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Godgeleerde , Uitlegkundige, en Wysgeerige ï7erhandelingen . door uEl u. lo. xuronz, Predikant, en Profesfor in
de Uitlegkundige Grldgeleerdheid en Kerkly;e Gefehiedenisfen aan de lliufire School te Middelburg, Lid van he
Zeeuwfche; Provinciaal Utrechtfche, en andere Genoot
Deel. Te Middelburg, by P. Gillis--fchapen.Ert
fen en Zoon, 1791 . In gr. $vo.
oen de Woog Eerw. KROM zyne Leerreden ter Oefej ving van den Bybel in 't licht gaf, gewaagde hy, in
T
het Voorberigt, van zyn oogmerk om eerlang eene Ver
Schriften af te geven , onder den Ty--zamelingv
tel van Godgeleerde en Uitlegkundige Verhandelingen, of
een dergelyken (*). Dit Ecríle Deel, onder den omtrent
gelyken Tytel , is de aanvang van de vervulling dier belofte, en hebbe men, naar zyne tooeze^gin?, fchoon zon.
der gehoudenheid aan tyd, een Tweede Deeltje te wagten.
De thans uitgegeevene Verhandeling is de geboorte
verfchuldigd aan eene voorleezing. in het Middelburg fche
Departement van het Zeeuwfche Genootfchap der Weeten.
fchappen, waar men elkander Maándlyksch met het een
of ander nuttig Stuk onderhoudt. Terwyl eik Lid de vryheid heeft , om eene voorgeleezene Verhandeling al of
:niet ter befchikkinge van het Genootfchap te laaten , om
dezelve, zulks verkiezende , onder haare Verhandelingen
in de Deelen van liet Genootfchap eene plaats te geeven.
Drie Zwaarigheden , uit de .Befchouwing der Natuurti
afgeleid, en ter krenking van het gezag des Bybels aangevoerd, neemt de Hoogleeraar in overweeging. De eer/te
betreft het bekende gefchil over de Oudheid der Waereld,
op nieuw gaande geworden, door het geen de Canunni?
RECUPERO , ten aanziene van den tyd, welke de Lava
aioodig hadt , om vrugtbaaren grond op te leveren , den

Heer

(*) Zie de Algem. I'aderl. Letteroef. voor 7791. bl. 104.
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Heer T;RYDONR medegedeeld hadt. — In deeze Oplosfing,
waarin wy niets byzonder merkwaardigs, of 't geen niá.t
meer en uitvoeriger elders gezegd was, aantroffen, drukt
hy de voetflappen van WATSON , in diens Brieven tot

herdeediging van de Voortplanting des Christlyken Godsdiensts.

Eene tweede Zwaarigheid is ontleend uit de Gefchiedenis van de Schepping der Wereld, zo als dezelve door
MOSES is aangetekend, en wel voornaamlyk uit de geweldige Disproportie of Onevenredigheid, welke wy, vol
dat berigt, in het Werk van den vierden Dag, met-gens
dat van de andere dagen, waarneemen. Lievei dan
zich op de Almagt van het Opperweezen, als een uiterf te
toevlugt, te beroepen, om de Agtbaarheid en Geloofwaardigheid van MOSES verhaal, omtrent de Schepping der
Wereld, in fl•and te houden, geeft hy de groote waar
Stelzel der veele Werelden volledig-fchynlkeidvat
toe, en erkent tevens, dat, hoe zeer by zich het Opper
als volftrekt Almagtig voorftelle , het niet over--wezn
eenkomflig fchynt, met de hoogfle Wysheid en íchoone
Orde, welke 'er in alle Gods werken tiitblinkt, dat hy
dat talloos aantal lichaamen ,van eene verbaazende grootte
en luister, op dien éénen dag, op zulk eene wyze (als
men veelal uit het Verhaal opvat) zou hebben voortgebragt.
Hy wyst ons, ter oplosfing, op het voornaam oogmerk_
van MOSES in dit Verhaal, om naamlyk JEHOVAH, den
GOD hunner Vaderen, aan zyn Volk bekend te maaken,
als den Schepper der Wereld, en de Afgodery, aan de
-iemelfche lichaamen beweezen, tegen te gaan. Voorts
geeft by de OpIosfing, reeds by den grootere CLERICUS te
vinden, en de laatere van den Heer DE PERPONCHER, in
diens Voorreden voor de Nederduitfche Uitgave der Nieuwe Overzettinge van liet 0. Testament, door j. ». MICHAëits, en laat de keuze aan den Leezer. Weinig is hier
van 's Hoogleeraars eigen gedagten.
De derde Zwaarigheid is ontleend uit het opfchorten
der Natuurwetten, ten tyde van JosuA. De Heer KROM
kan zich niet vereenigen met de Uitleggers , die, langs
onderfcheide wegen , gelyk bekend is , deeze Dagsverlenging Natuurlyk verklaaren , of dit aanzien voor een
vergrootende Dichterlyke manier van fpreeken ; en dat
eenvoudig Gefchiedverhaal zelve, en de gewigtige gelegenheid des tyds, dunken hem genoeg, om alles letterlyk
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op te vatten, alleenlyk met die bepaaling i dat 'er Gezichtkundig en betrekkelyk geiprobken wordt, gelyk de hedendaagiche Strrekundigen , in ' dergelyke omitandigheden, ook doen zouden. „ Doch,' vaart by voort, zyn
gevoelen opgeevende , „ men bedriegt zich, indien men
„ zich laat voort aan, dat ons ganscch Zonnejielzel geduw„ rende dien tyd moet hebben ttilgeltaán, zo dat men in
„ tyne gedagten wonderen op wonderen zou moeten
hoopen, om te verhinderen, dat niet (van wègen de
„ bekende wetten' van de werkiiig der hires centrales,)
„ alles in dé uiter[te verwarring geraakte. Niets. was 'er
„ noodig, (op dat ik die bedenking, die men by de op„ losfing der zwaarigheid gemeenlyk voorbygaat, kortlyk
„ uit den weg ruime l) niets was 'er noodig, dan dat
„ de Aarde, welke wy bewoonen, Benen korten tyd, in
„ de omwenteling om haren as , werd opgehouden ,
„ waardoor dan ook van zelfs de Maan, welke om dezelve als een wagter van het Westen naar het Oosten
„ loopt , fchynbaar moest fail [taan. Inmiddels bleef de
„ Aarde met de Maan naaren tred in derzelver jaarlykfchen omloop met de andere Planeeten volgen. Hier
„ aan behoefde de jaarlykfche omwenteling van de Aarde
„ geen de minfte [hemming te geeven. Ik kan nièt zien,
„ dat het een van het ander afhangt: Meer fcliyn zou
„ het hebben, indien de omwenteling der Planeeten ort
, i haarti eigene asfee geëvenredigd waren aáu derzelver
„ traageren , of filelieren , voortgang in den jaariykfchen
„ omloop om de Zon. Maar juist het tegendeel is bekend
„ aan alle Starrekundigen. Op Mercurius en Jaturnus heeft men, ten aanzien van derzelver omwenteling
oei hàaren as , wegens den verren afiland van ons en
„ de nabyheid der eerfte aan de Zon, nog geene zekere,
„ of zelfs waarfchynlyke, bepaalingen kunnen maakent
„ Maar , wat de andere Plameeten betteft, volgens de
„ naauwkeurigfte waarneemingen van den vermaarden
CASSINI, is het verfdril tusfchen Venus, onzen Aardbol;
s , en Mars, in dit opzigt, niet zeer groot: fchoon zy,
in onderfcheidene tyden, naar gelang der grootte varl
„ de onderfeheidene loopcirkels , derzelver omloop ortt
de Zon volbrengen ; daar integendeel ,7upiter, die zo
„ veel verder van de Zon afttaat , en uit dien hoofde
„ eenen veel traageren voortgang heeft, zo dat 1íy dage„ lyks maar bykans vyf mtnuuten op zynen loopkring
vordert, en ten naastenby twaalf van onze jaáren
A 7 >n00•
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„ noodig heeft, om zynen geheelen omloop om de Zorl
„ te volbrengen, volgens de naauwkeurigfte waarneemin„ gen, binnen den tyd van nog geen tien uurera, met
„ eene onbegryplyke fnelheid zich om zynen as wentelt;
„ gelyk een ieder weet, die maar maatig in de Starreof Hemelloópkunde geoefend is.
„ Niets was 'er dan noodig, ter volbrenging van dit
„ Wonderwerk, in JosuA's Gefchiedboek opgetekend, als
„ dat de Aarde, terwyl zy haaren jaarlykfchen loop ver
volgde, Benige oogenblikken, om zo te fpreeken, in-„
„ de dagelykfche omwenteling om haaren as werd opge„ houden. Iets dat zo weinig invloed maakt op 't
„ Heelal, of zelfs in ons Zonneffelzel, als of 'er thans
„ iets dergelyks voor weinige minuuten in Uranus, Sa„ turnus, .upiter, of zelfs in die Planeeten, welke ons
a , naderby zyn, Mars en Venus, gebeurde. En wat is
„ toch het te weeg brengen hier van, om zeer gewig„ tige redenen , voor den 1llmagtigen Schepper en Onder„ houder van het gantsch Heelal ? Immers niet meer
(mag ik hier eens deeze gelykenis gebruiken?) dan
„ het is voor een mensch, die, met een rytuig van eene
„ fleile fchuinte zullende afryden, zo lang één of meer
„ wielen van dat rytuig vastmaakt ; of remt, gelyk men
„ het noemt, en daar door derzelver omdraayingen belet
terwyl zy , egter, met de overige wielen van dat zelf.
„ de rytuig, juist een gelyken voortgang inaaken."
Wy twyffelen zeer, of deeze Oplosfing den Starre- en
Hemelloopkundigen voldoen zal, en de zwaarigheid, wegens de ophouding van de Dagelykfche Omwenteling der
Aarde, waarin ook de Viler centrales te pasfe komen
wegneemen (*). Onlangs de gedagten van den Hoog leeraar HAMELSVELD, over dit zeggen van JosuA, opgeevende, hebben wy betuigd, goeddeels in diens zeer eenvoudige verklaaring te kunnen berusten, en wy houden
het nog daar voor, dat men hier verkeerdlyk een 1 Vonderwerk veronderífeld heeft, dat altoos aan de onoplosbaarDe tegenwerpingen onderworpen blyft (t).
(*.) Zie onze ?Nieuwe Vader!. Letteroef. IV. D.
349.
(t) Zie boven, voor 1792, bi. 403.
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Bedenkingen vy de Nieuwerwetfe Leerwyze van Euangel=efche Waarheden, betreffende het Geloof in Christus, en
de Verzoening der Wereld met God, door hem benevens
Benige aanmerkingen daaromtrent, in Gemeenzaame Brieven van A. V. aan zynen Vriend E. c. H. By ver
gr. 8vo. 114 bladz.
-fcheidnBokvrps.I
e Schryver deezer brieven doet zich voor , als
iemand, welken de aloude Rechtzinnige Leere onzer Nederlandfche Kerke zeer ter harte gaat, en die het
gantsch niet eens is met „ zommige hedendaagfche Schry„ vers en Redenaars in onze Kerk ", die zich, als groote
„ Lichten en Meesters, vertoonen , en de verbeelding
„ hebben, dat zy een Nieuw Licht ontvangen hebben.
„ Schryvende . en fpreekende, als of zy alleen de wetenfchap der Heiligen bezaten, om in te zien in de Ver„ borgenh eden van het Koningryk der Hemelen, en dat
,, met kleinachting van zo veere waardige mannen." Van
bier dat hy van zich zelven geenzins kan verkrygen_, om
de hoedanigheid van Verlichtinge aan onze Eeuwe toe te
fchryven. \'Vant zynen Vriend berigtende, hoe hy zich
herinnerde de uitdrukking van een beroemd Leeraar , in
een der aanzienelykfte Gemeentens van ons Vaderland ,
welke, in zekere Leerrede, gezegd hadt : „ men no-md
,, deeze Eeuw een verlichte Eeuw, maar 't nageslacht
„ zal zeggen, het is een Eeuw van den Duivel en van
onverfchilligheid ," geeft hy daar aan zynen byval
wanneer dit gezegde, met opzicht op verfchelde zaa„ ken, onze Leer, en de beoefening der waarheid betreffende, betrekkelyk gemaakt wordt." Voor zo veel
deeze en foortgelyke uitdrukkingen eenen yver aankondigen, voor 't geen de Schryver als rechtzinnige waarheid
aanziet, kunnen wy niet nalaaten denzeiven te pryzen.
Doch, 't komt ons voor, dat het den Heer A. V. gaat,
even als veele andere diergelyke Yveraaren. 1)e Apostolifche Les, de waarheid te betragten in liefde wordt, dik inaals , niet genoeg in agt genomen. De Voorflanders
van het, dus genaamde, nieuwe licht, dat zyn de zul
welke in wyze van denken en voordraagen van-ken,
hem verfchillen , befchuldigt by openlyk van Onverfchil
ligheid ; en , de woorden van Do&or OWEN de zync
maakende, klaagt by, „ dat de meeste Voorgangers en
A3
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„ Leidslieden van de Gemeenten in Nederland , en el.
,, tiers, niet alleen minder geftreng, maar ook minder opt
„ regt, handelen met de geweetens yan overtuigde Zon, daaren , dan de Etiangeliedieraars in vroegere dagen."
laar de Heer V. V. et} alle andere eveneens denkenden
hunnen vlyt aanwenden , tot het te recht brengen yan
veele , buns oardeels , verkeerde begrippen omtrent de
Leere des Euartgeliums , moeten zy, gewisfelyk, deeze
Leere aandagtig en naauwkeurig bef udeerd hebben. Doch
dan zal hun ook niet ontglipt zyn, het Hoofdgebod van
den grooten Opperleeraar,' wegens de liefde tot dei; naas
dit Gebod , met-ten,ofdbyzrpasingv
pene zeer nadruklyke waarfchuwing: Oordeel piet, opdat
gy niet geoordeeld wordt. De Godgeleerden, 't zy Schryvers of Leeraars, wien dit aangaat, mogen ons deezen
wenk ten goede houden : als mede Benen anderen, vol
welken zy, indien het hun om de voortplanting der.-gens
waarheid te doen is, gantsch verkeerde middelen te baat
noemen , naardien liet middel van verwyt en verdenkinge
meer afkeerigheid dan overtuiging zal uitwerken.
Wat de aangekondigde Brieven aangaat, wy hebben in
dezelve niets nieuws gevonden , dan , misfchieu , Bene
meer floutmoedige en meer meesteragtige bepaaling, om
Onderwerpen , dan by verfelheide andere-trendbwvis
Schryvers, die, voot't overige, met den Heer A. V. in
gevoelens overeenílemmer,, en die dan nog, , daarenboven,
boven hem dit voordeel hebben, dat ze hunne dellingen
bouwen op Schriftuurtexten ; van hoedanig eene manie..
van bewyzen wy, in deeze Brieven, niet een eenig voorbeeld hebben aaugetrofen i rustende 's Mans geheele Stelzei op gronden, zonder bewys aangenomen. Wy zul
om tevens de manier van redekavelen. te doen bly^-len,
ken, hier van een en ander voorbeeld aanhaalen.
„ Laat ik u (dus fchryft by in den Vyfden Brief,)
rnyn begrip van te gelooven in den Zoone Gods , Jefus
Christus, kortlyk melden ! Het Geloov is by my die bo.
vennatuurlyke gaav der genade, van den Heiligen Geest,
als een vrugt van de voldoening des Zaligmakers,, in de
geheele Ziel ingeplant, die zich, door dat Geloov, hecht
aait onzienelyke dingen, op het waarachtig getuigenis vary
den God der Waarheid; en dit geloov is het middel,
door 't welk de mensch Christo ingelyvt en bekwaam gemaakt wordt, om Christus, met alle zyne weldaaden, na ti
te neemen, mei toebetrouwing van zich zelven aan Meun
terr
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ter verkryging van de zaligheid , zo dat hy, die in den
Zoone Gods geloovt, een licht in 't verftand , en vermogen
in de wil', ontvangen heeft, om, op eene rechte wyze,
omtrent de voorwerpen des Geloovs , werkdaadig te zyn;
werkdaadig wordt dan 't verfland , als het oog , ter befchouwing en onderfcheiding; de wil, als de hand der
ziele, ter verwerping en aantieeming, zich vervolgends be.
toonende in daaden en vtugten , zulk een ingeplante in
Christus, door 't geloov, betaamende."
In den VIII Brief, fpreekende van Gods befluiten, met
de gevolgen daar van, laat hy zich dus uit: „ God heeft
bepaald, in de Waereld zyns Aardryks, die by goedvind,
voort te brengen , ook menfchen te fcheppen , van wel
zal de Stamvader en 't hoofd,-ken,Adamrflzy
aan wien by beloovd , op Conditie van volkomen gehoorzaamheid aan zyn gebod, het eeuwig leeven, ftellende dien Adam tot een Verbonds -hoofd van alle zyne
natuurlyke Nakomelingen, in hem als Vader, beflooten ,
die met hem deelen in de belofte des levens , en het
dreigement des doods , zo dat alle die .Nakomelingen, indien 't Verbonds - hoofd gehoorzaamd, de Zaligheid ontvangen zullen, doch, overtreedende 't gebod Gods, alle
fcliuldig zyn, vermits zy in hem, naar de veymagtige be.
paaling van Gods Wil, gerekend zyn.
Adam, dit Verbonds - hoofd, word hervoort gebragt
met Gods beeld, als zyn gelykenis, en dus bekwaam, oin
de Conditie van 't Verbond te volbrengen; doch de 1rysnagtige bepaalt en vindt goed, tot luistervolle ontdekking
zyner heerlykheid en hoogheid, Adam valbaar te fcheppen, en hem zyn beeld te laaten verliezen; niet, dat by
hem zyn kracht ontneemen zal , en daar van berooven„
maar, dat by hem geen nieuwe kracht byvoegen zal , om,
flaande te konnen blyven, en in den loop zyner Verbondsgehoorzaamheid te volharden ; God dan befluit , Adam
zal vallen, 't geen noodzaaklyk, als onfeilbaar zeker, gebeuren zal, en alio moet, de gan the W7 ereld, zo als die
in Adam , als 't Hoofd, begreepen is, voor God verdoe.
melyk zyn,
„ Zullen nu alle menfchan voor God verdoemetyk zyn ,
zo wil hy zyn Vrymagt en Wysheid, Genade en Gerechtigheid , aan dat gevalle menschdo.m , bewyzen , en by
bepaald, eenige van het menfchelyke geflacht, als zyncde
zyn leem , en volt}rekt eigendom , te (lellen tot vaten
zyner barmi arti beid , doch anderen , tot vaten zyne$
„
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toorns, welke bepaling van zyn Wil genoemd word, de
o•erhiezing en verwerping.
Indien vervolgens de voorwerpen van Gods verkiezen.ae Wil het einde van dezelve verkrygen, en de zalig.

