlottig oogenblik om u te weder.
„ houden van het pieegen eens misdryfs. Ik zweer u, ander„ maal, Koning van Drohonsai! dat het bloed deezes onfchuldi„ gen op uw hoofd zal komen. Ontfla hem! en
graf my ! Ik heb niets meer te zeggen."
De Koning floe: t verfield over deeze woorden van aEerss ,
zo wel als over de tvyze , waar op zy dezelve voortbragt.
Fly gaf geese bevelen; maar zyn hoofd afwendende, flondt by
verwonderd over den wederzin, dien by gevoelde, om op dat
oogenblik bloed te ftorten. Maar zich herinnerende, dat deeze
Neger zichzelven befchuldigd hadt, en het belang, 't geen BExtssn denzelven toedroeg, aan liefde toelchryvende, ontvonkte
al zyn woede op nieuw. fly gat' een te';en aan dc Uitvoerders der flraffe ; de Brandlapel werd a,engefiooken, ea de Vrouwen traden toe met vaten vol koolend water; wanneer een
oud man, geheel buiten adem, bedekt met wonden en niet ftof
begruisd, door cie menigte heen drong, en zich voor 's Konings
voeten nederwierp.
Hou op! " riep by , ., hou op 1 Iii fineek het u , ik al„ leen ben de fehuidige, i's heb de muureis van het Serail beklommen , onderlïaande rnyne Dogter te verlosfen ! Ii. was
eertyds de Opperpriester van de Godheid hier aangebeden.
„ Zy rukten rr:yn Kind uit myne armen , en bragten liet te
deezer plaatze. Zins dien tyd, heb ik niet allen ernst na
eene gelegenheid gezogt om haar te zien. Voorleeden nagt
„ kwam ik in haar vertrek te vergeefsch poogde zy my te
„ volgen : want uwe Wagten ontdekten ons. Ik ontkwam al„ leen, niet tegenftaande de pylfchooten, welker wonden gy
„ nog ziet. Ik kom u uw Slachtoffer aanbieden ! Ik kom, ona
net haar te flerven , voor wie ik alleen verlangde te leeven!"
Naauwlyks hadt by uitgefprooken, of de Koning beval den
Priesters de ongelukkige Gevangenen los te maaken, en ze
voor hem te brengen. Hy ondervroeg srr.?co, wcnfchende te
weeten, welk een kragtdaadig werkende beweegreden hem kon
overgehaald hebben, om veywillig zulk eene verfchril;lyke Straf.
oefening te zoeken.
SELico, wiens hart van vreugde vorwyderde , om dat by
zyne BERIsSA weder, en getrouw, vondt , fchroomde tiet alles
aan den Monarch te ontdekken. IIy verhaalde hem zyne onge
----
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gelukiren, den verlegen toeftand zyner Moeder, en het befluit,
door hein genomen, om voor haar vier honderd Oncen Gouds
te verlrygen. BEeisSA en haar Vader hoorden hem , terwyl zy
traanen van vreugde en bewondering ftortten; de Officiers, de
Soldaaten, en het Volk, deelden in de tederfte gevoelens; de
Koning zelfs befpeurde dat 'er traanen uit zyne oogen vloei
nooit te vooren zyne wangen bevogtigden. Zo groot-den,i
is de bekoorlykheid der- Deugd, dat Barbaaren haar eerbieden.
l'aa RELICQ gehoord, te hebben , reikte de Koning hein de
hand, en verzogt hem op te ftaan. Zich keerende tot de Eu^ropifi•he Kooplieden, die by dit fchouwfpel zich vervoegd hadden, fprak hy: „ Gy, wier wysheid, ondervinding, en de
verlichting éener langduurige Befèhaafdheid, zints lang u ge„ leerd heeft wat de byzondere waarde van een Man uitmaakt,
hoe veel fe-hat gy de.zen waardig?" Een jong Fransclh'
vaan, veymoediger dan alle de overigen, riep uit: „ Tien
„ duizend Gouden Kroongin! " — ,, Deeze," zeide de Ko.
ving, ., zullen aan BzxlssA gegeeven worden: met dezelve mag
zy de hand van sELICO aanvaarden ! "
Onmiddelyk wierd dit op de Strafplaats volvoerd , en de
Koning van Dahomai vertrok ; verbaasd dat hy eene vreugde gevoelde , welke by tot nog toe, nimmer, ontwaar geworden

was.
FARULHO gaf, op dien eigen dag, zyne Dogter aan SELICO
ier Vrouwe. Het jonge Paar, vergezeld van den ouden man,
vertrok , 's anderen daags, met den verl;reegen fe-hat , om DratNA Op te zoeken. Zy, zo wel als de Broeders van srr.rco , be s
zweeken, by kans van blydfchap. Dit deugdzaams Gezin
fcheidde niet weder, leefde in 't genot des Rykdoms . en
leverde , in een barbaarsch Gewest , een langen tyd , liet
fchoonfie voorbeeld , 't welk de Hemel op aarde kon gee.
ven , van Geluk en Welvaart, uit Deugd voortfpruirende !
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ikmaalen gebeurt het , dat zy , welke naar Waereldfche
grootheid, naar aanzien, naar eerampten haan, dikwyis
gebeurt het , dat zy rook en wind verkrygen in plaats van
wezentíyke goederen. Dan hy, die langs verkeerde etr
onbetamelyke wegen zyn doel poogt te bereiken, komt vroeg
of laat gewisfelyk ten val. Dan niets is gruwzamer, dan
dat men , op den val en het ongeluk der braven, zyn gezag en.
grootheid zoekt te bouwen. Dezulken zyn vervolgers
van de Deugd, en handhavers der Ongeregtigheden;by hen vind
de Ondeugd cene veiiige fchuilplaats, en Regc en Gerechtigheid
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held worden met de voeten getreden. De boozen (nemen
tot dezulken hunne toevlugt , maar voor den Armen en Ver
Vreest altyd hen, die de toe--druktenis
deur gefloten.
vlugt der kwaden zyn, en waar de Verdrukten ledig worden
weggezonden. Vreest dezulken , waartoe de Ondeugd
Plied ter befcherming, en de Deugd word afgewezen.
Geweld is gevreesd , maar het berokkent ten laatflen nogthans zynen eigen ondergang. Hoe veele geweldenaars hebt
gy zich tot den einde toe zien Stáande houden? Voorwaar
weinigen.
Men heeft veele gisfingen , die herfenfchimmig zyn , en be.
palingen omtrent uitkomíten van zaken, welke op zeer wankelbare gronden rusten. Dan , als men zyne bepalingen en
vooruitzigten grond op voorafgaande waarneemingen van gebeurde zaken, dan kan men op dezelve vry zeker gaan.
Vertrouw u niet aan het befluur des Godloozen, want 23111
naad zal tot zotheid, en gy zult befchaatnd, worden.
Wanneer de boozen de overhand hebben, en de Godloozeit
liet hoofd vry opfleken, en zich verheffen op hunne wanbedryven, dan is het een tyd van benauwdheid. Het regt
word verdonkerd op den middag, en die regt doen worden
gehaat. De goeden lyden verdrukkinge, de kwaden fchenden de
regten vertrappende Wetten, en onderdrukken de Deugd. Met
één woord , geen rampzaliger gewesten, dan in welke zulke
ongeregeldheden plaats grypen.
Al wat geweldig is duurt doorgaans kort, 't geen gematigd
is, kan 't langfle duuren, indien men wel opmerkt, zal meta
dit in alle gevallen ontwaar worden. Hevige pynen duoren ge.
woonlyk niet lang. Het geweld werkt zich zeer fchielyk af. —•r
Felle Stormen, geweldige plasregens, duuren gcwoonelyk zeer
kort. Het Spreekwoord zegt, de regeering van firenge Heeren is
kort van duur. Dit Spreekwoord word op meest alle gevallen
toegepast , dan het is het zekertle in zyne eigentlyke betekenis. Ieder Tyran ziddere dan , op elke geftrenge daad,
welke hy bedryft, want hy kan zeker zyn, dat zyne rageering
van zeer korten duur zal wezen.
Het is een regie Dwaas, die zich zelven laat voortaan alles
altoos beter te weeten, dan anderen; het beter te doen,dan het
door anderen gedaan is, zulke menfchen kenfchetzen doorgaans
zich zelven als de grootfte dwazen , fchoon ze zich als Orakels willen doen gelden. Een ander gebrek, dat daaruit voort
hun in eigen perfoon raakt, is, dat zy in duizend-fpruit,en
gevallen ellendig hunne ziel kwellen; want zelden of nooit te
vrede, zouden ze gaarne zien, dat alles naar hun zin wierde
ingerigt. Dan, gelukkig verliezen zulke menfchen fchielyk
al hun crediet; want ieder word 'er weldra fchuw van, en
reen gebruikt ze niet langer , dan men ze ïvollIrekt noodig
Leeft, tot de uitvoering an zyne byzondere oogmerken, tii,
deeze bereikt zynde, laat men ze dryven.
C. V. D. G.
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honds
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honds beet, 102. Hoe die Ge- Burro:, (Dr) de Schilder der