hcid ontvangen zullen, zo moet dit gefchieden, langs een
weg van betamelykheid , maar die is, in al 't geschapene,
niet te vinden , daar ontbreekt alles , om aan den eisch,
en bedreiging van Gods gerechtigheid te voldoen , derhaiven vordert de Goddelyke Wysheid een Goddelyk
perzoon , en die is de eeuwige Zoon van God , welke ,
als een andere en tweede Adam, als een hoofd, voldoen
zal, 't geen by op zich neemd, en by bewilligt aan de
hem voorgeftelde Conditie van de Uitverkoornen , die aan
nom van den Vader gegeeven, en in hem gerekend en
verkooren zyn.
„ In hem, zeg ik, verkooren niet alleen, op dat zy,
in den tyd, een dadelyk inzyn in hem verkryyen zouden,
maar zo als zy in hem , . als hun borg, wortel en hoofd,
tot de zaligheid verordineert zyn , want de Zoon van
God is van eeuwigheid borg van de Uitverkoornen , en
die zyn in hem gerekend , zonde in het oordeel Gods,
toen reeds, voor de tyden tier eeuwen , vrygehouden ,
want de Zoone Gods nam hun fchuld over, en zy wierden
in hem ontilaagen."
Dus willekeurig, zonder bet aanvoeren van bewys of
redenen , gaat de Briefchryver te werk in bet ontvouvi en van zyn Zamenícelze1 ; waaraan by , ten befluite ,
rog kegt eene naafpooring van de bronnen der dwaaliligen en wangevoelens , aangaande gewigtige waarheden;
z an welke , volgens den 1 leer A. V. de voornaamtie
is „ dat de mensch, door den Duivel verleid , van den
„ God der waarheid afkeerig is, en in hoogmoed leevd,
en waant, d,.t by magtig is, om de waarheid te zien,
en zich, in zyne denkbeelden daar van, wel te lei„ den." Niet alleen in 's menfchen v.rdorvenheid en
blindheid, maar ook in zyne boosheid, hoogmoed en eigen
moet dus de reden en oorzaak gezogt wor--zinvdghe,
den, waarom veelen in dwaalingen fteeken; dat wil zeggen , hun Godgeleerd Zamentleizel niet op denzelfden
leest fchoeien , als de zodanigen , die , op grond van
overeenf}emminge niet de uitti aan (?e ntenfchelyke formulieren , met den naam van regtzinnigen betlempeld worden.
Wy moeten hier eene voorgaande Aanmerking herhaalen
-
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Het flryken van zulk een liefdeloos vonnis over
Ier.
zyne medemenichen, wier hart en inzigten niet voor ons
openleggen, kunnen wy op geenerhande wyze overeen
om nu te zwygen van menfchelyke befcheiden--breng,
heid , met de zeer nadruklyke lesfen eies Christlyken
Godsdiensts, gebiedende, zo lang wy voor het tegendeel
geese fpreekende bewyzen hebben, het gedrag van anderen
altoos in het gunfligst licht te beíchouwen. Aan den
I leere A. V., en die met hem eveneens denken, fpreeken en fchryven, beveelen wy de aandagtige leezing van
het dertiende Hoofdtuk des eerflen Briefs aan de Ko
-rintes.
-

Betoog voor de Eeuwigheid der Straffen in een toekomtig
beven, door JONATHAN EDWARDS , S. S. Theol. DoEtor
en Predikant te Nen haren. Te Utrecht by W. van
Yzerworst , 1792. Behalven de hoorrede van den T/ertaaler, ;52 bladz., in gr. 8vo.
,
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it Boek is ingerigt tegen het Leerflelzel, door Doctor
CHAUNCY, in zyne Verhandelingen over de eindelyke
gelukzaligheid aller mnenfchen , ( waar van ook eene Hol
Heer VAN HEMERT bezorgd,-landfcbeVrtig,on
in het licht verschenen is), en in andere werken, voor
uit acht Hoofdt ikken. In het eerjie-gefld.Htba
worden de gronden van het Stelzel van Dr. CHAUNCY,
betreffende de Straffen in een ander leven , opgegeven ,
en onderling vergeleken , ets de Schryver heeft, by deze
vergelyking, ten doel, aan te toonen, dat de Donor grond
heeft aangenomen , die met elkanderen in een-begripn
betlendi;en tweeftryd moeten 1laan. — In het tweede Hoofduk onderzoekt hy, of de gedoemden eenige andere flraf
verdienen , dan die, welke tot hun eigen welzyn verftrekken moet ? -- In het derde , of de gedoemden, in de
daad , eenige andere Straffe zullen ondergaan , dan die,
welke gefchikt is, om hun eigen geluk uit te werken ? —
Bet vierde Hoofdíiuk bevat eene befchouwing der bewy•
zen, waar mede Doctor CHAUNCY tracht aan te toonets,
dat de eindelooze Straffen onbeflaanbaar zyn met Gods
regtvaardigheid. — Het voornaame 'fink , het welk Doétor
CIJAUNCY bewyzen wilde, was dit, dat alle menichen in
liet einde zullèn zalig worden : doch, zo by hier in mort
mistasten, nam by tot de vernietiging, als het al:erlaattle
AS
plegt.
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plegtanker, zyn toevlucht. Dit dierhalven gaf den Heer
EDWARDS aanleiding, om in het vyfde Hoofdlluk te onderzoeken , of de vernietiging de Itraffe der gedoemden
is; --- en om vervolgens in het zesde zyne poogingen
aan te wenden, ten betooge, dat de ftraffe der gedoemden in Bene eindelooze rampzaligheid belIa. In" het
zevende befchouwt by de rechtvaardigheid der eindelooze
ítraf en uit een ander oogpunt, waar uit dit gefchil wel
niet door Doctor CHAUNCY, maar echter door zommige
anderen, die zyne leer omhelzen , befchouwd was : hy
poogt namelyk hier deze fluitreden te wederleggen; „ Alles, het geen door het Zeil van het Heel- al gevorderd
wordt , is rechtvaardig; en al, wat niet tot heil van het
Heel-al medewerkt, is onrechtvaardig. Dan daar de eindelooze d=raf der boozen niet medewerkt tot het heil van
het ganfche Heel - al , maar hetzelve verfloort , is dezelve onr echtvaardig." -- Lindelyk in het achtte Hoofddeel tracht by de beltaanbaarheid der eindeloóze firaffen
niet Gods goedheid te verdedigen.
Zie daar het geraamte van dit boek ! Over de bondig
denken wy ons niet-heidrbwyznvaScher
uit te laaten , daar wy in dit gefchil liever verkiezen
bloote Referenten dan Rigters te zyn. Dit alleen zeggen wy, dat Doëtor CHAUNCY, door het niet zamenhan,
kende van zyn fytlema, en door de gronden , waarop
by hetzelve verkozen heeft te bouwen, aan zynen Tegenfchryver veelvuldige gelegenheid gegeven heeft , om
hem met vrucht aan te vallen; maar dat de redenen van
den Fleer. EDWARDS misfchien minder voldoende zouden
zyn, ter wederlegging van die geenen , die, de zaak uit
andere gezichtspup en befchouwende, de leere der einde
andere gronden lochenen.
-lozeftigra#:np
Wy moeten, intusfchen , by het gezegde nog eene plaats
uit de Voorrede van den Vertaaler voegen , en daar op
oenige aanmerkingen aan onze Lezers mededeelen: „ Van
hoe veel gewigt (zegt hy) het niet alleen voor ieder enkel redemagtig wezen in het byzonder, maar ook voor
elke 1Vlaatfchappy, elk Land, elk Konirigryk, en elk Gemeenebest, zy ; ja van hoe veel gewigt het voor den
ganfchen Aardbol , dien wy bewoonen , moet gerekend
worden , dat ieder flerveling de duidelykite bewustheid
drage , dat niet alleen zyne openlyke wanbedryven en
euveldaaden eene gerechte flrafè van den wereldicheu
Rechter zullen erlangen; maar dat zelfs , wanneer zyue
ver-
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verborgen @ overtredingen hier al fomtyds het oog en de
waakzaamheid der Wreekende rechtvaardigheid , ontflippen mogen; als geene gefchikte voorwerpen van onder
kennisneming befchouwd worden; of de boos--zoekn
doener, door zyne magt, zyn vermogen, zynen invloed,
zyn aanzien, of zyne middelen, zich bovei; dezelve weet
te verheffen , haar zwaard te ontduiken , of zich daar
aan te onttrekken;
deze echter geenzins door delf
JiEHIEERSCHER van hemel en aarde, met eene koele onverfchilligheid , zullen befchouwd worden, of 1lechts eerre
geringe en ligte tuchtiginge zullen moeten ondergaan
.--- Neen, dat y wel verre van dus, door de verwachting van Bene genoegzaam.e ftraffeloosheid , zich verder
tot het plegen van wandaaden aangemoedigd te zien; in
tegendeel eene illerverfchrikkelyk(te , eene regtvaardige
jIraffe , ten vollen geëvenredigd aan hunne gepleegde
boosheden, eene ftraffe, welke nimmer, nimmer eindigt,
maar van eeuwigheid tot eeuwigheid onafgebroken voortduurt, zullen moeten lyden; van hoe veel gewigt
het is, herzegge ilk, dat ieder fierveling hier
van de volfie bewustheid drape; behoeft men dit wel nader te betogen ! WAAR toch, waar zal men voordaart
Bene volkomen veiligheid van perfoon en goederen, waar
zal men goede orde , waar zal men eer , waar zal men
eene onkreukbaare trouw , waar zal men den vereischten
eerbied, de zoo zeer noodzaaklyke indrukken by het af
plechtigen eed, waar zal men de be--legnva
hoo.rlyke ondergefchiktheid in den Staat, ja ,alles wat
deugd en plicht op dat ik hier niet eens van de
fcliuldplichtige vereering en liefde , ten aanzien van den
algoeden Vader van al, het gefchapene, fpreke;
waar
zal men dit alles toch langer aantreffen, zo dra men zyn
geweten génoegzaam te vrede í}elt , of door drogredenen
itt Raat is, hetzelve in slaap te fusfen; terwyl men zich
tracht te overreden , dat niets dan eene enkele , eene
bloote, tuchtiging van weinig jaaren fiechts aan geene zyde des grafs het loon van duizenden van gruwel(fukken
wezen kan? Geen beul , geen fchandfchavot, geen
zwaard of houtmyt, zyn dan in fiaat den druifchenden
ftroom der yzelykheden, welke welligt een aantal van ver
gewoonte van het misdryf verhard-blinde,ofr
geworden booswigten en euveldaders over geheel het
menschdom zouden kunnen brengen, een enkel oogenblik
nog in zyn woeste vaart te fluiten. —. De hoop, dat
hun—
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hunne gruwelen welligt bedekt zullen blyven. , en het
verkeerde denkbeeld , dat hen ílechts eene geringe en
korte ftraf in de eeuwigheid te duchten flaat , helt dus
eenti ruine poort voor de woede van iederen aterling
ten vollen open. — En waar blyft dan op aarde nog eenig
vooruitzigt , de min(te verwachting van geluk , en eene
vreedzaame geil
van duizend zaligheden, voor elken braaven en vreedzaanien, of weereloozen waereldbewooner overig ? Ai my! ... ik ,y ,e , ik tziddere,
wanneer ik zulk eene zamenleving Hechts met een vluchtig oog , en in het ryk der mogelykheid , op eenen ver
afstand van my geplaatst, belchouwe ! — Neen-ren
zeker --elk die den mensch, den invloed der verderf
voorbeelden, en het geweld van woedende hartstoel.-lyke
ten, genoegzaam, kent , zal my gereedelyk toeltemmen ,
dat niets — niets, dan alleen de vrees- voor eene ontzaclilyke eeuwigheid, van duizenden van misdryven en
gruwelen hun meestal kan te rugge houden;, en dat deze, ja deze alleen, de éénige teugel. voor zyne onfcuimige
driften en redenlooze begeerten zy."
Deze ganttche redenering voorzeker is geenszins. gefchikt
om eenen behendig-en betlryder van de Leere der eindelooze
iiellige t raffzn te overtuigen. Fly zou 'er toch gewis de
volgende aanmerkingen op maakeb: Io. Myne leer brengt
geenszins mede , dat onze deugd en ondeugd, op ons
lot in het toekoinllig leven, van weinig of geenen invloed
wezen zal ; integendeel , ik beweer, dat de gevolgen
van alle onze zedelyke daaden , goede en kwaade , tot
in aller eeuwen eeuwigheid voort zullen. duuren : ik befchouw het toekomíhig leven 'als eene voortzetting van
het tegenwoordige , en als één geheel met hetzelve uitmaakende: de natuurlyke gevolgen van iedere daad niet
alleen , maar van iedere nalaatigheid, duuren eeuwig': die
hier eene groote hebbelykheid van zonde verwierf, heeft
in de eeuwigheid meer en langer te ílryden , eer hy eene
liebbelykheid van deugd verwerft; die hier geene goede
daaden verrigt , mist in alle eeuwigheid het zalig herdenken aan al dat goede, dat by hier hadt kunnen verrigten ; die hier zyne veritandelyke vermogens niet befchaaft, haat , by zyne overgang in de eeuwigheid, nog
op den laagalen trap, en hoe veel heeft hy nodig, eer
by dat toppunt bereikt, dat die geene , die hier het verst
in waare wysheid vorderde, reeds terilond by zyne intrede in de andere waereld deelachtig wordt ; de wyre
hygt
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ftygt intusfchen ook daar nog altyd van trap tot trap
hooger,, terwyl by, die in zyne dwaasheid gellorven is,
hem altyd zeer verre achter blyft , en dus eeuwig dè
gevolgen van zyn wangedrag, zelfs zonder tusfchetikomst
van een.i;e flellige Draf, 'ondervindt : enz. z°. Het is
waar, zulke redeneringen hebben op het gros des menschdoms maar al te weinig vermogen; maar is het wel bewezen, dat de gewoone denkbeelden van de eeuwigheid
der helfche ftra$en op de menigte zulken heilzaamen invloed hebben, als uien zich gemeenlyk verbeeldt? Is het
niet eene characteriflieke eigenfchap van onhefchaafde menfchen, zich aan het tegenwoordige te hechten, en minder door een goed of kwaad getroffen te worden , in
evenredigheid van deszelfs afftand? Heeft het gemeen in
onze Maatíchapp} ën niet maar al te veel overeenkomst
met den Wilden , die des morgens zyn bed verkoopt,
en 'er niet aan denkt dat by des avonds het weder nodig
zal hebben ? Zyn nadeelige gevolgen van hunne daaden ,
reeds in dit leven , zo dra zy maar eenigszins ver af
zyn , wel gefchikt , om onverlichte menfchen van de ondeugd af te houden; — en zal de bedreiging van eeuwige Draf dan die heilzaame uitwerking hebben ? .--.
Maar 3°. indien ook deze leer van nut is, om de orde
in de Maatfchappy te bewaaren, is zy dan even daarom
wáár ? Hoe veele begrippen hadt . de Staatkunde der oude
Heidenen aan liet gemeen weten fmaakelyk te maaken, die
zotntyds aan de bewaaring of herhelling van veiligheid
en orde, in den burgerftaat, zeer veel nut aanbragten ;
maar waren dan deze begrippen daarom wálr? In een
tyd, dat de Ronieinfche legioenen in Germanje in opfland
waren, viel 'er by geval eene maansverduistering voor;
naar de Godgeleerde begrippen van het Romeinsch gemeen , was dit een bewys, dat de Goden den opf{and
afkeurden; en de Eclips hadt dierhalven de nuttige uit
Soldaat weder tot gehoorzaamheid te-werking,vad
brengen ('F) : maar waren nu daarom deze begrip
wáár, om dat zy nut deden ?
-pen
Zie! op zulk Bene wyze zou tegen de redenering van
den Vertaaler geredenkaveld kunnen worden; en men bemerkt dus gemakkelyk , hoe weinig zulke bewyzen ab
uzili voor de waarheid van een leerfiuk afdoen. Een
billyk Lezer zal gemalkelyk zien, dat wy 'er verre af
zyn,
(*) TAC,TUS , Junal. I:
29.
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zyn, van, ddor het aanvoeren dezer aanmerkingen, een!
ge krenking aan het meergemelde leerhuk te willen toebrengen; maai wy zien het altyd zeer noode, wanneef'
men waarheden , die door verftandige Schryvers bel}re.
den zyn; met zwakke bewyzen wil ftaven.

-

Leerreden ter aanpryzing van het Inftituut tot Onder wys
zing van Dooven en Stommen; binnen Groningen, uit
t 3u1y 1792, in de Vérgaderplaátze det-gefproknd
Doopsgezinde Gemeente te Harlingen, door HEFRE OOSTERBAAN, Leeraar by dië Gemeente. Te Harlingen bj
V. van der Plaats, 17'9z. Ten voordeele van het Infti•
tuut. In gr. 8vo. 32 biadz.
Qn waardig Leeraar van het Euangelium i een

Er Vriend van het Menschdom , in den alleruitgebreid-

Iten zin; by tragt zynen evenmensch nuttig te zyn , niet
alleen ten aanzien van zyne geestelyke belangen , maar
ook met opzigt tot de lichaamelyke genietingen; vooral
wanneer dezelve niet flegts niet nadeelig zyn aan de Ziele , maar derzelver hoogere aangelegenheden helpen bevorderen. Als zodanig een Leeraar vertoont zich hier
de Eerw. 00STEREAAN, in zyne aanpryzing van het bekende Inflituut, te Groningen, aan de medewerkende hulp
der gegoede Leden zyner Gemeente 3 en voorts aan zyne
verdere Landgenooten ; om welke tot foortgelyke weldaadigheid op te wekken, by zyne Leerrede door den
druk gemeen gemaakt heeft. Het Opftcl draagt de kennelyke blyken van Geleerdheid en gezond Oordeel. Al=
leenlyk hadden wy wel gewenscht , dat de Heer oos'tERnAAN zich had bevlytigd zynen Toehoorders en Leezers
de weezenlyke nuttigheid van het Instituut te doen opmerken, door het vermelden van de goede gevolgen,
welke, met opzigt tot verfcheiden Ongelukkigen, reeds
met 'er daad hebben plaats gehad, en van de vorderingen
in welke Kundigheden en Weetenfchappen zommmiigen der
Leerlingen zeer verwonderenswaardige proeven geeven.
Zulk een proefondervindelyk bewys zou, misfehién, vats
:meer kragts geweest zyn, ter opwekkinge der weldaadigheid, dan eerie loutere voordragt der mogelyke goede uit iverkzelen, die door het loflyk Intlituut kunnen bewerkt
worden. Met dit alles, pryzen wy het mensehlievend
oogmerk des Leeraars, en paaren onzen wensch by dien
waif
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van zyn Eerw., dat zyne ondcrneeming de goedkeuring
zyner Landgenooten wegdraagen , en daar door eenig
goed moge geiligt wordcii

4anmerkingen en Byvoegfels van DAS. JOHAN CHRISTIAAN
Bui, tot zyne Leesrede over den derden 4rtykel vari
de elugsburgJche Geloofslielydenis. Gedrukt tent voordeele
van de Lutlzerfche Diatronie- flrnzen te Amfierdann. Te
Amfierdam by G. Daalwyk, 1792.
e Heer BAUM, die niet zyne braave Ambtgenooten
het lot hadt , van door eenige ícheurzieke Leden
zyner Gemeente befchuldigd te worden , als of hy vaat
Benige Leerstukken zyner Kerk , die men voor allergewigtigst en allernoodzaaklykst houdt , was afgevallen , hadt
zich tegen dezen laster verdedigd door Bene in openbaaren
druk uitgegevene Leerreden waarin hy uitvoerige uittrekzels gegeven hadt uit zyne openbaare Predikatien en Catechilitlen, gedurende zyne meer dan achtjarige bediening,
in de Gemeente van Amfieldam, over de bedoelde Leerffukken, gedaan. De thans afgegevene Aanmerkingen en Byvoegzels dienen , of ter verdediginge deer uittrekzels tegen misduiding en verdraàjing, of ter nadere opheldering van zyn
gevoelen over zornmige Bybelplaatzen , of ten betooge
dat by aan zommige bewyzen , door hein voor de meergemelde Leerftukken gebruikt ; met regt den naam van
nieuwe Bewyzen hadt kunnen geven. Het Stukje doet en
der geleerdheid en het hart van dell Schryver veel eer
aan, en is befchaamend voor zyne tegenilanders. Wy hoopen intusichen, dat hy het nu hier by zal laaten berusten.:
zyne zaak is genoegzaam verdedigd; en die nu niet overtuigd is, zal_ door verder gefchryf niet overtuigd worden.
Zyne vyanden verdienen volkomen dat verachtend stil.
zwygen , waar mede men altyd menfchen van bekende twistzucht en dogmatieke dwingelandy beandwoorden moest. Hy
heeft zich ook hier toe op nieuw verbonden, terwyl hy
dit Stukje , even als het Voorberigt van zyne Leerreden
zelve , met de volgende Dichtregelen van zynen Lands
VAN BAR, befluit:
-man,V'ryhet
,

Yadis au mont Athos un monarquue Perfan
Ecrivit une epitre en flile de tiran;
Et le mont, pour repondre d cette extravagance,
En Rile do rocher fe feryit de Hence.
4ard.
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Aardrykskunde des Bybels , door YSBRAND VAN HAMELS
Eerfte Deel. Te Amfterdam by J. Allart, 179o.-VrLD.
In gr. Svo. 490 bi.

ndien , volgens de betuiging van
„ eene goede Aardrykskunde eene gewigtige verklaaring
i„ van
de leere der G,}Lidelyke Voorzienigheid is, en der-

A. F. BUSCHING ,

„ halven onder de nuttigfte en noodzaakelykfte Boeken
„ geteld moest wórden; " dan moet eene Aardrykskunde
des Bybels van het grootíle belang voor den Leezer
zyn: daar de Bybelfche Gefchiedboeken , zo des Ouden als
des Nieuwen Testaments , gelyk ook menigvuldige Moorzeggingen der Profeeten , volstrekt onverflaanbaar moeten
zyn , voor here die niets van de plaatfelyke gefteldheid
van Palceftina weet. Sedert RELAND zyn Palceftina llluflrata, en HACHIENE zyne Heilige Geographie, heef, uit
-gevn,rích feidnRsbchryvg,
welke den tegenwoordigen toeíland van de meeste landen, in de I-I. Schrift genoemd wordende, aantoonden;
en die derhalven zeer gefchikt waren , om zelfs den ou.
deren toeftand vin die zelfde landen op te helderen. Deeze Bronnen heeft de I Ieer VAN HAMELSVELD , in zyne
Bybelfche Aardrykskunde, met vrucht gebruikt, en daar
door een Werk geleverd , dat de voorige Werken over
deeze ftolfe , voornamenlyk die zyner Voorgangeren RELAND en BACHIENE, verre moest overtreffen.
Dit Eerfle Deel bevat twee Boeken , behelzende het eerfte Boek, in drie Hoofdflukken, des Schryvers gedachten,
i. Over de Aardrykskunde der Bybelfchryvers. z. De moei
en 3. De Midde--lykhedniBbfc.4aryksunde,
len om deeze moeilykheden te boven te komen. In het tweede Boek wordt, in elf Hoofdhukken , eene algemeene befchryving van het Joodfche Land gegeeven, als de Naamen, Gelegenheid, Grenzen en Uitgeftrektheid, Luchts- en
Weêrsgefleltenis, Voortbrengzelen, Bergen, Dalen en Valeyen, Vlakten, Woestynen en Wouden, Zeeën en Mei
Rivieren, Beeken, Bronnen, Waterbakken, en war--ren,
me Baden. Wordende een en ander door een nette Kaart
van Palceftina opgehelderd , welke naar het voorbeeld der
nette Landkaarten van BACHIENE ontworpen is.
De moeilykheden, welke in de Bybelfche Aardrykskunde
gevonden worden , brengt de Schryver tot de volgende:
-