neeswyze in 't werk te i}ellen.
L0riimrN ,

Natuure, fours te flout in zyn

I04 vlugt.
202
of BoHnz , (JAcoB ) Byg.,eloof, is niet altoos onnut, 216.

zyne afkomst, 452. Iieginzy- Doch wordt nutloos en fcha.
ner Geestdryverye, ald. Geeft delyk by meerder lichts. ald.
C.
zyn Werk, Aurora, in 't licht.
Gefchil met de Godgeleerden, Calip.'. . (De bel}rafte en verbeterde)
486
453. Zyn verwilderde verbeel.
dingskragt, ald. Onmogelyk- Cannay. (Berigt van een Zeilheid om een beknopt berigt fteenberg op het Eiland) 543
,

van zyn Steizel te geeven ; CAREL

EMMANUEL

FERDINAND

trekken daar uit , 454. Had MARTA , Prins van Piedmond,
455 Er; en Kroonprins van ,vardinie;
veele Naavolgers.
Braakwyn/ieem, Voordeelige uit. Schets van diens voortreffelylz
werking in eene moeilyke Vera Charafter.
523
363Cesi, (rrtEnERrc) Grondoester
losfng.
J3rodypzus Urfie us, of Beer- Luiaard, van de Academie der Lyncei
befchreeven.
593 te Rome; wat deeze Man in
Brandgans (Reden om te denken 't vak der Natuurkunde gedaan
dat de) de xevunw^rP yr der Grie- hebbe, 509. Had een Natuur 514
kcn, en de Vulpan/er der Laty- kundig Kabinet.
neer, is, 464. Naamen in de CHATTERTON, ongeregelde DrifNoordfche Taaie aan deezen ten, geen Vernuft, oorzaak van
Vogel gegeeven, 465.Gelal- zyn ongelukkig einde , 398.
te, Pluimadie; het onderfcheid Hoe hy, door Zelfmoord zyn
tusfchen het Mannetje en dood niet verhaast hebbende,
Wyfje, ald. Beroemdheid van geholpen zou zyn geweest. 399
derzelver Vleesch en Eijeren,CFarietenen (Geene Maatfchappy
als een lekkerny, 466. Na- van) heeft het minpee Reet, om

tuurlyke geaartheden van dee'

anderen

door eenige geweld-

zen Vogel, 467. Van derzelver daadige middelen tot Medege.
broeden, en het oppasfen der nootfchap te dwingen.
276
Eijeren, ald. Hoe zy de Jongen CHRISTINA, Koningin van Z,.vee.
befchermen, 468. Is traag in den, hoe zy by Starrekundige
het verkrygen der Volwasfen- Waarneemingen het hoofd van
held, en Langleevend , ald. den grooten CASSINI dekte. 511
Paart in den opgeflooten í aatCIAMPINI , vestigt te Rome de
met een gewoone Eend, 469. Academie PlnJico Mat hemati.
Voedzel der Wilden en der que,511. Zyne veelvuldige
Tammen, ald. Aan een zon • verrigtingen, SI2. Hadt eer,e
derlinge Ziekte in den opge- Verzameling van Naturalia. 5r4
ilooten flaat onderhevig, 470.CLAUDIUS , of de teleurgef gilde
Waarom wenschlyk ware een Geleerde. Eene Vertelling
Ras van Tamme Brandganzen gefchikt voor de Gunffelingen
te krygen; bezwaarlykheid daar van Vernuft en Geleerdheid.
vaii.

471
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vredenheid over die geringe

D.
a t pen ( Aanmerkingen over

d .-n invloed der) op de Barometers , 65. Onderfcheide
foorten van Dampen in over
wee„i;ng genomen. 66, iog
.Danp.kring , (Bedenkingen over
de Ongeiyt^heid der Hoogten
van d,.+ ikolommeri in den) 69.

St?ndplaars, 428. Opent een
Academie der Dijfenters te
iiaiborolcela , 429. Verplaatst
die na Nrthasnpton, 430. Zyn
gevoelen over het gebruik

manken der Hartstogten in het
prediken , aid. Liefdefchoot
door hem opgerigt, 431. Hoe

1e,9. De verdunning in de

veel Leeraars hy op zyne Aca-

Poolgewesten , toegefchreeven
aan de Noorder- en Zuider
. 114.-lichten

denrie kweekte , M. Eerfte

Ded/fkoïku^rdigen, aanbelang hun
net Reien, 203. Waarop zy
te leien hebben. 204 Aleck
een plan zy moeten vormen

tot het

doen hunner

Waarnee-

mingen aan de Kusten, 2ob.
Wat hun te doen ftaat als
zy gelegenheid hebben om de
Bergen te beklinmeu, of met
de Inwoonders te verkeeren.