na
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na vooraf gemeld te hebben, dat de Heilige Schryvers
zo naauwkeurig en duidlyk zyn in het gebruiken van
Aardrykskundige kundigheden , zonder ergens te fèilen ,
dat neen zich deswegens verwonderen moet. s. Dat de
Bybel , wiens , ouderdom reeds Benige duizenden jaaren
bereikt, niet met oogmerk gefchreven is, om ons de Aard
te leeren , of eene befchryving van Landen-ryksunde
en Steden te geeven. Wordende alles, wat van die na•
tuur in den Bybel voorkomt, Hechts als in het voorbygaan, en by 'gelegenheid, aangetekend, en ondergeschikt
aan andere -hoofdbedoelingen, byzonder aan de Ge1chiedenisfen van het Joodfche Volk; of, in het Nieuwe Testament, aan het verhaal van de reizen van JEsus en zyne
Apostelen, ter grondvesting en uitbreiding van den Godsdienst van het Euangelie. a. Dat gelyk alle Weetenfchappen , dus ook de flardrykskunde , zich , ten tyde dat
de Bybel gefchreven werdt, nog in haare eerfte beginzelen, en als 't ware, in haare kindsheid, bevonden.
Meet- en Wiskundige naauwkeurigheid hadden die vol
verre af na niet bereikt', welke- zy in onze-maktheid
tyden bereikt hebben. De grenzen der Landen, de loop
der Rivieren , de (trekking der Gewesten , ten aanzien
der hemelsi'reeken, de bepaaling van de ligging der Steden, ook ten aanzien van derzelver onderlengen aftand,
dit alles was nog onvolmaakt ; zo dat men zich snoet
vergenoegen 5 wanneer men in deeze om en by eenige
zekerheid kan vastftellen. Een enkel voorbeeld heldert
dit op. Doorgaans wordt de ligging van eene Stad of
Plaats , in het algemeen , befchreven , door het melden vair
Bene meer bekende, naby welke zy gelegen was. Dus
worden de Eikenbosfchen van Mamre gezegd , te zyn by
Hebron GEN. XIII: i8. De Bergen Gerizim ets. Ebal
worden, naar derzelver gelegenheid, befchreven 2t ai1 geene zyde des 3ordaans, achter den weg van den Zonne-ondergang , in het land der Kanaaniten , die in het vLakk&
veld woonera, tegen over Gilgal, by de Eikenbosfchen van
More, DEUT. XI: 29, enz. zonder dit de juiste aftiand,
of ook de ftrekking deezer plaatfen jegens elkanderen ,
wordt aangeduid. --- ja , in die gevallen , waarin dit
fomtyds gebeurt , dat deeze ftrekking wordt opgegeeven , bepaalen zich de Heilige Schryvers des Ouden Tes
taments alleen tot de vier hoofdfIreeken van het- Kom
Noord, Oost, Zuid en West. Dus lag Al, -by-pas,
Bethaven; ten Oosten van Bethel, jos. VII: z. De Olyfberg
B
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berg ten Oosten van 7erufalem, zACH. XIV: 4, enz. Hoe naauwkeurig dan ook de gewyde, Schryvers, naar maate
van de kundigheden hunner tyden, te werk gingen, voor
eenen laateren nafpoorer van deeze onderwerpen, blyven
nochthans duisternisfen over. 3. Het groot onderfcheid
der Taaien levert eene derde reden van moeilykheid op.
Hebben wy kunstwoorden, gelyk tot elke Weetenfchap,
dus ook voor de 4ardrykskunde, op dezelfde wyze was
het gelegen by de Hebre n; nadien nu de Hebreeuwfche
taal eene reeds voor eeuwen verílorven, en buiten alle
leevend gebruik geraakte taal, is, wie kan zich dan verwonderen, dat ons woorden en fpreekwyzen ontmoeten,
die voor ons moeilyk zyn om te verftaan, fchoon zy als
Kunstwoorden, in den tyd, dat deeze taal gefproken en
gebruikt werdt , eene duidelyke en ontwyfelbaare beteke.
nis hadden. In het byzonder wordt hier by aangemerkt ,
dat, nademaal de eigen naamen der Steden en Plaatfen,
in de Hebreeuwfche taal, hunne betekenisfen hebben, bet
even daar door dikwyls twyfelachtig gemaakt wordt, of
men zeker woord, als een eigen naam eener Stad of
Plaats , dan als een algemeen benoemend woord, moet
aanzien. Dus leest men, by voorb. GEN. XXXIII: i8,
in de gemeene Latynfche Vertaaling, als ook by de LXX
Overzetters , welke ook LUTHER gevolgd is : jacon
kwam te Salem in het Land van Sichem. Andere Overzettingen, en daar onder de Nederlandfche, neemen Salem niet als een' eigen., maar als een' gemeenen, naam:
JACOB kwam behouden [tot] de Stad Sichem. Voor bei.
den is over en weder zoo veel te zeggen, dat ook de
laatfle Bybelvertaalers in het onzekere slaan. MICHAëLIS
en DATHE vertaalen even als de Nederlandfche Overzetters: JACOB kivam behouden, enz. doch HAZEL behoudt
den eigen naam Salem; willende dat 'er in de Vertaaling
van MICHAëLIS , enz. iets gedwongens en hards, voor de
Elebreeuwfche Letterkunde, ligt opgefloten. Een ander
voorbeeld wegens Bethel, dat BACHIENE, als .een eigen
naam, behouden heeft, doch door onze Overzetters, als
mede door MICHAëLIS, DATHE, HEZEL, enz. door Huis
Gods vertaald wordt,, bevestigt dit nader. 4. Eindelyk
ook die Landen, van welken de Bybel gewaagt, en inzonderheid het Joodfche Land zelf , of Palceflina, hebben,
geduurende den loop der tyden , verbaazende veranderingen ondergaan, vooral met betrekking tot derzelver bur•
gerlyken en Ltaatkundigen toeftand; dooi Staats-omwente-
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Pingen, in- en uitheemfche Oorlogen, Verandering van be.
wooners , Zeden, Godsdienst: waar door flechts weinigen van de menigvuldige Steden en Plaatfen, die oudtyds
vrumaard en bekend waren , in derzelver overblyfzelen
nog getoond worden, maar anderen, tot de :naamen toe,
geheel onbekend zyn geraakt: ook zyn de naamen van
Bergen, Rivieren, Vloedei, of veranderd, of geheel in
vergetelheid gekemen; behalven dat , door de onveilig
wegen, en de onbeíchaafdheid der tegenwoordige-béider
bewooners , de, reizigers geeue genoegzaame gelegenheid
hebben, om het land behoorlyk op te neemen, en met
de veréischte naauwkeurigheid te onderzoeken.
Daar fommige van deeze zwaarigheden van dien aart
zyn, dat zy, na liet verloop van zoo veele eeuwen, zeclert het opflellen der Bybelhoeken, niet fchynen te kunnen opgeruimd worden , welke vlyt men daar ook toe
aanwende ; zoo Plaat de zaak evenwel , met betrekking
tot veelen, ja misfchien het grootfte deel derzelven, niet
geheel hoopeloos, indien men die middelen behoorlyk gebruikt, welke in deezen van dienst kunnen zyn. Na
eene herhaalde overweeging zyn dc volgende hnlpmiddelen den Schryver als de bekwaamfte én meest gefèhiktite
tot dit oogmerk voorgekomen.
i. Indien men de Kunstwoorden en Aardrykskundige
Spreekwyzen , welken de Heilige Schrift gebruikt, zich
eigen maakt en recht verliaat ; dan zal het niet misfen,
of dit zal een uitneemend licht over veéle Tektten, die
tot dit onderwerp behooren, verfpreiden. 2. Een vlytig
gebruik van zodanige ouder en laater Schryvers , als dit
onderwerp in vroeger of laater tyden, liet zy in het voorby
gaan , het zy opzettelyk, hebben behandeld. . Einde
indien men zich eerre goede orde van behandeling-lyk,
voorftelle, om het zekere, en min bekende af te zonde•
ren; en vervolgens te -tien, in hoe verre het eerie flrek•
ken kan, om het laatstgemelde op te helderen, en te ver.
klaaren. Deeze middelen worden vervolgens nader befchouwd en toegelicht ; hebbende tevens gediend om den
Heere VAN HAMELSVELD dezen Aardrykskundigen loopbaan
veilig , te doen bewandelen: zo als - wy, by Bene nadere ge.
legenheid, uit de volgende deelgin, zullen doen zien.
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J. L. EAUDELOCQUE

De Verloskunde, door den Heem J. L. DAUDELOCQUE.
Naar den nieuwen voortrefelyk verbeterden, en aenmerklyk uitgebreiden Druk , uit het Fransch vertaald , en
net eenige Aanmerkingen vermeerderd, door A. SOEK,
Chirurgyn - Operateur, Stads -T7roedmeester, enz. enz. te
Leyden, en Lid van verfcheide geleerde Genootfchappen.
In IV Deelen, of 5 Stukken. Met Plaaten. Te Dordrecht by de Leeuw en Krap, 1791. In gr. 8vo.

D

aar de algemeene Inhoud van dit Werk, door de gewoone Dagpapieren, reeds bekend gemaakt .is, zoude
het overbodig zyn, om dezelve weder te herhaalen; dit
echter kunnen wy niet nalaaten , zonder ons zelve geweld aan te doen , van dit Werk te getuigen, dat wy
het zelve erkennen als- het volledigste in dit vak, boven
alle anderen, die in onze moederfpraake gevonden worden; dat de orde, daarin gevolgd, zeer wel gekozen is,
zo wel met opzigt tot de minder als meer ervarenen; dat
de onderwerpen , zonder nuttelooze wydloopigheid , duidelyk, met alle de vereischte kunde en naauwlzeurigheid,
on waar by tefl'ens de beste Werken en Waarneemingen
van andere Schryvers ook mede te baat genomen worden,
hier behandeld zyn; dat wy, derhalven, het zelve in de handen. en gedachtenis van alle Vroedvrouwen, en niet minder van zulke Vroedmeesters , wenfchen , die, uit gebrek
aan kennis der vreemde Taalen, zich van geene andere
uitgebreider en kostbaarder Werken kunnen bedienen. Billyk verdient alzo de geleerde Autheur, voor zyne wel aan
moeite en arbeid , ee`ne algemeene dankërkente•-gewnd
nis; de zeer kundige en zeer ervaren Vertaaler heeft ook
het grootte recht, dezelve van ons te vorderen, niet alleen om de zuiverheid zyner taaie, -maar wel inzonderheid, om zyne zeer nutte, en het Werk zelve op, verfchei•
de plaatzen ophelderende en vermeerderende , Aantekeningen; terwyl wy 'er nog moeten byvoegen, dat de Plaaten zeer goed gefiieden , en ter opheldering van het ver
voldoende zyn.
-handel
Gaarne wilden wy onzen Leezeren een of ander ftuk, ter
proeve en bewys van ons geílelde , en dat wy het Werk
niet te hoog geroemd hebben , geeven; dan daar de Autheur, by het verhandelen van ieder afzonderlyk gedeelte,
telkens terug wyst op reeds te veoren afgehandelde onder.
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derwerpen , zoude zulks of gebrekkig of zeer wydloopig
moeten zyn; en daar wy overvloledige redenen meenen
te hebben, om te vertrouwen , dat ieder, wiens plicht of
weetlust hem tot de kennis eener uitgebreide Verlos
zich van dit Werk zelve voorzien zal;-kundeafport,
zo willen wy 'er liever niets meerder van zeggen, dan
dat wy het, voor ons zelve, met het grootfie genoegen,
en niet zonder nut, gelezen hebben.

Reine van Bazel naar Biel. Door de T7aley van .7ura ,
een der rnerkwaardig/te Oorden van Zwitferland. Gedaan
in den j asre 1788. Door den Heer BRIDEL, Leeraar
in de Fran fche Gemeente te Bazel. Uit he Fransch en
Hoogduitrch vertaald. Met een Kaart dier Landjireek.
Te Leyden by P. H. Trap , 1791. In gr. 8vo. 272 bi.
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et zoude byna onmogelyk fchynen , dat men over
een Land , het welk men in éénen dag kan afreizen, zynde Bazel en Biel maar 18 Franfche inylen van
elkander gelegen, zo veele bladz. met wezenlyke zaaken
zonde kunnen vullen, indien men niet opmerkte dat de
Schryver een Zwitfer is, die, trotsch op dien naam, en
een Vriend van zyn algemeen Vaderland zynde , alleen
voor zyne Landlieden, en niet voor vreemden, fchryft.
Hy heeft , om deezen te voldoen, alle mogelyke naauwkeurigheid en onpartydigheid in acht genomen ; zynde,
zo als hy zely' zegt , geen eenzydig bezoldigd dienaar
van een of ander der verbonden Staaten. lly befleedde
tot het verzamelen van de noodige bouwílofl'e , ter befchryving van een klein gedeelte der westelyke Cantons,
zeer veel tyd. Dan nadien hy de waarheid zegt, of ten
miníien tracht te zeggen, zal hy in zyn Vaderland zekerlyk aan ieder een niet bevallen, en wel , zo als hy
voorzag, om dat by overal de verdraagzaamheid, de gelykheid der Standen, den voorrang van den Landbouw
boven de Fabrieken, aanpryst; om dat by beweert, dat
men, wilde men het Roer van Staat in handen neemen,
de hier toe vereischte kundigheden bezitten moet. Dat
men de rechten der zwakkeren als een heiligdom moet
eeren, en den Adel niet naar de deugden hunner Voorvaderen , maar naar de waarde van hunne perfoonlyke
hoedanigheden moet fchatten; en voorill om dat hy zeer
veele ítukken heeft aangevoerd, waarin het byzonder beIang
B- 3
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lang met bet algemeen welzyn ftrydt. Intusfchen zal hy
te vreden zyn, wanneer hy de goedkeuring der braave
Uurgeren, der waare Volksvrienden, van die ouderwetfche Zwitfers , wien de eer hunnes Vaderlands nog na
aan het hart ligt, wegdraagt; en wanneer het hem gelukt zyne Leezeren van de waarheid van dit gezegde te
overtuigen: dat, op eene reine door Zwitferland, de Schilder
by elke fchrede /lof tot zyne Tafreelen, de Dichter ftof voor
zyne Verbeeldingskragt , en de Wysgeer fib! tot Overdenkin•
gen, aantreft.
Dat deeze Reize, ten opzichte van eene menigte zaaken,voor onze Natie, over het geheel genomen, minder
belangryk moet zyn, dan voor de Zwitfers, is ligt op te
maaken. Doch voor den vlytigen Onderzoeker, die de
Landen en Volken juist wil kennen, zyn deeze en Beene
kleine trekken niet te vergeefs getrokken. Zy volmaaken
het opgehangen Tafreel voor hem , en doen hem het wezenlyk beftaan van een Land , en de gebreken die by
zulk eene Natie plaats hebben, volkomen kennen.
De Schryver draagt zyne Reize in zeven byzondere
Brieven voor, gaande de eerfle voornaamlyk over Bazel
en derzelver omgelegen} Landen; als mede over Arlesheim.
De tveede over Reinach, Dornach, Grellingen, Laufen;
de Edelen dier plaatfen , derzelver gefchiedenisfen , ent
overblyffels. In den derden Brief befchryft by de Smelt]huizen van Rennedorf de Rotfen van Manoer in
Gran felde de Smeedery Alartinet; het geheele 4unfterdal , met de geíchiedenis van die Landfftreek. De
vierde gaat over de Landtaal , Landbouw en geäartheid
tier Doopsgezinden in die Ereeken. Over den oorfprong
der Byrfa, en de Natuurlyke Historie. In den vyfden
wordt de Abtdy van Bellelay, de Valei van Sern°tan, de
l3ronnen en Watervallen van Piciaoux ; Porentru, en deszelfs Gefchiedenisfen en Rampen, medegedeeld. De zesde
gaat voornamenlyk over St. Inzmersdal , het Landgoed
van Orvi n, en over Biel; wier omliggende ftreeken , ge
zevenden Brief-fchiedns,byzorhedni
vervolgd en medegedeeld worden, Hoedanig deeze mededeeling gefchied , zal men i it de volgende trekken ,
wegens de Oubliettes, of holen .der vergetelheid, kunnen
opmaakgin.
„ h aby het Dorp Grellingen vormt de Byrfa door de
Rotfen, in èen enger bed gedrongen , eenen Waterval,
welks vit fchuim op twee kommen van een helder ftii
Wa-
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water heerlyk afl}eekt ; de boere hutten die dezelve om-

ringen, zetten dit fchildery nog meer fraaiheid by, het
welk reeds meer dan eens de tekenpen der reizende Kun
ienaars heeft bezig gehouden; weldra verandert dit too•-f
neel, en men ziet een Gottisch gebouw voor zich, uit
welks midden een zwaaren tooren opryst, het welk het
dal befchermt, en naby die plaats, alwaar de Lifel zich
met de Byrfa vereenigd, hetzelve in twee deelen fcheidt;
dit is het Kasteel Zwingen , de verblyfplaats van den Opperrandvoogd van L,aufen , dit is, na het uitnerven der
Edelen van Ranzein, aan dewelke het verpand was, wederom aan het Bisdom gekomen ; de verbaazende dikte
van deszelfs • muuren , en de , flegte inwendige inrigting,
toonerf , dat dit hot veel meer ter beveiliging, dan tot
gemak van deszelfs bewooners, gebouwd is ; het heeft
meer dan ééne belegering moeten uitáaan , en het was in.
1530 byna door de oproerige Landlieden ingenomen ;
men gist met recht , dat het oude gebouw uit niet anders dan uit eenen ronden tooren beflaan heeft, daar de
verdere, in de rondte daar aan gevoegde, gebouwen van
laater tyd zyn ; het water der Byrfa , daar rondom
íiroomende, maakte hetzelve weleer tot een Eiland, maar
de kunst is hierin de natuur te hulpe gekomen, ten
einde dit verblyf gezonder te manken, door dit dikwerf
tiil[taand, en hier door ftinkend, water af te leiden. Op
den top des toorens is eene fchoone vlakte, -van waar
men het ganfche dal overzien kan; het was van daar,
dat de oude bezitters, op hun gemak, hunne vyanden,
of ook de Reizigers, konden zien naderen, die trouwens
wel eens op gelyken voet behandeld werden: men zoude
met meer genoegen het vermaak van een zo bekoorlyk
uitzigt genieten, indien men niet in het midden des toorens, de opening van een dier verfoeilyke afgronden gewaar werdt,welke by den naam van Oubliettes, holen der
vergetelheid , bekend zyn , waar uit men nog den doffen
bloedkreet dier rampzaligen meent te hooien opflygen ,
welken weleer daarin leevend begraven werden. In byna
alle de oude Kasteelen in den Elfas en in Zwiiferland vindt
men zulk eenen topren der vergetelheid , fornwylen in
het middenpunt, in anderen, in een der hoeken van die
lompe fteenhoopen. Het was, eigenlyk gezegd, niet anders dan eene diepe enge put , die van de hoogte des
Kast eels, tot in deszelfs grondhagen, nederdaalde: men
liet de ongelukkigen , waarvan men zich wilde verzekeren
B4
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ren of ontiaan, met touwen tot op den bodem van deezen afgrond neder ; in het eerfle geval behieldt men ben
in liet leven , door hen van- tyd tot tyd brood toe te
werpen: in het tweede geval gaf men hen aan den honger en de wanhoop ten prooi. Wanneer men in deeze
affchuwelyke holen nederdaalt, vindt men doorgaans daar
doodsbeenderen , en ons grypt als dan eene-ineg
grilling aan, als of de fchimmen der rampzaligen, hier in
wanhoopende woede geftorven, ons rekenfchap kwamen
afeifchen van de folteringen , die zy hier hadden doorgeflaan.
„ Deeze Oubliettes zyn, in onze oude Chronyken en
Romances, de tooneelen van veele liartbreekende gefchiedenisfen, die ons des te meer het geluk doen waardeeren, van in eene eeuw te leeven, waarin deeze affchuwelyke uitvindingen der dwingelanden niet gebruiklyk zyn.
Meer dan ééns deed een jaloers Man den Minnaar zyner
Vrouw daar in omkomen, of den heerschzuchtigen _begroef aldaar levend zynen zwakkeren mededinger ; men
zegt zelf, dat een onnatuurlyke Zoon, daar zynen Vader, geduurende veele jaaren , opfloot , na dat by het
gerugt van deszelfs dood uitgeflrooid, en zyne lykplegtigheden 1laatelyk had doen ten uitvoer brengen. —.
Zie daar echter wat men overdl te vreeze heeft , al-.
waar het geweld den Scepter zwaait ; alwaar den wil
van éénen, naar welgevallen, recht en onrecht doet; en
niet verbonden is , om aan eenige rechtbank rekenfchap
te geeven van het leven van zodanigen , omtrent welke
by het van zyn belang rekent zich te ontdaan, of die
van hem te verwyderen."
Onder de redeneeringen , over welken veela van des
Schryvers Landgenooten zekerlyk niet heel blyde zul
niet verwagt hadden, dat in Zwit--lenzy,diw
ferland zoo 4'rerk konden zyn, of behoefden te wezen;
is de volgende, omtrent de Zwitferfche Edellieden, vooral
aanmerkelyk : waarom wy dezelve hier nog byvoegen.
„ Men moet zich wel wagten, (zegt de .l Iaer BRIDEL
in zynen tweeden Brief,) van te gelooven, dat het onder ons alle Edellieden zyn, die zich daar voor uitgeeven; men vindt, vooral in he westelyk gedeelte van Zvitferland , zeer veele burgers , die , ingevolge der door
hen aangebra,gte leengoederen, floutelyk het woordje Man,,
als eenen adelyken t yytel , aanneemen ; en dit gefchiedt
thans meer dan voorheen; men kan echter zeer hgtelyk
deea
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deezen nieuwbakken Adel van den ouden en echten onderfcheiden; want hy is veel trotfcher en min vriendelyk,
jegens den burger ; en toont meer verachting voor den
Koophandel en de IIandwerken, waar mede hunne Voor
zich verrykt hebben; en zoo 'er iets is, 't welk-ouders
hunne trotschheid evenaart, zo is het rnisfchien alleen
hunne volftrekte nutloosheid.
„ In Wallisferland heeft menig Landgoed, tienmaalen, geduurende Bene eeuw, van den eenen eigenaar tot den anderen
overgaande , ook tien Baronnen , of ten mitrf'en tien zogenaamde Edellieden, die naar hetzelve hunnen naam fchryven,
voortgebragt. Menig een noemt zich een Edelman, naar
den naam van zyne vaderlyke Landhoeve, of uit hoofde van
eenig vervallen nest, het welk met een weerhaan pronkt,
en dat naauwelyks zoo veel lands om zich heeft, als een
Kapoen op éénmaal overvliegen kan. Een ander geslacht,
wiens naam gelukkiglyk met een D begon, maakte zich met
een pennefireek Adelyk, door agter die letter en de volgende vocaal, die men dan met een groote letter fchreef, een
comma (') te plaatzen; niets is in Zwitferland algemeener, dan een ryk Vreemdeling voor een Edelman te zien
doorgaan, om dat hy zegt het te zyn, en dat zyne bedienden dit, is het nood, met eede zouden bevestigen.
'Er is een razerny, waar tegen men, federt lang, vruch•
teloos uitvaart; eene tevens belachelyke en verderfelyke
razerny, welke in het Franfche gedeelte van Zwitferland ,
neer dan ergens elders, verwoestingen aanregt, die na
waar door elk een zich boven zynen (land poot-melyk,
te verheffen. De Dorpbewooriende Landman wil burger
in de een of ander Stad zyn ; de Burger is niet te vreede, voor by op de een of andere wyze een Brief van
Adeldom heeft weeten te verkrygen; een Edelman rust
niet, voor dat hy een titul of ridderorde magtig is.
„ In het Duitfche gedeelte van Zivitferland, heeft dit zoo
zeer geen plaats; de Boer, hoe ryk ook, blyft Boer, de
Burger is verf andig genoeg, om van het veradelend han,
waarvan hy zich bedienen kon, geen gebruik te maakera;
uit hoofde van den onverdraaglyken hoogmoed , . en de
overdreeven vorderingen van onzen nieuwen Adel, zoude men in Zwitferland welhaast bevreesd worden voor
eene zonderlinge. omwenteling, waar door wy wederom
in de droevige tyden der leenregeering zouden te rug
gebragt worden; maar hier voor hoopen wy, dat Bene
wyze Regeeriug zorgen zal.
B5
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„ 'Er is nog Bene andere wyze, van zich te verheffen,
by ons in zwang, waar tegen het Vaderland zich voor
Glen Rechterfloel der gezonde reden beklaagt; eene verhefsing, zoo hooglyk geroemd door fommigen, door anderen
]net zoo veel drift begeerd; eene verheffing, die op moord
en bloed gegrondvest is, en die, federt eenige jasren,
flp eene belagchelyke wyze, zwaa're boekdeelen, ja zelf
onze beste Nationale Werken , met vleijeryen heeft doen
opvullen; het is de verhefing door den Krygrdienst. Sominige onzer Schryvers wilden ons gaarne diets maaken ,
dat de overwinnaars te Morgarten, Mirat, Dornach, alle
Edellieden waren, en dat Zwitferland haare vryheid aait
den Adel verfchuidigd was ja gewisfelyk aan den
Adel, de erf'vyand der Vryheid, wiens handwerk het, als
Iet ware, is , om Koningsgezind te zyn; voorzeker is
deeze verheffing door den Krygsdieust eer- en glorieryk,
wanneer die in dienst van het Vaderland verkreegen
wordt; maar wanneer zy de belooning is van het bloed
eenes huurlings , geftort voor een Volk, het welk met
ons Vaderland in geen het minst verband flaat.... dan
zoo gruwt de menfchelykheid hier van, en het Vader
erkent denzelven niet. Waarop toch fleunt die ver--land
heffing in vreemde dienflen verkreegen , waardoor men
zyn geflacht op onverdiende eeretrappen by het Vaderland verheft? Is het niet dikmaals op de Lyken onzer braave Medeburgeres ? Wel is waar, flegts van ge
afkomst, maar die zich echter in íluk--menburglyk
ken lieten hakken , ten einde hunnen Medeburger , die
hen op de flagtbank bragt, of hen tot eenen tak van
Koophandel maakte , eer en aanzien te verfchafl'en, en
hem met Eertytelen deed ophoopen, die hem trotschlyk
op die clasfe doen nederzien, die alles voor hem, en
voor dewelke by niets, gedaan heeft.
„ Wanneer men dit met een Staatkundig , niet met
een Zedekundig, oog befchouwd, moet men den dienst
van Frankryk hier van uitzonderen; de naauwe banden,
waar mede Zwitferland van oudsher aan dit Ryk verbonden is, zyn een der ftevigf}e bolwerken onzer onafhanglykheid; hetzelve te dienen, en te verdeedigen, verfchilt
dus weinig van den dienst voor het Vaderland zelf.
„ In' bet algemeen is de geest des Adels , die zich
thans zoo algemeen uitbreid, men moge deeze voor lang
reeds bezeten, of nieuwelyks verkreegen hebben, altoos
een teken van verval in de waare Vaderlandsliefde, daar
zy
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zy deeze opvolgt; deeze is eigenlyk niets anders dan
namielie - egoïsmus (Zelfheid) , het welk met de liefde
voor het Vaderland ftrydt ; deeze toch blyft flegts lee.
vend, door eene gelykheid van Standen, zonder welke
geen Gemeenebest, langen tyd, in (tand kan blyven.
„ Maar liet zoude vergeeffche moeite zyn, dit vooroordeel te willen beftryden, het welk in deeze, ten onrechte, de Philofophifche, Eeuw genaamd , oogfchynlyk
aanwast. Men moet zich vergenoegen, met een ouden
Zurichsman te zeggen: De Adel laat ons, in den tempel
des roem:, geene plaats meer over; maar laaten wy ons
hier mede troosten, dat zy ons plaats genoeg in den tem.pel der deugd overlaat."
De Vertaaling deezer Reize is, zoo als als men uit de
voorgaande Proeven kan zien , over 't geheel vloeijend
en zuiver; alleen het woordje toorn, gramfchap betekenende, hebben wy op een en andere plaats in tooren
veranderd, om dat de zin daar een hoog gebouw, of
Tooren, aanduidde. Gaarne zouden wy ook gezien hebben, dat de Vertaaler het Hoogduitsch woord Wieder
niet door Wederdoopers, maar door Doopsgezin--Taufer,
den, had overgezet. BRIDEL zelve befchryft hen,bl. 141,
als flille en vreedzaame Landbewooners, in de Valei van
Chaluat, enz., aan de helling van den Berg jura; welke
Landbewooners niemand eenig nadeel, maar aan elk een
voordeel, aanbrengen. Die, vooral getrouw aan hun Euangelisch ja of neen, bemind zyn, door alle die hen bezoeken, of iets met hen te doen hebben. De verregaande partydigheid van eenen anders bekwaamen SCFILOSzER kan men het alleen vergeeven ; de Brownisten of
Independenten, in Engeland, en de Mennoniten of Doopsgezinden, in Nederland, enz., nog heden tot de ruwe
en onrustige See der Wederdoopers van de Zestiende
Eeuw te brengen, welke zoo hier als elders, maar voor
, hunne bloeddorftige-namelykihtburgMn[e,
oogmerken, door de wreedite daaden, kenmerkten. Wy
kennen den ons geheel onbekenden Vertaaler, zo wel als
den geëchten Schryver, geheel vry, van dit oogmerk in
het gebezigd' woord Wederdopper gelegd te hebben.
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4mJterdam , in zyne Gefchiedenisfen, I7oorregten, Koop
Gebouwen, Kerkenftaat, Schoolen, Schutteryen,-hiandel,
Gilden en Regeeringe, befchreeven ; om te dienen ten
vervolge op he Werk van JAN WAGENAAR, Hiftariefchryver der Stad. Twintigfee Stuk. Te Amlerdam en
Harlingen , by P. Conrads en V. v. d. Plaats. In
gr. $vo. 210,b1.
Vervolger der Befchryving van Amllerdam, door
den Heer WAGENAAR, goedgevonden hebbende, het
Gefchiedkundig gedeelte diens Werks, met de altoos gegedenkwaardige Gebeurtenis in derf afloop des Jaars
MDCCLXXXVII, af te breeken, gelyk wy, by de aankondiging des jongst voorgaanden Deels , vermeld heb.
ben (*). — In dat Deel maakte by reeds een aanvang,
om, op het voetfpoor zyns Voorgangers, berigt te geeven van de Wereldfiche en Kerklyke Gebouwen , aan wel•
ken men, naa den leeftyd diens Gefchiedfchryvers, meer
of min aanmerkelyke veranderingen gemaakt , of geheel
nieuwe Geflichten getimmerd , hadt. Deezen arbeid zet
by in het thans uitgegeevene XXIIe Deel voort, en geeft
verflag van de Godshuizen en Godsdienflige Geftichten,
die ten deezen opzigte aanmerking verdienen ; als het
Spinhuis ; het Nieuwe Werkhuis; het Eeuwfeest van het
Almoefeniers Weeshuis, als mede dat van het Waaien Wees.
Oude Vrouwen- en Mannenhuis; de verplaatzing van het
Engelfche Wees- en Oude Vrouwenhuis ; de vergrooting ,
en het Eeuwfeest, van het Lutherfche Weeshuis; de Stichting van het Beftedelinghuis dier Gezindheid; het Eeuw feest van het Weeshuis der Doopsgezinden; de Byvoeging
van een Hofje aan het Weeshuis der D©opsgezinden, verga.
derende in de Zon ; het Roomsch-Catholyke Ouden Armen
Comptoir; het Roomsch-Catholyk Maagden- of Meisjeshuis;
het Nieuwe Armenhuis der Roomscligezinden, of Buis van
Barmhartigheid ; het BeJtedelinghuis van de Diaconie der
Hervormde Gemeente; liet Roozeuhofje. — Onder de Gebouwen, tot bevordering van Weetenfchappen en nuttige
Oefeningen aangelegd, vinden wy de Stads Regenbakken;
Bene vreemde plaats waarlyk ; doch de Schryver zal 'er
geen beter voor geweeten hebben, zo min als voor de
Ge-

D

(*) Zie Bldg. Lett. voor 1792, bl. 37-7.
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Gebouwen voor de Bezetting, die onder dezelfde Afdeeling
komen. Beter geplaatst is de Nederduitfche Schouwburg,
die, naa eene breede befchryving, van 't geen in de oude
voorviel, ten tyde dat de Stadhouder, en deszelfs Gemaalin, in den jaare MDCCLXVIII, denzelven met hunne te.
genwoordigheid vereerden ,als mede van den brand deezes
Gebouws, in 't jaar MDCCLXXII, in allen deele ontvouwd
wordt; zo ook de Franfche Schouwburg op het Leydfche
Plein ,de Hoogduitfche Schouwburg, en de Franfche Schoujrburg op de Ertemarkt. Het, Gebouw der Maatfchappy , Felix
Meritis , wordt met de oprigting en voortgang deezes
Genootfchaps, en wat daar toe behoort, uitvoerig vermeld ; desgelyks ook 't geen de Genootichappen Concordia & Libertate , en DoEtrina & Amicitia, betreft. Het
Kweekfchool voor de Zeevaart bekleedt in deeze Befchryving eene welverdiende plaats, en is grootlyks ontleend
uit de Gedenkfchriften dier Kweekfchoole , waarvan: wy
onlangs een berigt gaven (*).
lvlen zal deeze Gebouwbefchryvingen , die niet zelden
tot cie klein(le byzonderheden afdaalen, over 't algemeen,
met genoegen leezen: veel, zeer veel, komt 'er in voor,
reeds ten overvloede bekend, daar het meest van eene
zo laate jaartekening is ; doch, ten opzigte van een en
ander Geftieht, heeft de Schryver ,byzonderheden,, niet
aan allen bekend, of overal te vinden.
Byzonder viel ons oog op liet Verftag van het Genootichap Doarina & .4micitia , ' t welk de Opileller
zegt, uit eene egte bron gefchept te hebben. Wy twyfe.
len 'er niet aan; doch het bevreemde ons, hier niets aan
te treffen , van een althans fchynbaar en vermoedelyk
verband, tusfchen de Oprigting deezes Genootfchaps ca
de Staatsbeweegenisfen , die, ten dien tyde, de vestiginge
MDCCLXXXVIII, woelden.
Dan laaien wy de Befchryving van het Gebouw, aan
de t 'estzyde van de KalverJtraat , opgeeven,, en verder
liet bedryf deezes (Jenootfchaps ontvouwen. „ Het
Gebouw beflaat eene breedte van veertig voeten. ire Gevel, van gebakken (leen, zeer zindelyk opgetrokken, rust
op een voet van. blaanwe Hardfleenen. In de benedenfile
verdieping ontmoet men de wooning van den Kastelein of
Huisbewaarder , eerie ruime Keuken en andere noodige
Vertrekken. Langs een breeden en gemaklyken Trap ,
dia
.(*) Zie dig. Lett. voor 1 79 2 . W. 553•
-
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die tot in het boven(te gedeelte van het Gebouw loopt ,
komt men aan eene groote Zaal. In zulk eene juiste even.
zedigheid, en in zulk een keurlyken eenvoudigen fmaak,
is deeze Zaal gebouwd, dat zy, by alle des kundigen en
gevoeligen, eene algemeene goedkeuring wegdraagt. Alleen aan de zyde der Binnenplaatze ontvangt het Vertrek
daglicht, door vier groote Glasraamen. Het bevat in de
breedte veertig, in de lengte zes-en-veertig, en in de
hoogte negentien, voeten. Aan de agterzyde, tegen over
de Glasraamen , Raat een groot Bufet of Schenktafel.
Langs heenen zyn de wanden verdeeld in Vakken , die
zo wel, als de Zoldering, wit gepleisterd zyn. Wanneer
de Zaal, by avond, door een aantal Engelfche Lampen,
hangende aan een grooten yzeren Hoepel, wordt verlicht,
veroorzaakt het een en ander eene glansryke wederkaatzing.
Aan de Noordzyde pronkt de Zaal met een fraaijen Schoor.
fen van Marmer. Boven denzelven leest men de vole
gende Latynfche Dichtregels:
,

rf unxerat ingenuos ubi publica cure Batavos

Cum placida colitur PALLADE blanda FiOES.
Hcsc ligat unanimes fociati fcedere Cives.
Ilia regit vnonitis libera corda fuir:
Donec in his terris fuperest reverentza recti;
Incolet hic flabiles utraque DIVA Lares.