Werk en Leerredenen door

hem uitgegeeven, 479• Wordt
Doctor in de Godgeleerdheid,
480. Vrugt zyns Werks over
de Baarblyklykheid van het

Euangelie , aid. Aanvang van
zyn groot Bybelwerk , aid.
Andere Schriften , en derzelver
lof , .181. Ontwerpt en bevordert het plan van een

Lands-gasthuis te Nert;unipttn,
482. Wordt ald.rar Lid van
238 een Wysgeerig Ge! ootfchap,
Dier. (Befchryving van een groot en vaart voort met Werken
Viervoetig, tot heden by ee Na' uit te geeven, aid. Aanrn . r.
tuurkurdigen onbc kond •) 420. ki.ngen op zyn L eevrn van den
Voor geen Beer , af Das te Colonel GARDINER, 483. Hoog
houden , 42r_ Ophelderend gevoelen van NEWTON, 485.
Bergt deswe ens , 590. Be- Werk,over den Huislyken Godsdienst, aid. Ziekte, 5 t 7. Zyn
hoort tot het Gefldcht der Bra
laatfile openbaare Dienstwerk,
dypus, of Luiaard , 591. Na
dere ophelaeringen. 593 aid. Gaat na Lisfabon tot her•
ftelling zyner gezondheid, 5t3.
I)ODnrtrnce, (Prsrr.rr) diens Af
dood ter-komst,425Byan Zyn dood, en begraafenis al•
,

-

wereld gekomen ald. Zwak.
heid van geffeltenisfe, 426.
Opvoeding en vroegfte Stu-

dien, die hy

zonder

de

edel -

daar, Sig. Gedenkteken voor

hein in de Gemeente van Northanipton op4crigt , 520. Graf•
fchrift, ald. Algemeene hoog

-achtingemodragen,521.
Zyn Character, aid, Edelmoe
zetten, aid. Bybeloefening, aid.
omtrent het verlooren-dighe
Genegenheid tot den Predik- Jaargeld voor zyne Weduwe,
dienst; en ongezindheid tot den dewyl by buitens lands ltierf,
dienst der Kerk van E, geland , 522. Zyne Kinderen. aid.
427. Op een Academie der Dis - Drukpers , (Anecdote van den
Jenrers beheld. aid Wo di Leer- [egenwoordigen Kroonprins van
aar te Rgbwor&T;. Zyne te D'eeraenrarkerc, wegens de Vryy
moedigheid van eenen Vriend
niet zou hebben kunnen door-

beid
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held der) door hem voorge•FLunn, (RonEST) diens Afkomst',
402 450. ZyneLetteroefeningen,en
liaan.
E.
Reizen. Wordt Lid van het
Echtenfiand. Zegenrykheid van Collegie der Geneesheeren te
denzelven befchreeven. zr9 Londen, 451. Byster vreemde
Eend (Langffaartige) van Terre- Stellingen door hem geopperd
neuve. Pluimadie en gettalte en beweerd, ald. Wysgeerige
van deezen Vogel, 64. Waar Werken door hem geU hree452
dezelve voorkomt.
6S ven. Tegenfchryvers.
— (Rosje) Naamen deezes Vo - Fluistering. (De ongelukkige)
gels, 588.

1'luimadie, Geftal.

Eene waare Gefchiedenis .

Ií9

te, Stem, en Leevenswyce , FONT£NaLL.E , wat by van de

Hoe zy zich in den ge- Veelheid der Werelden geleerd
vangen Raat houden, 589. Hoe hebbe.
317
veelvuldig ia Frankryk , ald. France , (Ijle de) aan welke
In welke vergelegeae Landen fchriklyke Orcaanen dit Eiland
dezelve voorkomt.
Sgo onderhevig is, 42z Hoe zomEer, zugt tot een algemeen wer- enige Zeelieden die weeten te
kenel heginzel by den Mensch, ontwyken, ald. Schrikbaarent. De Godsdienst leidt ons dg uitwerkzelen. daar van, 423.
tot Eer op , 2. Welk een Een buitengewoone verandeGodsdrenst dit voorregt toe-, ring in den ftand des Rarokomt, 3. Eer komt niet voort meters, op Breedten tusfchen
uit Rykdotn , ald. Ontftaat de Keerkringen , tot nog de
niet uit de Waardigheden en éénige aanwyzing van een na.
Ampten, welke by bekleed, derenden Orcaan; treffend op4. Wordt niet gebooren uit belderend voorbeeld.all.
het verrigten van fchitterende FEANCLCU5 DE I , da Me.di^is,
daaden , ald. Nog het bezit diens Bygeloovigheid, om zich
van uittteekende bekwaamhe• met Water der 7ordaaie te
den, .5. Ontftaat uit 's Men- laatgin doopen.
83
fchen Zielsgefteltenis en Deugd,Frankryk, (1)e Staatsomwenteling
6. Deeze Eer is onafhange- in) gefchikt om 't zelve -- een
lyker en vglkomener, dan die Regterlyk Onderzoek door edoor eenige andere middelen zwoorenen -- een HrbeasCorkan verworven worden , ald.. pus 4de -, en ongekreukte
Steunt op het , algemeen ge- handhaaving des Regis, te bevoelen des Menschdoms , 7. zorgen , 270. Veranderingen
Is Godlyk en On1Ierflyk.
8 daar door in de Gallic's2n%c11e
ingeland (Hoe groot het daad Kerk te wege gebragt. Voer r.
lyk inkomen der Kerk. in) De vermindering der verbaaIs.
272 zonde inkomsten van eenige
F.
Kerkhoofden, en de vermeer(Dc Academie del Ci- dering der fchraale Beeoldi.
j 'lorence
mento 4e) ge(Iigt;.aan een Rc-. ging van anderen, 27:. Ten s o
mein haare eedre poogingen', De Afichaffrng der Kloosteren ,
en het welgelukken. verfcbul. 272. Ten 3. De volkomene
aid.

digd. 5 t g Verdraagzaamcoid, 273

Vv3

Ga-
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G.
anderen voo^rgefchreeven , ge 195
III : I5-20, ver bruikt hadt.
97 Graf. (Het) Zedelyke Befchou.
klaard.

G ALP.TEN

44®
GALILeo , welk een prys by wipgen.
Belde op zyn LidmaatfchapGraveel, waaruit oorfpronglyk.5oI
H.
van de Academie der Lyncei,
SII . Hoe weinig de verwyten HAMMOND, waarom deeze Liefzyner Vervolginge te Rome ge. • dezanger by zyne Minnaares
400
grond zyn , 548. Op zyne niet slaagde.
eerfie Reis derwaards wel be- HANDEL. XXVII: 23, opgehet.
14r
hardeld. Waarom op zyne derd.
tweede min gunl}ig bejegend, Haring. (Gevaarlyk toeval, ver.
aid. De derde maal in het oorzaak door het afzuigen des
Huis der Inquifitie gebragt , Reuzels van een nieuwen)
23t
uit hoofde van zyn onophou.
delyk fchimpen , .g. Hoe Harpyen der Ouden, zyn waardaar minzaam behandeld, en fchynlyk Springhaanen geweest.
285
'er uit ontilaagen , 5So. Zyn
tlelzel niet, maar zyne hoeda- HELMOND , (JOANNES zAPTISTA
uigheden daar, mispreezen. aid. vi') zyne Studien; bedekt,
GAru>INEC , Aanmerkingen over onder het vertoon van Ne.
de Bekeering diens Colonels. derigheid, eene fmaadende ver.
483, 484 agting van alle kundigheden,
'Gedagten, (Leerzaams) en Gely- buiten zyne eigene ; zyn
kenisfen.
523 waan, 489. Wordt een DweeGeestdrifi, of Vuurigheid van Ga- per,, en Chymist, 490. Zyne
fatter. Aan welke menfci;eri Geneeskunde, Wysgeerig Stel.
onbekend , 405.Wie daar zet, en Dood, aid. Zyne Schrif.
491
voor niet vatbaar is , 406. ten.
(FEANCISCrS VAN) treedt
Hoe de daar mede bezielde
handelt, 407. Dit Character, in zyns Vaders voetflappen.
aid.
gelyk het zyne byzondere uit •
íleekenheden heeft, fiaat ookHerzen-waterztegt, (Aydrops Cerevoor byzondere gebreken bloot, bri) gelukkig herheld.
586
408. Welk eene behoedzaam.'Hette (De- Lugt op zich zelve
j

,

he-id zulks vordert, 409. Oor.

geleidt de) riet, of geeft daar

595
fpronggen van ditCharacter, aan doortocht.
aid. Hoe te vormen , 410.HindOOS, Aanmerkingen over hu,3Of zulk een Character wensch- ne Geaartheid, 29. Voorbecl.
lyk is?
411 den van onverfchrokken den
Geleerden. (Veelvuldige voorbeel- dood te ondergaan, 30. Wag.
den van mishandelingen der)

ten in groote bedaardheid den

547
Genees4ruddei, (Voorbeeld van een
gelukkig uitgevallen misflag van
twee zeer verfchillende Lyders,
van welken de een het) den

dood af, 3r. Treffend voorbeeld
van hun daadlyken en lyden'den moed,3a. Blyken van
hunne Beleefdheid , 73. Lichaams- en Zielsvernnogens ko-

men
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me-n by hun vroeg tot rypheid,

derling middel van hem aan.

73. Van de gewoonte der
Vrouwen , om zich nevens
hunne Mannen te verbranden,
aid. De Wet pryst zulks eer

gewend , om wel gediend te
worden, 247, 248. Geest van
Onafhangelykheid, welke hein
bezielde, 248. Nooit gedree-

aan, dan dat ze het beveelt,

ven door een zegt om ryk te

74, 't Oogmerk deezer bar- worden , ald. Strengheid zybaarfche gewoonte, ald. Be- ner Leeven
swyze, en geíteldfehryving van die Plegtigheid , Leid op reinheid, 249. Hoe
aid. Voorbeelden van erne ten gehard om vermoeienisfen te
uiterst fferke gehegtheid aan verduuren. Zyne wyze van
die gewoonte.75, enz. reizen , 250. Zyn Chara ,ter
.lzndooflan (De uitgeftreittheid als een veiftandig Man, 251.
van) veel bepaalder, dan neen l:en vooríttander van Vryheid,
in Europa doorgaans begrypt, 252. Niet zo afl:eeri!* vats
561. Hoe veel plaats dit Ityk, Gezelfchap , alsinc-r, veelal
in vergelyking met de F2srop fèhs, dagt, alit. Igoe hy zich ornheflaae , 562. De henaaming treat de Vrouwen gedroeg
lzdie van Hind afkomfrig, aid. 253. Op de verlieering niet
In cie oude Volkstaal werd dezelve zeer gefield, all. Zyliaadoolan .Baliarata geheeten, ne kieschheid, 254. Zyn Gods563. Oude en Tegenwoordige dienftig Character, ald. Of by
verdeeling , 565. Bezittingen aan de Leer der Voorbefchikvan Groos -Tráttanje in dat Ge- kin; geloofd hebbe, 255. Hadc
add hoogagting voor alle Braaven ,
west.
Hom.E. (HENRY) Zie Lord KA- in alle.Godsdienstbelydefaisfen,
MES.
256. Zyne Huisly8e verkee•
Horvrznus, op welk eere wyze ring, 382. Hoe hy, die rondszyne Zangen volmaakt gewone om hein woonden, gelukkig
den.
288 maakte, door Woonini;en te
Hands (Dolle -) beet, geneezen bouwen, en de Kinderen te
door Bieriizyn met Boter, acz. doer. cnderwyzen, 383. Zytz
Hoe dec-zeGeneeswyze in 't gedrag omtrent de Armen . 384.
werk te tellen.
104 Uitgebreidheid zyner Liefddaa.
HOWARD, (Joan) Omf}andi; be- digheid, 386. Zien vastheffecrigt van diens laalle Ziekte , te wedetitandhieding aan Onn61. Aanmerkingen daar over, regt en Geweld , 387. Zyn
164. Ck,araétertrekken dec-zes zugt voor Orde er Geregeldrans,244. Was vuurig in Leid, al]. Hoe zeer op het
het vormen , en werkzaam in aankweeken van Veld- en Tuinhet voltooijen, van zyne ont. vrugten gefield.
388
werpen , aid. Ikon voor lair-Huier,.s, wat deeze van de Veel:

,

gen tyd zyne gedagten op déne

heid

der

Werelden

geleerd

zaak gevestigd houden, a . heLbe.
307, 319
Was net koel ei)gevoellosHYDE'S At-r, diens Afkomst, 344•
van aart, 246. Bezat onver- Zyn kryuskunde , aid. Zyne
febrokkenheid en moed, all. Frygsverrigtingen, 345. Zyn
Vastheid van zynen aart. Zn. Cn^rr.7éer.
;16
Vv ;t.
i:^.
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hymen.

(De Tempel van) Een

der Inboorelingen , om den

naam van L'nge fcl.en aan te
veemen, aid. Hoe zy hunne
J. en I.
aar (Gedagten by den aanvang Koopwaaren aanpryzen, 212.
van het) 1792.
45 Welk Vee men 'er aantreft.
jericl o (Befchryving der Planten , 213. De Inboorelingen zyn
in de Vlakté van) groeiende. i i& door de flralieren overwel Jnt>.oNl.tus, (St.) Kerk aan dee. digd,'en omhelzen den Mahozen toegewyd in 't Heilig Land, n;ethaanfchen Godsdienst, ald.
369. Over de Schilderyen, Van de Vrouwen, 214. Van
welke gezegd worden aldaar hunne Godsdienftigheid , ald.
aid. Aart der In donderen, en
gevonden te zyn.
,Csus CHRISTUS, waarom by in Vrugtbaarheid van den Grond,
eersen onaanzienlyken Raat in 215. Schoonheid des Lands,
de Wereld kwam, 577. Luit aid. Eerdienst aan wilde Eend ald.
ftrekte, oni, reeds van liet be- vogelen toegebragt.
gin af, het denkbeeld van een Jotia, (De op- en voortgang der
Aard^ch Vorst, en zitbaar Ko. Letterkunde ern Kunsten in )
ningryk op Aarde , met kragt riaagefpoord, 287. Dichters en
tegen te gaan, 573. 't Was Dichteresfen, ego. Schilders
291
nuttig voor 's Werelds Heiland, en Beeldhouwers.
dat by tot de ]aa lIe rangen Jooden, welk een Aardsch denk der Menfchen vernederd wierd, beeld zy van den MES SIAS
578
582. Ook met betrekking tot vormden.
alle Menfchen , zo die zyne jordazn , Reis derwaards heTydgenooten waren , als die fchreeven , 79. Bygeloovigheid
584 der Grieken, om zich in het wanaderhand leefoen.
mdie , van waar het den Naam ter dier Riviere te dompelen,
ontleent , 562. Hoe breed- Eo. Naamsöorfprong , iangte
fpraakig men dien Naam ge- en breedte, 81. Yacobs -Brug
hruiht lebbe, 563. Waarom over dezelve, 82. Loop en
van alle tyden een voorwerp geweldigheid des Strooms, aid.
van Onderzoek, 564. Floe het Landsgeaeldheid aan de Oevers,
voorwerp der Overwinningen, 83. Bygeloovoigheid van IRANaid. Oude en tegenwoordige croscus nit I, de Medicis , om.
verdeeling, ald. Opgave der zich met Jordaan -water te laaald.
Croot - BrittanniJche Bezittingen ten doopen.
,t55
K.
in dat Gewest.
yoanna , een der Carnora - Eifan - Jai ,een, wat dezelve ,ten aan ziene der vorminge onzes
den, waar gelegen, 29. Befchryvirg der Stad, waar cie Aardkloots, leert, 204. Van
Eoning zyn verblyf houdt, aid, welk een aanbelang te or.Peszelfs Bewoonders , 210. derzoeken of dezelve op
a;anzienlyk onder de Camera- de Zuidzee-Eilanden, en op
Eilanden, air. Gefchenken die de Landen ligt aan de Zuid.
de aankomende Schepen doen, pool, beftaat, afd. Wat men,
Droom.