„ Onder dit Opfchrift (laat het volgende:

Toen tweefpalt en beroerte ons Vaderland ontrustten,
Verkreeg door PALLAS hulp de VRIENDSCHAP nieuw beft aan;
Nu mag ze op deezen grond in oefning zich verlusten,
,En kweekt, uit veye zugt, de Weetenfchappen aan.
„ Volgens de groote Borden , aan eenen der Muuren
hangende, op welke de naamen der Leden (laan aangetekend , is derzelver getal tot driehonderd vyftig aangegroeid. Behalven deeze, ziet men, ginds en elders, langs
de wanden, nog andere Naamborden hangen, met Glazen
bedekt, en met vergulde Lysten vercierd. Hier leest men
de naamen der Beftuurderen van het Genootfchap , ginds die
der Dire1et1ren van het Fonds voor het Gebouw, elders
van de Tztulaire Leden , en op eene andere plaats de
naamen van de zulken der Leden, welke zich tot het verrig-
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tigten der Maandagfche en Vrydagfche Werkzaamheden,
geduurende het loopend SaifoetI, verbonden hebben.
„ Langs den Trap na boven klimmende , ontmoet me.n
Bene tweede Zaal van dezelfde grootte en afineetingen,
als die wy nu befchreeven hebben, alleen een weinig laa„
ger van Verdiepinge, doch, voor het overige in denzeif.
den keurigen en eenvoudigen fmaak betimmerd. Boven
den fraaijen Schoorfteen-Mantel , even als die van de bene.
detaíle Zaal aan den Noordkant, en insgelyks van Mar.
mer, leest men op een zwarten grond, met witte Lette..
ren , den naam GROTIUS , en daar onder SAPIENTtg
BUM AN ORACULUM (Een bonder van nzenschilyke W-yrheil). Tegen over den Schooríleen , in den Zuidlykerr
Muur, that een groote Kachel. In de Vakken, langs de
Muuren, leest men, even als voor den Schoorlleen, de
naamen van verfcheiden Vaderlandfche Geleerden , die,
in onderfcheide takken, hebben uitgetnunt , met korte,
doch veel betekenende, Byfchriften. Zie hier die ontterflyke Naamens Aan den Noordkant , ter regterzyde van
den Schoorsteen, 'S GRAVESANDE, PHtLOSOPHU$ SUTXM&US
(Allervoortreffelykst Wysgeer) ; ter flinkerzyde $uN
BOEK, JUR1SCONSULTOIUJM PRINCEPS (Prins der Rechts
Aan de agterzyde , of den Westkant vat 't-gelrdn).
Vertrek, HOOPT , HOLLANDIIE TACITUS (De Hollandfcltt
Tacitus); vervolgens aan dezelfde zyde, VONDEL, P*ETA
RUM NEMINI SECUNDUS (Onvergelyklyk Dichter). Einde
aan den Zui.dlyken Muur, BURMANNUS, LITTER-AT---lyk,
Ruiv coRYPHAEUS (Puik der Letterkundigen) ; en eindelyk BOERHAVE, IN O➢INI MEDICINIE PAKTE NEMINI P4R
(Weergadeloos in alle deelen der Geneeskunde).
„ De nu befchreevene bovenfle Zaal dient alleenlyk tot
een Auditorium of Gehoorzaal; ten welken einde dezelve
langs heenen van voeglyke Zitplaatzen is voorzien. Overeenkomeig met het oogmerk der Stigtinge , oefent hier
het Genootfchap zyne geleerde Werkzaamheden; welke ze.
dert het, te deezer plaatze , zyne byeenkomften heeft ehouden, uitgebreid en vermeerderd zyn , met her houden
van Twistgedingen, over verfchillende onderwerpen; ten
welken einde een der Leden , by tyds, eenige Stellingen
opgeeft, om, op eenen gezetten tyd, tegen de beftrydingen
van andere Leden , verdeedigd te worden. Dezelfde wy.
ze van twistredenen wordt hier in agt genomen, als in
de openbaare Twistgedingen aan de Hooge Schooien; alleenlyk met het onderfcheid dat men hier van de Nederduit.
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duitfche Taaie zich bedient. Daarenboven heeft men nog
de Werkzaamheden van het Genootfchap vermeerderd,
met Bene geregelde opeenvolging van Natuurkundige Lesfen en Proeven. De twee laatstgenoemde oefeningen gefchieden op Vrydag avonden."
Tot Plot merken wy hier nog aan, dat de beide voortje
Huizen aan de Kalverfftraat gebruikt worden tot de da.
gelykfche Vriendelyke Byeenkomflen der Leden vóór- en
naa den Beurstyd; als mede, dat men, in de benedenf}e
Kamers dier huizen, twee Kasfen heeft geplaatst, in wvelke, ten dienfle van de Leden des Genootfchaps, een uit
wordt verzameld.
-gelznBokry

Rechten, van den Mensch, Beginzels en Praftyk vereenigende, door THOMAS PAINE, Secretaris der Buitenland
Congres, geduurende den Americaan--fcheZaknbyt
fchen Oorlog, Schryver van het Werk,getyteld Common
Senfe, en van het Eerfie Deel van de Rechten van den
Mensch. Uit het En elsch vertaald. Tweede Deel. Te
Rotterdam en te Amfterdam by J. Meyer, en H. Bron
behalven de hoorreden, 164 bl. In-gers,Junio1792.
gr. 8vo.
olvuuriger pen, voor de Regten van den Mensch,
zette zich mogelyk nimmer op 't papier , dan die
de Heer PAINE voert. Het Eerfile Deel, onzen Vaderlanderen., door een ruim vertier, bekend, kan daar van ten
blyke -íhekken , en wordt dit nog bet geftaafd door het
Tweede, deezer dagen vertaald van de Pers gekomen..
By de aankondiging van het Eerfle , hebben wy onze
gedagten over 's Mans Schryfwyze te verftaan gegeeven.
Hy -blyft daarin zich zelven gelyk, fchoon 'dit Tweede
Deel minder van een Tegenfchrift hebbe, dan het Eerne , waarin by als Party van den Heer BURKE te voorfchyn treedt , -en om die reden gevalliger is te leezen.
Ook, is het tegenwoordig voor ons liggend Deel in HoofdJtukken afgefcheiden, welker Opfchriften eenigermaate aanduiden , de ifoffe daarin verwerkt , --_. eenigermaate zeggen wy ; dewyl de losfe fchryftrant , vol invallen
van een geestigen en fleekeligen aart, den Schryver niet
zei(*) Zie Algem. Vader!. Letterlef. voor 't Jaar 1791. bl.
572.
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zelden van zaaken doet fpreeken , die men juist uit het
Opichrift niet zou, verwagt , en 'er geene dan toevallige
gemeenfchap mede hebben.
De Tytels der Hoofdílukken luiden ----- I. Hoofdftuk.
Over de Maatfchappy en Befchaavtng.
II. Over den
Oij ron; der tegenwoordige en oude Regeerringen. 111. /man de Oude en Nieuwe Regeerings - Stelzels. -IV. Over de ConJtitutien. — V. Wegen en Middelen, om
den (iaat van Europa te verbeteren , met tusfchengetnengde
Aanmertiingen:
Het thans uitgegeeven Deel, is opgedraagen (*) , aan
den Heer DE LA FAYETTE; dien hy omtrent vyftien jaaren lang hadt leerera_ kennen, zo in de moeilyke omflan.
diglieden in America, als in verfcheide onderhandelingen
i,n Europa. Met dien thans ongelukkig gevangenen, ver
niet zo zeer in de beginzels der Regeeringe,-fchildey
als wel in den tyd. Hy, voor zich, meent, dat het even
nadeelig is , met _goede beginzelen lang te talmen , als
dezelven fpoedig door te dryven. En voor deezen door.
dryvenden, aart pleit dit geheel zyn Werk over de Rechten van den Mensch. Schoon de Heer BURKE thans het
byzonder doel zyns Optlels niet zy,, wordt by, in 't
voorhygaan , te meermaalen heftig aangetast : en daar
PAINS zich als Voorftander en Verdeediger opgeeft van het
Regeerings-Stelzei by Vertegenwoordiging , door hem het
nirutvve geheeten , kan liet niet misfen , of hy moet, met
zyu vuurige geaartheid, de andere aanvallen en verguizen;
Koninglyke ets %rifiocratifche Regeeringen ; onder welk
eene gedaante ook, heftig beftrydeu.
Wie kan iets anders wagten van een Schryver , die,
ten opzigte van zichzelven, verklaart : „ By het opneemen
van deezen taak zoek ik geen belóoning — of vrees ik geen
gevolgen. — Verfchanst agter die grootfche, onkreukbaarheid, welke de triomf en de , neêrlaag beide veragt ,
wil ik de voorfpraak zyn van de Regten van den Mensch.
1 Iet is tot myn voordeel, dat ik myne Leerjaaren heb
uitgediend. Ik ken thans de waarde van zedelyke onderrigtingen, en heb het gevaar gezien van het tegendeel. —
Al vroeg, even boven de zestien jasren oud zynde ruw
en
------

-

;