211.

352

Zonderlinge gewoonte

by het ontdekken van deezen

Steer.,
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Steen, in aanmerking te nee-

Wat by de beoordeeling al

24[ íl:aat in agt te neemen , 458.
men hebbe.
KnivrBs, (Lord) HENRY h OME , Hoe verre men, in gevallen
zyne Afkomst, 552. Zyne Op- daar vermoedens plaats heb voeding en eerfte Studien , ben , indien de Longen op
aid. Advocaat, en een der Reg- het water dryven, daar uit beteren in 't Hof der Zittirge, fluiten kan, dat het Eind lee.
553. Regtsgeleerde Schriften, vend gebooren, en waarfchynei i. Hoe zeer op Bovenma- lyk door zyne Moeder ver tuurkundige Befpiegelingen ge- moord is.
459
field , ald. Hoe veel opziensKinderpokken, eene Smetziekte,
zyne Leer, wegens de tt"ysgee- 505. Doch 'er fchynt iets aan tige il'oo.l^a iklyk,:eid, baarde , geboorens zomtyds onder te
aid.
en miscasting daaromtrent , fpeelen.
554. Wat by in 't vak der KIRCIJERUS , wat by van de BeFraaije Letteren deelt, en woo riders der Planeeten (felr..
316
welk een roem by daarin behaalde , 555.Werken in dit
de Jefuit, heeft een
vak uitgegeeven , ald. Hoe Kabinet aangelegd , 't welk
naa'rtl.g by zyn tyd befteedie , nog beftaat.
514
557. Zyn Character, 55$. Zy-KLEI ST , (EDUARD CHRISTIAA
re gezellige verkeering , 559. vnn) zyne Afkomst., LetteroeStaatkundige en Godsdienttige feningen , 607. Begeeft zich
gevoelens, 56o. Zyn Dood, aid, in detr Deevjjclien Xrygsdienat,
Kan1cr, niet onder de Smetziek- ald. Voorts in Pruisfifrlaen, Ver ten te tellen.
504 toont zich als Dichter , 65.
Keizer, Oorfpronglyke betekenis Gewond in den Veldflag by
van die Benaztning, 165. In Kunersdorf, ald, Hoe behanwelk een zin vervolgens ge- dead; zyn Dood.
609
bezigd, cl.. Over den rang enKorrc, (JOHAN. BENJAMIN) Verhet vermogen der Keizerlyke f}ands- en Zielshoedanigheden
Waardigheid. all. Wat die ty• van deezen Godgeleerden, 293.
tel in 't Oosten betekent, 166. ZynAfkomst,aid. Huislyke
Beloop van het \Vestersch en Geleerde Opvoeding, 29.4.
Keizerryk, aid. 't Zelve van Erf- Academifche Oefeningen, all.
lyk in verkiesbaar veranderd, Wordt op de foogefchool tc
167. De Keizerlyke Voorregten Giitaingen Theologisch Repecertyds uitlleekender dan te- tent, 295. Vertrekt als Leeraar
genwoordig , ald. Voorregten der Griekfche "Tale ra Mitt. a,
daar aan toegekend, 168. De 296. Wordt Hoogleeraar in
Koningen van Frankryk en En- de God ,eieerdheid te Gó tiTngeland hebben voortyds den gen, 297. •Zyne verrigtir ea
naam van Keizer gedraagen. ald, in die post, all. Worth ee,+ie
Xiekens , twee uit een dubbele Academie - prediker, egg. Uur.
Dooijer voortgekomen , en in gegeevene Schriften , egg.
elkander gegroeid.
497 Wordt na Got,',a beroepen,; ^o.
Kinderen, (Over de onzekerheid Vervolgens na Hanover, 30!.
der tekenen van Doodflig in het Hoe veel by daar verriguc,
geval van Onegte) 413, 456- 302. Zyne veye wyze Van den<
Vv, 5
ken.
-

J
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ken, 302. Zync Ziekte en Dood, Man , elendige Wooningen op
ald. Zyn Charaéter. all dit Eiland , 124. Luie en
L.
werklooze aart der Inwooneeuw. (Byzonderheden aan- (leren , 125. Kloek en vlytig
gaande de Natuurlyke Histo- ten tyde der Haringvangst, ald.
365 Voedzel, 127. Voorftellen tot
rie van den)
LEicrrITZ, hoe by fpreekt over verbetering dier Lilanderen ,
de Yianeetbewoonders.
359 alrl. Zeden der beter geftelde
LEOPOLDDE 1I , langs welke Inwoonderen , zo Mannen als
trapYcn by ter Keizerlylte Waar- Vrouwen. 123
digheid opklom , i68. Talryk
(De) naar fmaak. Een ChaNaakroost deezes Keizers. 169 rater.
309
Lesbos. Zie 1,1etelino.
(Gemeene) wanbelang van
Longen , (In hoe verre men, uit hein onderwys te geeven ,
het op 't water dryven der) 5;3, Hoe het zelve in te rigbefluiten kan dat een Kind ten, 535. Aanpryzing derZonleevend gebooren , en waar. dagsichoolen , 538. O n t w erp
ichynlyk door. zyne Moeder van Bene Societeit ter ver.
vermoord, is.
459 fpreiding van (Kennis in 't alLucia, (St.) befchryving van een gemeen.
539
Vulcaan op dat Eiland.
159Melaatslheid, een aangeboorene,
Lugt,op zich zelve niet bekwaam Beenebefinetlyke, Ziekte, 501.
om de Hette te geleiden , of Uit het Oosten overgebragt
daar aan doortocht te geeven, in Europa, en daar verzagt en
595• Hoe ze, bepaald zynde, Veranderd in onze bekende
Warmte geeft , ald. Wat 'er I{lierziekte.
504
do Aantrekking der Lichaa Melk , (Zuiker van natuurlyke)
men , die eenig dekzel uit- op welk een wyze de Mongornaaken, aal, toebrengt, 5g6. lifche Volken dezelve berei:Dit opgehelderd door de Vo- den , ig8. Alle plaatzen tot

L

-

g^ivederen, en de Vagten der

het

vervaardigen

van

dezelve

nietgeichikt, r99. Welke Melk
Z:c t r(lelterisfe, (Aanmerkingen daar toe best gefchikt is. 200
over den invloed der) op denMcnscli, (Befpiegelicg van den)
22 als hetbehoeftigfle , en te gelyk
I grom ter.
het voortreffelykfte,Schepzel,
M.
131
^f2nn, (De) als bewoond aan- in dit ondermaanfche.
b emerkt, 315. Het tegen -MExcnTr, (MicuE) een vroeg
358 Natuuronderzoeker te ore.
overgeteld gevoelen.
5i$
J al.onzet1ïaanen, (Vreemd begrip,
by de) over de onreinheid Metelino, op 't zelve erft de oudvan Zyde Kleederen.
28 f}e Doter , 304. Famiiie • onMakwali-Boom, eerre onbekende gelegenheden daar uit oorfoort, tot de Pelyandria Mono- fpronglyk, ?e5. Hoe enen net
gynaia behoorende, ig6. Bloe- deZ)onen handelt, 306. Genn en Vrugten, als mede de aara`teid der Vrouwen; zy heb.
Olie , welke men daar van ben het meest te zeggen , en
197 gedraagen zich als in andere
nraal;t.
Dieren.

aid•

L n-
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Landen de Mannen, 307. Ge- levering aangaandeODIN'S
fialte, Gedaante en Kleeding, verlaaten deeze .aarde.
377
3o8Olyplzantstanclen, hoe dezelve in
der Vrouwen.
Microscoop, (Enkelvoudig) befchree- 2 oscaanen, Siberie , en America,
ven.
331 in den grond bedolven kunnen
Myfore, befchryving van dat Ge- gekomen zyn.
239
west, 343. Inkomsten des Sou- Onderzoek, (Vr) in den Godsverains, 344, De Krygsmagt. dienst, by de Staatslieden in
aid. 't algemeen , en by veele
N.
Geestlyken, met een ongun.
Nardus Indica , of Oostindifche ftig oog aangezien, 277. Oor Nardus. Ontdekking en be- zaaken hiervan.
278
fchryving van deeze reukglee• Oorlog. (Befpiegeling van den)
vende Plant.
13 Een Fragment.
129
Neptuniste en Neptunisme , wat Orcaanen (Welke fchriklyke) op
men door die benaamingen te Isle de France woeden,422.
verftaan hebbe.
463 Schielyke Daaling des Barome.
IJieuwsgierigheid. (De geíirafte) ters, het éénig zeker Voorteken
Eene waare Gefchiedenis. 310 eens naderenden Orcaans. 423.
NEWTON , (J.) als een Bybel•OTwnY, zyne armoede niet toe
485 te fchryven aan 't verzuim,
vriend gepreezen.
Noarr.Las, (De) Bisfchop von waar mede de Wereld zyn
Chalons, liet het gewaande Vernuft bejegende.
399
overblyfzel, de 1..^eilige Navel Ouderdom. ( Voorbeelden van
van JESUS CHRISTUS ,_in 't vuur

hoogen)

189

werpen.217
Oxygene. (Proeven over de Ver.
Zoorder- en Zuiderlichten, in de wandfchapstafel van 'den Heer
Poolgewesten, aangemerkt als Lavorsr1R, omtrent het zogeeene verbranding der ontvlam- naamde)
150
baare Lugt, veroorzaakt door
P.
de Eleëtriciteir.
154 paard, (Befchouwing van bet)
0.

526. Van de zorgvuldigheid

Oceaan, verwarmt de fuydende der 4rabieren, om het Ras
Pootwinden, 598, De veel- zuiver te houden,aid. Onbeid des Waters 'onderhoudt derfcheide foorten, 527. Aart
eene meerdere geiykmaatig- deezer Dieren , aid, Veelvut.
held in de onderfcheidene dig gebruik, 't welk de TarLugtftreeken, 599.•Range. taaren van dit Beest maaken.
merkt ,als de Verzamelplaats
en Gelykmaaker der Hette , Palmboom, befchryving van den.
boo. Wysheid der fchikkingen zelven; 117. Van hoe uitfee.
van de Voorzienigheid in kenden en veelvu!digen dienst,
deezen.
aid. Ir8. Verfcheide foorten, tig.
ODIN, of woDEN, de God der Voortplanting en Eigenfchap•
Scandinaviéren , 375. Welk pen, aid. Waar toe in 't zineene geaartheid de Eerdienst, nebeeldige gebezigd.
lao
aan die Godheid toegebragt,Pandora , (Authentique byaonllun inboezemde, 376. Over. derheden., betreklyk het verlies
,
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lies van het Rngelscá Fregat de)
gecommandeerd door Captein