(*) Deeze Opdragt is gedagtekend, Londen den 9 February
í79a. Die Dagtekening in gedagte te houden , zal op meet
dan eene plaats te pasfa komen.
LLTT. 1793 NO. 1.
e
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en onbedreeven i en verhit door de valfche heldhaftigheid
van Benen Meester, WILLIAM KNOWLEs > Schoolmeester
te Thetford in Norfolk, die als Krygsman gediend hadt,
begon ik nu myn eigen fortuinmaaker te worden, en ging
aan- board ,van den Kaper de Terrible , Kapitein DEATH.
Van deezen flap werd ik gelukkig te rug gebragt, door
de hartlyke en ernitige vertoogen van eenen goeden Vader, die, uit hoofde van zyne eigene leevenswyze, zynde
een Quaker van zyn geloof, my nu moest beginnen voor
verlooren te houden. Evenwel hoeveel indruks dit, op dien
tyd, in my verwekte, welhaast begon die te flyten, en
ik ging naderhand in dienst van den Kaper, de Koning
an Pruisfen, Kapitein MENDEZ, en flak daar mede in
Zee. Niettegentlaande zulk een begin, en met alle de ongefchiktheid van dit eerfie leeven tegen my (*), verffout
ik my nog om te zeggen, dat ik, met eene landvastigheid , die door geene moeilykheden aan 't wankelen te
brengen was , en , met een belangloosheid, die ontzag
verwekte; niet alleen heb mede gewerkt om een nieuw
Ryk in de Waereld op te rechten, gegrond op een nieuw
Syl}ema van Regeering ; maar dat ik gefeegen ben tot
zulk een uitfteekenden flap, in de Staatkundige Litteratuur, de moeilykfte van alle, Studiën om in te Ilaagen en
uit te munten, dat de Ariflocratie, met al haar hulpmiddelen,niet in (laat geweest is my te bereiken en te evenas.
ren. Myn eigen hart kennende, en my zelven, zo als ik
thans doe, verheeven gevoelende boven alle de fchermutzelin. gen een er party, gebooren uit de ingewortelde vooroordeelen van belangzoekende of dwaalende tegen(tanders,
antwoord ik op geene valschheden of verongelykingen,
maar gaa over tot de Gebreken van het Engelrcla Gouvernement." — En elders: „ Als ik van my zelven
fpreeken zal, myne Ouders waren niet in faat my eene
Schelling te geeven , buiten het geen zy aan myne opvoeding te koste gelegd hadden; en om dit te doen,
moesten zy zichzelven nog deuntjes behelpen : des niet
te min bezit ik meer van 't geen men aanbelang noemt in
de waereld, dan iemand op de gantfche lyst der Arifio.
craten van den Heer suRKE. — Staatkunde en zelfbe.
(*) Men vergelyke hier de Leevensfchets van ThoMMAs PAINE,
in het IV. Deel , bl. ii i. van het Historisch Schousvtooneel,
voor 't jaar í79r. by a. LoosJes, pz.
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belang zyn zoo algemeen aan elkanderen verknocht geweest, dat de wacreld, daar zy reeds zo menigwerf bedroogen wordt, regt heeft oni nopens publieke karatters
behoedzaam te zyn; doch, wat my belangt, ik kenne ?nv
hierin volkomen vey. Toen ik my eerst in de waertld
begaf , naauwlyks zeventien jaaren oud zynde , wendde
ik my tot onderwerpen betrel:kelyk de Regeering , niet
uit oirzaak van belang , en myn gedrag, van dat oogenblik af tot nu toe, is daar van een bewys. Ik zag eerre
gelegenheid gebooren , waarin ik dagt eenig goed te kun
doen , en ik volgde n?uwkeurig de inspraken van-ne
myn hart. Ik las noch boeken noch bellideerde de gevoelens van andere volkeren. Ik dagt voor my zeiven , en 't geen hier toe aanleiding gaf was het volgende.
Geduurende de opfchorting van de oude Regeeringsvormen in Amerita , zo wel voor als by het uitbreeken
der vyandlykheden , flond ik verbaasd over de orde en
gefchiktheid, waar mede alles beithurd werd, en dit doordrong my met het denkbeeld, dat een weinig meer, dad
liet geen de natuurlyke zamenleeving opgaf , het al was,
wat men tot de Regeering noo.dig had , en dat Monarchie en Ariflocratie niets anders dan Iist en be.
drog waren voor het menschdom. Op deeze grondbegin
gaf ik myn blaadje uit, getyteld Co,ninon 3enfe. De-zels
opgang, Welke dit maakte, ging alles zedert de uitvin
Drukkunst te boven. Ik gaf aan ieder der ver-dinger
gevraag beliep-enigdStaropeCy,nht
niet minder dan een honderd duizend Copyen. Ik ver
onderwerp op dezelfde manier , onder den-volgdemyn
tytel van Crifts, tot de volkomen daarftelling der Omwentelinge toe."
Tot Secretaris van het Buitenlands Departement door
het Congres verkoozen j bedankte by eerlang voor die
post; dan vervolgt by: „ Ik had te deezer tyd het oor
en het vertrouwen van gansch America zo volkomen
gewonnen, en myne eigene onafhangelykheid was zo
zigtbaar geworden, dat zy my een rang deedt bekleederi
onder de Staatkundige Schryvers , misfchien boven al
wat ooit iemand in eenig oord bezeten had. En, dat nog
ongemeener is , ik behield die onverminderd tot an het
eind van het oorlog , en geniet die nog eveneens voor
liet tegenwoordige. Daar ik nimmer my zelven bedoelde,
begon ik myn loopbaan met de vaste bepaaling, en geluk'
C 9,
kig
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kig ook met de gefchiktheid, om eioor lof, noch door beo
risping, door vriendfchap , noch door laster, bewoogen,
noch door eenig perfoneel krakeel van myn ftuk afgebragt te kunnen worden: en de man, die dit niet doen
kan, is niet gefchikt voor een publiek karakter."
Wy oordeelden deeze opgave, die PAINE zelve verfchaft,
van zyn Character, inzonderheid als Schryver, te moei*
ten mededeelen aan onze Leezeren. Het doet ons de
Zelfgenoegzaamheid kennen van een Man, die in de Ame•
ricaanfche staatsomwenteling zo veel deels gehad heeft,
opgeroepen is om in die van Frankryk behulpzaam te
zyn, en wiens uitzigten zich tot eene algemeene Omwenteling uitflrekten, gelyk dit geheele Werkje, en inzonderheid het laatfis Hoofdf}uk, uitwyst.
„ In den tyd van weinige jaaren, fcliryft hy,onder anderen , hebben wy twee Omwentelingen gezien, die van
America en Frankryk. By de eerfle. duurde de tegenelan d
lang, en de tweefiryd was heevig ; by de laatfle handel.
de de Natie met zulk een welgevestigde aandrift, dat,
daar zy met geen buitenlandfche vyanden te doen had,
de Revolutie volmaakt in fland was, op het oogenblik
dat dezelve verfcheen. Uit deeze beide voorbeelden blyke,
dat de grootlle magt, die men by de Omwentelingen in
't veld kan brengen , de reden en het gemeenfchaplyk
belang is. Daar deeze in werking kunnen gebragt worden , daar doet de vreeze den tegenfland den doodfnik
geeven , of de overtuiging doet die te niete worden,
Deeze twee, reden en gemeenfchaplyk belang, hebben
thans algemeen een grooten invloed gekreegen; en wy mogen hoppen, dat wy namaals nog eens Onwentelingen, of
veranderingen , in Gouvernementen zullen zien gebeuren,
op dezelfde bedaarde manier te wege gebragt, als waar
op men eenige, door reden en overweeging te bepaalene,
maatregels zou ter uitvoer brengen. — Als eene Natie van
gevoelen en denkwyze verandert , zo kan zy niet langer,
zo als te vooren, geregeerd worden; doch het zou niet alleen onregt , maar zelfs flegte Staatkunde zyn, om door
geweld te onderneemen, liet geen door de reden alleen
kan ter uitvoer gebragt worden. Rebellie bellaat in het
geweldaadig weder(Iikan van den wil eener Natie, 't zy
door een party, 't zy door het Gouvernement. 'Er behoorde dienvolgens by ieder Natie eene manier te weezen, om van tyd tot tyd te verneemen, naar de publieke
gevoelens, itope.ts het Gouvernement. In dit opzigt was
liet
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het oude Gouvernement van Frankryk nog te verkiezen
boven het tegenwoordig Gouvernement van Engeland ;
om dat men, by buitengewoone gelegenheden, de toevlugt
kon neemen , tot het geen men destyds noemde de
Staaten Generaal. Doch in Engeland bellaan geene zulke
zomtyds te pas komende lichaamen , en wat ,de tegen.
woordige zogenaamde Vertegenwoordigers aanbelangt, een
goed deel daar van zyn loutere werktuigen van het Hof,
Amptenaars of Afhangelingen."
't Is het Gouvernement van Engeland, waar op PAiNE
het inzonderheid gelaaden heeft, en by voldoet, door de
uitgave van dit Werkje, aan zyne voorlang gekoesterde
begeerte, „ om den Engelfchen de oogen te openen,
„ omtrent de ílegt- en dwaasheid van 't zelve." De Gem
breken der Parlementshuizen worden Breng gegispt, en
de Heer BURKE krygt in 't voorbygaan een flag. „ Hoe
kan, vraagt by,, de ,Heer BURKE van zyn Huis der
Lords fpreeken, als van den Pylaar vin de belangen der
Ingelanden ? Al zonk deeze Pylaar in den grond, nog
zoude dezelfde landeigendom blyven Oland houden , en
het ploegen, zaaijen en maaijen, zoude eveneens -voortgaan. De Arittocraaten zyn de luiden niet , die het Land
bebouwen en deszelfs produc`ien inzamelen, zy zyn niet
meer dan de verteerders der opgebragte renten ; en als
men ze met de werkzaame waereld vergelykt, zyn zy de
Hommels , zo veel als een maunelyk Serail , die noch
honig verzamelen, noch raaten maaken; maar die alleen
beflaan om lui en lekker te leeven. — De Heer
BURKE noemde , in zyne eer[Ie Proeve, de Arittocratie
het Corintisch Capiteel der be/cliaafde zarenleeving , om
de figuur te voltooien , heeft by 'er nu de Pylaar by
gevoegd; evenwel blyft de grondslag wankelbaar, en als
de Natie eens op zyn SAMSONS wil handelen, niet blind,
maar ftout, zo (lort de Tempel van Dagon wel ras met
alle de Lords en de Philiftynen in."
Van de Kroon fpreekt PAT NI op de laaglie en ver.
agtlykfte wyze : onder anderen zegt by : , De Kroon
betekent eerre Bediening in naam van een Millioen Ster
waar van al het werk beltaat in het ont--ling'sjar,
vangen van het geld. Of de perfoon , die deeze bediening heeft, wys of dwaas, gezond van verfland of uitzinnig , een inbooreling of een vreemde zy , doet niets
ter zaake. Elk Minid:erie handelt volgens 't zelfde denkbeeld, het welk de Heer B4TiiKe in zyne Werken fchryft,
naamC3
,
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haan }yk , dat het volk geblinddoekt en in bygeloovxge
domheil gehouden moet worden , door den eenen of
anderen huïlebak ; en het geen men de Kroon noemt,
beantwoordt hier aan, en voldoet dus aan alle de doel.
eindens, die men daar van zou mogen verwagten."
Het verwondert ons niet, dat dit Werk van den Heer
pAINE, by eenigen in Lrtgelan4, gehaat, gevloekt, ge.
uoeiml , en thans , terwyl wy dit fchryven (ta Dec.
1 79 2 ) , met de beeldtenis des Schryvers hier en daar,
volgens de Nieuwspapieren, verbrand wordt.
De weinige , doch vinnige , trekken , op ons Lanes
flaande, die de Vertaaler oordeelde, „ dat misfchien aanfoot zouden geeven ," heeft by 'er uitgelaaren ; doch
zorg gedraagen, om ze, in 't Voorberigt, in 't Oorfpronglyk Engelsch mede te deden.

Err,lige en trouwhartige Waarfchouwing aan de Grootera

áeezer u aereld , voor het gevaar van eenera geheelen ondergang , waar mede de Troonen, de Staaten en het christendom, gedreigd wordt , door het valfche Leerftelzel der
tendom,
hedendáag/che Verlichting , en de vermetele Vorderingeiz
Beniger zogenaamde Philofophen , geheime Genoot/èhappen en
Seéten. Met Bewy4tukken en Oirkonden uit de Arc/riven
ran onze Eeuw voorzien , en in 't licht gegeeven door

een Vriend der Vorfïen en der waare Verlichting. Uit

het Hoogduitsch vertaald. Derde Druk. Te Amfïerdan;
by V. 1rave , 179a. Behalven het Voorwerk, 95 bt.

in gr. 8 vo.

derde Druk van dit Stukje, waar van, naar luid
der Voorreden des Vertaalers voor den tweeden Druk
ern niet geringe Druk, binnen den tyd van drie weeken,
uitverkogt werd, is dc eerfte ons door onze Boekhandelraren bezorgd. De Schr3 ver is, naar het vermoeden des Ne
Vertaalers , de IIoogleeraar #toFE•oIANN, die.-derui*fchn
't zelve , als een Voorlooper van heet Wiener Zeitfchrift,
onder zyn naam uitgegeeven , der waereld heeft willen
mededeelcn : en, als een Roomschgvzinde, de verdeediging
van cie Rechten zyner Kerke en der Geestlykheid, tegen
de inbreuken op dezelve, op zich neemt.
In de daad, indien uitvaaren, en magtfpreuken bybrengen, eene zaak kan afdoen, dan heeft de Hoogleeraar het
gewonnen. liet stukje vangt met veel vuurs aan, en
dit
;
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dir blyft tot het einde branden. -- Dan hy doet meer,
gel vk de Tytel uitwyst , hy brengt Bewysitukken en 0 rkonden by uit de Archiven van deeze Eeuw, tot liaaving der
door hem aangevoerde Stellingen. Wy lochenen niet, dat,
uit de opgetelde, en veel meer, Boeken, dan hier eene Lyst
wordt opgegeeven, dusdanige Bewyzen kunnen ontleend
worden. Veelti flegte,'deugd- en ikaatverwoestende, Stellingen zyn in die \V erken voorhanden. Doch doet zulks de
zaai: af? Men moge dit met den naam van het valche Leerzelzel der hede.zdaa^ fc,'he Verlichting en de vermetele Morde ringen eeniger zogenaamde Piiilofophen , geheime Genoot.
fciiaa en en Seëten, beltempelen , en in zeker voege gelyk
heb et., 'Er is eene andere Verlichting, welke met deeze,
die veeleer Duisternis mag heeten , geene gemeenfchap
altoos heeft; 'er zyn Wysgeeren , die de Philofophen, hier
bedoeld, met alle reden, uit den grond buns harten, ver.
a gten , als Pesten der Maatfchappye befehouwen , en hunne
Stellingen, met het diepgaandtfie afgryzen, verfoeijen. Zy
hebben hunne Aanhangers, die even als zy denken , en
even verre als zy verwyderd zyn van de Staat en Godsdienst hoonende Stellingen , waar tegen deeze Vriend der
Yorflen de item verheft, en in den beginne zwaarigheitl,
maant of hy wel gehoor zal krygeu. Dan wy gelooveii
by heeft hier voor niets te vreezen!
Deeze onderfcheiding, za billyk, zo noodig, is geheel,
of grootendeels , uit het oog verlooren. Zelfs wordt ,
in een Aantekening , die wy voor eene des Vertaalers
houden , bl. 29, de alzins agtenswaardige Abt JERUs LE^i voor een Geleerde gehouden, die, in zyne laaifie
Schrifren, niet weinig mede gewerkt heeft, om de agt•
baarheid der Openbaaringe , ware het mogelyk, te ver
bekend de Steller deezer Aantekeninge-minder.Ho
zulks agt , wy kennen dien Eerw. Schryver niet voor
dien veranderden Man : en zyne laatjie Leevens -Dagen ,
by den Boekverkooper PLAAT onlangs uitgegeeven, kunnen het tegendeel uitwyzen.
h Iet eene zwarte koole tekent de Vertaaler, in zyne
Voorreden, zonder onderfcheid, allen die eenigzins deel
genomen hebben aan de beoogde Grondwettige Herflelling in ons Vaderland; by fchildert hun af als ingenomen
door de zogenaamde riieune Philofophie en de hedendaagfche
Volksverlichting, en (daar door fchuldig aan de fchendig[ie
-Tisdryven. — Dan wy kennen onder Staatsperfoonen,
onder Geestlyken van verfcheiden Gezindheden , onder
C4
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utnptlooze Burgers , veele Godsdienlligen en Braaven ,
die gruwen van 't geen waartegen in dit Stukje als,
Verlichting wordt uitgevaaren , en egter deelden in de
toenmaalige Beweegenisfen. Men behoort beter te
onder[cheiden , en billyker te oordeelen. Wy neenmen geen
Partyverdeediging op ons , dit is vreemd van den aart
oozes Werks ; doch kunnen niet nalaaten den Vertaaler
te wyzen tot de Nieuwe Nederland/clie .7aarboeken, wier
Schryver by zeker niet onder de ,nisleiden door die nier,
we Verlichting zal tellen. Deeze doet meer rests aan zyn n lNa;asteu , als by de aanleidende oorzaaken to.t liet
zoeken van eerre Grondwettige HerI'elling opgeeft , en
Iet gedrag der meesten , die men Patriotten noemde ,
voor lieden houdt , die verfchoonbaar dwaalden, omtrent
de oorzaaken , of omtreut de hulpmiddelen , der erkende
kwaaie van ons Vaderland, of omtrent die beiden. „ Hoe,"
dit zyn 's Schryvers eigene wooden, „hoe zal neen, zon
voor Vyanden van het Vaderland kun -„deronfchi,
tien verklaaren, eeae Party, die men moet erkennen,-„
„ dat vooral heeft uitgemunt in het inzamelen, Leitic-.
ren en uitdeelen, van Liefdegaven, tot wederoprigting
van duizenden Landlieden , die in den ,jaare 1734 door.
,, de noodlottige overílroomingen der Rivieren in Gelder„ land, en elders, waren tot armoede gebragt? die voorn'
„ heeft uitgemunt in liet oprigten van !iet loflyke Kweek
voor de Zeevaart ? die byzonderlyk heeft uit--„fchol
„ geblonken in liet verzamelen en overmaaken van Pen„ vingen voor onze Krygsgevangene Zeelieden in Ene -.
land, ten tyde van den ongelukkigen Oorlog met dat
„ Rvk ? die zeer heeft geyverd in het oprigten of in
„ band houden van erne Maatfchappy,, onder de Zin
: FELIX MERITIS , tot aankweeking en beoefe--,fpreuk
,, ving van allerhande nuttige Konften en Weetenfchap„ pen , welker voortreffelykheid niemand kan in twyfel
„ trekken? Niet de edelmoedige gevoelens omtrent
„ zynen evenmensch , vooral omtrent zyne Landgenoo„ ten , zelfs niet de Liefde tot liet Vaderland, is lieton
a , derfcheidend kenmerk der van Oud en Nieuw Staats
gezinden ; deeze deugden zyn aan zeer veelen van de-„
, beide Partyen gemeen ()."
-