Grilligheden in de Beroepen,
$4. Ten vyfden, de Kostbaar.
der Leevenswyze , aid. Ten
EDWARDS.
337
zesden , de onverdiende Ver,
PARACELSUS, (P. A. THEOPELR.)
wordt door veelvuldig reizen agting, 55. Ten zevenden
een Wysgeer en Geneesheer de Vrygeestery van onzen
447. tyd, 57. De Remouen der Pré.
op zyn eigen hand
Wordt Hoogleeraar in de dikanten by de Omwenteling,
Geneeskunde te Bazel; krygt 58. Middelen tot herílel in
veele vyanden verlaatthe deezen aangeweezen. 58, enz.
Stad., 448. Eindigt zyn lee- POTNAM. (Treffende blyken
ven in het Hospitaal te van moed en onverfchrdIc
Straatsburg , aid. Verfchillen- kenheid des Americaanfchen
525
de en tegenftrydige oordeel- Generaals)
vellingen der Geleerden overPyl/daart, Naamen deezes Vo.
hem, ald. Verflag van zyne gels, 63. Pluimadie en geSchriften, 449 Berigt van de ftalte ald. Onderfcheid tus450 fchen .het Wyfje en Man.
Paracelfsfclie School.,..
.hlogiston, waar voor men het netje, 64. Waar deeze Vogel
add.
te,bouden hebbe.
148 voorkomt.
R.
Planeelbewoonders, zwaarigheden,
tegen derzelver befaan, aan- Raad eens Vaders aan zya
Zoon,
448
gewend, 361. Opgelost. 362
PoIRaT, (PETRUS) zyne Stu- REYNur.ns, (JosHuA) zyne af.
dien Leeraar te Tweebrugge, komst, 471- Eerfte blyken van
Zyne
en een Cartheftaansch Wys- zyn Kunstvermogen.
geer, 491. Wordt afkeerig Leermeesters in het Portraitvan deeze Wysbegeerte en, :fchilderen ald. Voert een
beter (maak in 472. Zyn
door Madame BOURIGNON
in een Myftik Goigeleerden verblyf in Iralie., aid. Wordt,
hervormd,492• Zet, zich in wedergekeerd, een groot Por Holland neder. Schriften door traitfchilder, 473. Wordt Voorhem 'uitgegeeven. Hoofiifom zitter. in de Koninglyke Aca.
zyner Mytfike denkbeelden. demie der Schilder. en lletlldald. bouwkunde te- Londen , Rid.
Potaarde, Waarneeming daarop dero en Lid van verfcheide Sovoor de Delfilofltundigen van cieteiten", als mede Doétor in
239 de Regten, ald. Krygt ongemak
veel belangs.
.Predikdienst in ons Vaderland; aan de oogen en wordt
onder de oorzaaken, dat een ziek ; zyn gedrag in zyne
ao klein getal zich daar toe ziekte, ald. Zyp dood ,. en
overgeeven, komt, in de eer- aanzienlyke begraafenis, 474•
fie plaats, de Afkeer hun daar Algcmeene rouwe over hem,
van ingeboezetnd, 49. Ten 475. Onderheide Pryzen op
tweeden de hoogere Kosten zyne Forirairen gefield , alp.
tot de Studien vereischt, Si. Zyne Naalaatenfchap, 47b.
Tén derden, de geringe Bezel. Hoe zeer by aan Engeland
ding, Si. Ten vierden, de den roem der Schilderkunst
fchonk.,
,
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fchonk, en in hoe verre een vigheden deswegen gekoesNaavolger te agten , aid. Ge. terd.
123
brek var, beftendigheid aan Rofacruciaanen, hebben hun naam
zyneVerf, 477. Niet alleen niet ontleend van de zamen een Portrait-, maar ook een voeging Rofa & Crux; maar
klistorie-fchi.fder , aid. Door van het woord Ros, Da w, en
de Keizerin niet haar Portfait + dat by hun Licht betekent,
befchonken, 478 Zyn Ch,+r.'c- 450. Verdere befchryving dee.
aid. zer Broederichappe , als af.
ter en Begaafdheden.
Ricci , (MICHEL -Anna) hoe Rammende van zekeren Duit groot een Natuur- en Wis- fcher, ROSENCEEUz geheeten,
515 493. Twee Boeken , deezer
kundige,
1Zoine, (De Natuurkundige Wee- Broederfchappe toegefchree.
tenfchappen te) niet verwaar- ven ; wat dezelve inhielden,
loosd ofvervolgd, 50$. Al- aid. Hoeveel gerugts die ontdaar was de Academie der dekking maakte , en tot wel.
Lyncei de eerffe , die , ter ke gisfingen zy aanleiding gaf,
der
Weeten- 49,}. Die geheele ontdekking
voortzetting
fchappen , niets dan Waar- voor een listige vond gehouneea,ing,
en Proefonder- den, om de Wereld te bedrievinding , aanwendde, 509. gen, en aan Toaivrrzs VALENVerflag van den Grondvester TINLIS ANDReA toegefchree.
FBEDERIC cess, all. Voortref- ven.
aid,
lyke Mannen , die tot deezeROZETTE. Herdersvertelling. 170
Academie behoorden , 510.RUTII, Oorfprong van de benaaWelk een prys GALILEO op ming deezes Bybelboeks ,
zyn Lidanaatfchap aan deeze 155. Te regt geplaatst agter het
Academie (telde , ; t i. Opge- Boek der RICHTEEr iv , en voor
volgd dour de lcademie P/ry- die van SAMUEL , add. Onder.
fàco Matbernatique , aid. Be- werp van dit Boek, 186. Aan roemdheid van dezelve, 512. gelegenheid van 't zelve, 187.
Weke Mannen zyne Mede- Zwaarigheden, in de Gellacht-leden waren ., aid. Hoe zy lyst val] DAVIDS Huis, hier
zich in de Natuurkunde he- voorkomende, aid. Wegen ter
vlytigden, 513. Kabinetten der oplosfinge ingelaagen, 191 en
Natuurlyke Historie •
514.
225. Gisfing na den tyd, waarVroege Kabinetten te Rome in, en den Schryver van wiep,
aangelegd , 515. Wiskunde het gefchreeven is, 229. Weldaar vroeg beoefend , 545. ke nuttigheden `men uit het
Groote Starrekundigen aldaar, leezen deezes Boeks kan haa54G. Hoe men zich daar, om- len.
230
treat GALILEO, genroeg. Zie
S.
cnLlr.EO,) Nog worden 'erSavrfcrit, of de
SanfcritfcbeTaal,
de Weetenfchappen , tot de
voorheen een geheim, thans
Natuurkunde behoorende , vly- bekend.
567tig beoefend.
st SATURNUS , vroege vermoee
Poosvan
'ericho , befchryving
dens wegens de dubbelheid
van die Piant, z22. Bygeioo- van den hing dler Pla-

nect,

ts L A D W Y Z E R.
beet, 235. Door HeRSCHELI, oorzaak deezer toevallen "Phya
volzeker ontdekt,237. De fiologisch verklaard, 281. De
vyfde Satellit wentelt even àls oorfprongen der Ziekte zyn af
onze Maan, om zyn as, in dien te leiden uit de geteldieden
zelfden tyd welken by tot der Lichaantetr, en de bykoald. mende oinftasdigheden , 282.
den omloop befteedt.
SAuvAGa niet dooi zyn Ver. Voorbehoedingen tegen deeze
nuft, maar door zyne onvoor- kwaaie op een• Schip,283.
zigtigheid en ondeugden, onge- Geneeswyze.
aid.
3.98SELICO. Een Africaansch Ver.
lgkkig.
Scandinasdérs , eerden onin of telzel.
610
waarom deeze
den God des Oorlogs, den V4- SEENSTONE
der der Slachringe , 375. Liefdezanger niet gelukkig in
Welk een invloed zulks hadt zyne Liefde slaagde.
400
op hunne verrigtingen 376. Slokdarm. (Waarneeming wegens
Hoe het hun aanzet om in den een vaneen gefcheurden) Sao
I{ryg te fneuvelen en eenSmetziekten , veelal verkeerd
499
zagten dood te vermyden , begreepen.
aid. Zet hun aan tot Gods- Sneeuw welk een dienst dezeldientligen Zelfmoord ,' 378. ve doet aan het Aaidryk.
5g3
Welke vermaakèn zy. zich in
de Valhalla, of de NoordfcheSpelde, (Een doorgefi©kte en in
Elifcefche Velden, voorfielten. de maag nedergezonken) door
379 welke middelen uitgedreeven.
IF
SCIIOUMAN, (AART) zyne Alkomst, 433. is eerst een Por -Springl;aanen, een voedzel in
traitfchilder vervolgens van het Oosten, 285. Waarfchyr.Planten, Dieren en Vogelen, lyk de Harpyen der Ouden.
aid:
aid. Zyn vlytbetoon en naauwkeurigheid, 434. Vondt een Steen, by de Menfchen, wastuit
gop
middel uit om in Water- oorfpronglyk.
verw, op eene wyze die Succin. Zie Barnfleeen.
T.
men tusfchen gedekte Verw
en Sappen noemt te fchilde- Teering, in welkeu zin helmet.
telyk.
ren,435. Voordeel deezer
499 en 5c0
Schildermanier, 4s6. Schilde- Tlieofophiseen , Algemeene beyen op deeze wyze gecO- fehryving van hun Charat er,
pieerd ald. Zyne Kunstbe- 445. Wat zy zich al aanmaakwaamheid in het navolgen, tigen, 446. Opgave van ver437.Een groot Vogelfchil- fcheidene ald. en 489. In
der, 438. Munt uit' in laag welk een lichtmen deezen Aan.
verheevenBeeldwerk,439. hang hebbe te befchouwen, 49SWelke Leerlingen van hem Vyanden van Rede en Open.
aid. haaring, en hun Stelzel, op
nog. in leeven zyn
&orbutus, waarin deeze algemee- Bedrog gegrond, nadeelig voor
ne kwaal der Zeevaarenden Wysbegeerte en Godsdienst.
aid.
beflaat, 280. Welke verfchyn-.
zels dezelve oplevert, akl. De Tirroo SULTAN uitgeftrektheid
zy.
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34r. van Moord te befchuldigen,
2yner Heerfchappye
Gefleldheid zyns Lands, 342. 416. Zeldzaam voorbeeld hier van 418. Floe zeer men
Inkomf}en 34.+. lirygsrnagt
aid. Zyne Isrygsverrigtirgen voorzigtigheid in oordeelvel.
347 tingen van deezen aart te ge346. Zyn Charaéter.
TorxeM, (THJMns) een voor- bruiken hebbe, 456. Wat reen
beeld van verbaazende Sterk- uit het op 't water dryven
te.
403 der Longen van zulk een
Toverkringen, (Berigt wegens de Kind hefluiten konne.
454
zogenaamde) op den grond.Vulcaanen , (Uitgebluschte) van
286 hooge oudheid, moeilyk waar
te neemen of zelfs derzelver
V.
243
alhallaa , het Paleis of de beflaan te bewyzen.
Zetel der geenen die eenl-'uurigheid van CliaraEer. Zie
geweldigen dood ftierven by Geestdrift.
W.
de Scandinaviërs ; welkcell
atervrees ,
onzeker hoe
denkbeeld zy zich hiervan
lang een tyd dezelve veevormden 378. Hoe dit tot
106
Zelfmoord aanleiding gaf, 379. boksen kan blyven.
Welke vermeaken zy zich daar Werelden , (Veelheid der) door
voorftelden.
380 de oude Wvsgeeren geloofd,
Yenusziekte , dat Hinderen daar 313. Opgave hunner denkmede gebooren worden, gelo- beelden 314. Laater Wysdie in dit begrip
chend
502. Schuilt in de geeren
Lymphatique Deden
503. Ronden , 316. Watro:vT.Verkeerd behandeld; gemak- NeLLE en HUIGF.NS op dit
507 f}uk leeraaien , 317.Wat
lyk te geneez.n.
Verlosfing. (Voordeelige Uitwer- WOLF, MaRTI,. SAVCBIEN,, DOking van 13raakwynfteen in Bene T r vls 319. Welke t V?,1cr -moeilyke)
363 ren de Veelheid der werelden
Tier ruft , (Mannen van) niet wederfpraken
358. Zwaanoodwendig ongelukkig, noch righeden tegen het Stele!
in '[ algemeen verwaarloosd, van de Veelheid der werelden,
uit hoofde hunner Talenten. en der Planeetbewoonderen,
396 361. Oplosfing derzelven. 36z
Uer2tveering. (Waarneeminf van WILK: os de e:r(Ie Europeaan,
eerre ongelukkig uitgevallene die de Sanfcritfche Taal leerde
Operatie, in eene vermeende) kennen.563
6iWinden , (Aanmerkingen over
Volcaniste en Volcanisine, wat men den invloed der) op den Ba23
door die benaamingen ver- rometer.
ttaat.
463
uit de Poolgewesten waai trouwen, die zwanger zyn, zon- jende niet verzagt vóór dat
der haar toeftand te durven zy den Oceaan ontmoeten
bekennen over 't algemeen
598, Over de ftreek die
voorwerpen van het grootfie decze Winden houden, en de
medelyden, 475. Niet a!too, natuur!yke reden hier van,
wanneer haar Eind dood is, akl,Wat dierst de Ocea:e
i:l
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in dit geval doet, 599. On- Hollanders volgens liet waarè
derfcheid tusfchen de Zee- en Compas te ftuuren, hoe zy
600 dit verrigten, 336.
Hoe zy
Landwinden hier.
Winter. (Tafereel van den) 93 den voortgang van her Schip
WispeltuurigIieid, Charaéterswyze berekenen.
337
134Zeiifteenberg op liet Eiland Canbefchreeven.

nay.
Z.
54 5
zccost, of Zaccuwn, Bene foortZelfnoord (Godsdientfige) by de
Z' van Pruimenboom in de Scandinaviërs.
375 enz>
139
vlakte van jericleo, befchryving Zieken. (t'ligtea der)
van denzeken , rzo. Zaccon- Zielte, (Enge/fr/ze) wanneer eerst
olie daar uit gemaakt, en ten bekend geworden , en waar
504
wellen gebruike dienf{ig. ier aan toe te fchryven.
Zanden , aan de Kusten waar te Ziekten, (Erf- of aangebooren)

veemen, voor den Delfftof welke, q95. Waardoor ver.
kundigen van groote aangele- oorzaakt, al]. Niet uit een ingebeeld Gnetvogt , naar door
207
genheid.
Zeaetunde, te weinig gepredikt , een eigenaartig vaatgeffel, of
139 de vaste deden van Vader of
Zee, (Doo:le) onderfcheide naa- 11doeder,op de Kinderen overmen daar aan gegeeven, 370. geplant, 498. Verder heves(3itgeflrektheid enomgelegen tigd , 500, 50:. GeneeskunLand • aid. Gewaande Over- dige gevolgen uit deeze be.
;06
blyfzels der verdelgde Steden, fchouwing afgeleid.
daar niet aan te trefpen, 371. Zou - Microscoop, (Werkingen van
Over de ontlasting dier Zee , het) 325. Het Werktuig zelald. Geen Vich onthoudt 'er ve, 327. Hoe men moet bezich in , 372. Bezit de l.ragt ginnen, om de werkingen van
niet om Menfchen en Dieren dit Zon - Microscoop te heop de oppervlakte te doen fluuren, 328. Voor hoe goed dryven, aid. Is niet doodlyk koop een prys te bekomen. 332
voor 't Gevogeite, of van 't Zuiker van Melk. Zie MMeflzuiker.
zelvegefchuwd, all. oodetn- Zusters. (De Twee) Eene Aan lyna aldaar overvloedig, waar doenlyke Gefchiedenis. 174
toe men 'tgebruikt , 373.Zyde LHoe onvolkomen en ver putten, die dezelve uitlece. keerd een begrip de Ouden
ren, als mede Zoutputten, al- hadden van de wyze waar op
daar te vinden , afd. Steen- de) vrordkwatn , 27. Vreetnel
klomp, die men zegt de Zout- begrip fier Mahon ethaanea over
pyiaar te weezen, waarin de hieederen , van Zyde gemaakt.
28
Huisvrouw van LOT veranderde, 374• appelen can Sodoin,Zydeworinen, door twee Perfifche
een verdichtzel , afd. Steen, Monniken in Europa eerst
welke cie Bergendaarotnilreeks overgebragt , 27. Welk eerre
voortbrengen , en 't gebruik verandering ir, den Handel
all. daardoor veroorzaakt wLrr.
daar var,.
'S
Zeevaart ,, in dezelve tragten de
DLRIGT VOOR 1)E N nINDEk..
Het

Picuitj , van een Onbeker Dier, te plaatzen tegen over b6 422.
,