(*) N. l\ederl. Yaarb. , 7787, bl. 5874, vergeleeken smet
6057.
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Gefchiederlis van den Heere HENDRIK MASERS DE LATUDE, ge duurende vyf en- dertig jaaren gevangen in verfcheidene Staats
uit de oor fpronglyke Stukken, door den-geranisj.Opftld
Heer TIIIFRY , 4dvocaat , Lid van verfcheide . Icademien ,
opgedraagen aan den Heer DE LA FAYETTE. Uit het Franse/
vertaald. Twee Dee/en. Te Utrecht en dmflerdam by G. T.
van Paddenburg en Zoon, en M. Schalekamp , Igo. In
gr. 8vo. 384 bd.
werdt geboren 23 Maart i725,
H
op een Kasteel by Montagnac in Languedoc , zynde zyn
Vader een Marquis, en Luitenant Collonel van een van 's IioENDRIK MASERS DE LATUDE

tlings Regimenten. In de Wiskunflige Weetenfchappen onder.
wezen zynde , leiden zyne Ouders , even als zyne geneigd
Corps de Genie. Den oa•-heid,moptn41vahe
derdom van aa jaaren bereikt hebbende , kwam by als Supervumerair by den Heer DUMAi, toenmaals Opperbevelhebber der
1ranfche ingenieurs te Bergen op den Zoom ; doch toen by op
liet punt fiond om dienst te zullen doen , werdt de vrede in
't Jaar 1748 gefloten , en by naar Parys gezonden, om zyne
oefeningen in de Wiskunde verder voort te zetten , en zyne
opvoeding te volmaaken. Hy was aldaar onbekend, en wilde
ras bekend zyn ; 't welk hem den noodlottigen flap deedt
doen , die hein vervolgens zo veele jaaren berouwde , en aan
verdriet veroorzaakte.
-houden
Op zekeren dag in April, van den Jaare 1749, zat by in de
Tail/crier. De Marquife DE POMPADOUR hadt toen ter tyd de
regeering van Frankryk in handen. Twee lieden , naast hem gezeten, weidden, ten haaren opzigte , in de hevigfle verontwaardiging uit. Hun vuur verhitte zynen geest , om een toen in
hem opkomend , en geheel flrydend, ontwerp uit te voeren ;
ten einde zyne bevordering , en het vastflellen van zyn geluk,
daar in te vinden. Na eenen brief , in welken hy een onféhadelyk poeder had gefloten , aan haar oplchrift op de post
gedaan te hebben , ging by naar I'esfailles , en verhaalde haar
wat by van haar gehoord had; geevendc breed op van het ver
liet welk die twee onbekenden getoond hadden , om-lange,
haar uit den weg te ruimen; voegende daarby, dat by hen tot
het groote Postkantoor was gevolgd, alwaar zy een pakjen gebragt hadden , het welk hy oordeelde, dat voor haar gethhikt
zoude zyn , en mogelyk een zeer doordringend vergif zoude
bevatten.
De Marquife betuigde hem aanvanglyk , niet de levendig(le
en gevoeligfle uitdrukkingen , haaren dank ; biedende hein zelfs
een volle goudbeurs aan , die hy echter weigerde ; zeggende:
dat
CS
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cat by volgens zynen Raat en genegenheid op eene belooning

dorst hoopen , die meer 'net zyne en haare waarde overeen.
komfiig was. Agterdochtig en wantrouwend, verzogt zy eenig
fchrift van zyne hand , bevelende hem aan haare Bureau te
gaan zitten , en zyn adres te fchryven. Betoverd door het
welgelukken van zyn Ontwerp , deedt hy zulks met blyd.
fchap, en bedacht niet, dat twee Opfchriften van een en de.
zelfde hand zynen aanlag zekerlyk moesten ontdekken. Hy
ging vrolyk en welgemoed naar huis. De Marquifi' ontving
het pakjen : deedt de proef van het poeder op verfcheiden
j)i,ren neemen. Ziende dat het zelve geheel geen kwaade uit
adres-werkingbad,thopfcrivneakj,ht
dat by haar had gegeeven, te zamen vergeleeken; en nu bleek
des jongelings buitenfpoorigheid , welke zy echter als eene
bloedige beleediging, of als Bene zwaare misdaad, aanmerkte.
Op den eerhen May daar aan volgende, wanneer hy zich met
de droomeis van zynen toekomenden gelukflaat vermaakte, kwam
een Sergeant der Stadsregeerirng van Parys, gevolgd van Benige
Gerechtsdienaars, die zoete verbeelding flooren; en bragten hem,
uit zyne wooning, door middel van een Huurkoets, des avonds
uitrent agt uuren, in de Basrllle.
Zyne bekendtenisfe aldaar an den Heer BERRYER, Luitenant
der Stadsregeering;zyn verbond met 30SEn11 n99tiz(GLO, een zyner medegevangenen, zynde een Jood, en geheimen Agent van
den Koning van Eagelasrd, en zyn daarop gevolgd verpiaatzen
in cone andere gevangen isle te Parys , namenlyk te 1/incennes;
waren zoo veele voorbereidzelen , om den 2sflen Juny 1750,
zynen kerker te ontvluchten. Dan, zyne veyheid duurde niet
áang: vreezende, dat hy in Parys ontdekt zoude worden, deedt
by door Doctor QursNAi, Geneesheer van den Korting en van,
de Marquife, welke Doctor hy in 1 incennes had leeren ken•
nèn, den Koning eene Memorie overhandigen, welke, in plaatfe.
van hem de verzogte vergeeving en veyheid aan te brengen,
hem weder in de Bastille voerde. Hier, met eenen anderen
zyner medegevangenen op nieuw opgefloten, vervaardigde hy,
zonder behoorlyk gereedfchap, een aantal Werktuigen, welken,
by het veroveren der Bastille, geduurende eenigen tyd te zien
zyn geweest , ern ieder toen in verwondering bragten : terwyl
dezelve hen beiden weder vryheid verfchaften,
Geleerd hebbende zich in Frankryk niet te kunnen vertroua•en , zo vertrok hy, na zich eenigen tyd verborgen gehouden te hebben, by nacht, in het kleed van een' bedienden, uit
kcrrys : koos de P,)stkoets van T'alenciennes , en begaf zich
verder tiaar ilsrfterdarn, niet zonder wederwaardigheden en verfcheidene byzondere ontgioetin,gen gehad te hebben. Op den
eerften runy 1756, , zich aldaar by den Heer M. FRAI'SIN@T ,
cm gelet te ontvangen, begeevende, werdt hy, op aandrang
van

VAN 11. M, DE LATUDE.

43

van het Fran£che Hof, op nieuw gevangen genomen, en in
$let S adhuis gebragt , van daar vervolgens, over Rotterdam,
flntweipen en Rysfel, weder naar Parys, en in de Bastille, gevoerd: hebbende het Franseh Ministerie tweemaal honderd en
zeventien tíuizend Livres befieed , om hem weder in handen te

krygen,

Onder de ver£chrikkelyke elende, in die wreede gevangenis,
ten zynen opzichte hcerfchende, hield hy zich nu verfcheidene
jaaren bezig met Rotten tam te manken; gemeenzaam met deelve, als ook met Spinnen, te verkeeren; en met het opflellen
van eene Memorie, met zyn bloed gefchreven; welke laatí}e, den
a4den April 1758 , aan den Koning werdt overgegeeven. Het
;am maaken van Duiven , de wreedheden door zekeren DACO.
AN , omtrent deeze vermaaken, betoond; de edelmoedige
denk- en handeiwyze van twee Zusters LE manly, in de nabylr id der Bastil<e , alleen door gebaarden met den gevangenen
verkeerende, en, den i8den April 1164, hem bekend maakende,
;lat zyne vyandin, de Nlarquife DE POMPADOUR, was overleden ; het karakter en gedrag van den Heer DE SARTINES , en
verfcheidene andere Magiftraarsperfoonen ; eene nieuwe outvluchting , op den 23 November 1765, dit alles levert zo veele
Tafereelen van verbaazing , menfchenliefde en grootheid , als
yan afkeeri gheid en rampen, op,.
Naa zes-en-twintig jaaren gevangen gezeten te. hebben, kwam
de Heer MALESHERBES aan het bewind, en onderzogt de ge
-vangeisf.HyodtDErATUinebklagyfto4iand , en (lelde hem op vrye voeten. Dit gefehiedde den
27ften September 1775, doch de ongelukkige, zyn onttlag ge.
tekend hebbende , werdt naar Charenton , een Krankzinuigeubuis, gebragt; hier zyn ontfag eindelyk verkreegen hebbende,
met bevel om zich naar Montagnac te vervoegen, werdt by
onder weg weder opgeligt, en naar Bicetre gebragt. Hier aangekomen yynde, hield by zich voornamenlyk bezig, met het
opflellen eener Memorie , ten einde te mogen weeten , om
welke misdaad hy dus fi:reng vervolgd, en telkegs weder gevangen gehouden wierdt. Eene Burgervrouw, LE GROS, was
hem, opdanks alle, wederfïreevingen en gevaaren, in deezen
toefland van den grootflen, dienst; bezorgende hein , met eenen
voorbeeldeloozen yver, eenige vermogende. Vrienden; voorns
menlyk Mevrouw NECKER, welker vereenigde poogingen eindelyk zo veel uitwerkten, dat hy, op den 22 Maart 1784, als
op nieuw geboren werdt, en in 't leven verfcheen; naa een
tyd van vyf-en•dertig jasren in de boeijen geklonken te zvn
geweest: en in welken by zeker zoude geltorven zyn, indien
e aanhoudende en flerke verzoeken van Mevrouw r^ECKER
niet alles aangewend hadden, om hem daar uit te verlosfen.
Dit Boek behelst dus de Levensbefcbryving van eene der
;
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byzonderíle menfghen, welken in deeze Eeuw, door het Nood,
lot , de droevigile rampen ondergaan hebben. De Heer D£
LATUDE fchetst 'er zyue daaden en verblyfplaatfen , met juiste
kleuren , in af. Plaatst het karakter zyner Weldoeners, tegen dat
van zyne Haaters, in het waare licht; zynde zyn Afbeeldzet
voor het Werk zelve te vinden.
Byzonder is het , dat deeze verloste rampfpoedige zyne
Levensbefchryving aan den Heer nz LA FAYETTE heeft opge.
draagen , welke, toenmaals, een der uitmuntendite Lieden in
Fran kr yk zynde , thans in Brabant mede gevangen wordt ge louden. En niet minder byzonder zal het voorkomen, dat
;nen onlangs, in Parys, het Standbeeld van LODE%YK den XVden
verbryzelende , de regterhand van dat beeld aan DE LATUD$
heeft gefchonken , ale eene herinnering, dat de hand verbry.
zeld was, welke zyn vonnis eertyds tekende.
Leerzaarne Bezigheden voor Kinderen, naar het Iloogduitsch van
G. c. CLAUD[us. Met Plaaten. In 's Gravenhage by J. C. Leeuwefteyn, 1792 . 173 bl. in r2ma.

f en vindt in dit boekje twaalf vertellingen, getituld: I. De
/'1 gelukkige veranaering. I1. De verrasfching. III. De kleine
Losbol. IV. De kleine verwaande. V. De vreesachtige. VI. De
nieuwsgierigheid. VII. De bézige te ontyde. VIII. Eens anders
fchade behoorde altyd oplettend te snaken. IX. De Mar /chef.
X. De ge/Irafte Moedwil. XI. De kinderlyke dankbaarheid;
XII. De Laster treft den Opregten niet. Hier op volgt,
XI11, onder den titel van Briefwisfeling van den kleinen JUSTUs
Ran zyne Zuster, één brief; doch in het Voorberigt wordt het
vervolg der brieven van den kleinen JUSTUS beloofd in een
tweede Deeltje, dat eerlang geleverd zal worden.
Schoon de naam van den onfterflyken Schryver van den
Fandsbecker Boden aan het hoofd van deze Stukjes flaat ,
zou het ons echter zeer ontfchieten, indien zy uit zyne penne
gevloeid waren. Zyn geest althans heerscht 'er zeker niet
in, en of 'er de waare toon in getroffen zy , die in Schriften
voor Kinderen , en in gefprekken en brieven van Kinderen,
(preken moet, moge de Lezer beflisfen uit het laatfle Stukje,
dat wy hier tot eene proeve geven:
„ Ik hoop evenwel , lieve JULIAATJE ! dat gy menigmaal ge„ vraagd zult hebben s hoe. zig uw broertje wel mag bevin•
,, den? Want ik beelde my in, dat gy my zeer lief hebt, en
„ het geen men lief heeft, kan men niet lang misfen. Op dat
„ gy u nu niet dodelyk zoud kwellen , zal ik u zeggen, dat
„ uw JtTSTVS zig zeer wel bevind , en dat de goede tante
hem zyn laudlyk verblyf zeer aangenaam maakt. 'Er zyn
,,wel
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„ wel geen groenende boomen meer rondom ons heen , en
„ van het gevogelte is ons ook niets meer overgebleven , dart
een volkje diefachtige huismusfchen, die, wanneer de íèhuur
„ van oom gefloten is , dan uit nood met de duiven en hoen.
ders op de plaats vriendfchaplyke party maken. Zy komen
my in dit geval voor, als de fchuimlopers in de Stad. Gy
zult dus bezorgd zyn, hoe ik den tyd doorbreng, wyl ik al
die fchoone toneelen tuis, welke gy in de vorige lente hier
„ in zulk eene bekoorlyke menigte genoot? Wy gaan, ondanks
„ den gevrozen grond , die vast en glinUerend is als een har
Vriend van oom, en-„nasch,veltydb naurige
„ kreunen 'er ons niet aan, of de wind ons tamelyk fcherp
langs den neus'fnerpr. Ik vind daar altyd gezelfchap voor
„ nry; als 'er geen kinderen zyn, weet ik my zo te gedragen,
„ dat de groote lieden my met hun gezelfehap ver5vaardigen.
Zomtyds gaan wy ook in ons dorpje, en bezoeken de goede
„ boertjes. 0 zusje, gy kunt niet geloven, welke edelmoe.
„ digheid, en, in de daad, groote gevoelens ook in de hutten
„ gevonden worden; en dezen zyn dan hunnen bezitteren zo
„ natuurlyk, dat men wel kan merken, dat zy uit geen boe.
„ ken ontleend zyn , en het geen meta daar is, is men uit
„ zig zelven. Ik zal u aanftonds met eene Anecdote gaan
„ onderhouden, daar wy op onze wandelingen zelven getuig
„ gen van waren. In ons dorpje woont een Schoenmaker,
„ dien men den ouden kaalen noemt. Men zegt in het alge,, meen , dat by een zeer arm, en egter tevens zeer weldadig,
„ man zy. Hem! beiden, dagten wy, gaat niet zeer wel za.
„ men. Het maakte ons egter opmerkzaam op hein , en wy
„ gingen hem bezoeken. Het was by hein vey zindelyk, en,
zo oud by was , zo vriendlyk was hy nogthans. Wy brag„ ten het gefprek op de weldadigheid , en voegden 'er by o
„ dat wy ook veel goeds van hem gehoord hadden. Hy gli!r..
„ lachte t lieve Hemel , zeide hy, het geen onzer één kan
„ doen, is zeer weinig. Dat ik de armen hier en in de
„ nabuurfchap van fchoenen voorzie , is alles , wat ik doen
„ kan. Ik koop in de Stad de oude fclioenen op , lap en ver„ ftel ze. Maar, zeiden wy, daar behoort oo;: min of meer
„ geld toe, en hoe maakt gy dit dan goed? 8, antwoordde
„ hy, ronduit gezegd, ik maak de fchoenen voor de ryken
„ een weinig minder duurzaam ; zy komen dan des te eender
„ weder. Zy zeggen 'er ook niet van, door dien zy het werp
„ by een' ander nog niet zo goed bekomen. Van dit werk
„ neem ik het geen ik voor myne armen nodig heb. Wel nu,
„ zusje, wat zegt gy van zulk eenen grondregel? Heeft deze
„ man met zyne weldadigheid niet eene ,;rooter verdienfe,
dan hy, die veel opziens maakt, en de in stilheid zugteude
, armoede laat lyden?
„ Maar,
„
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„ Maar, toen wy affcheid namen, zeide gy : fehryfc my dike
„ wyls , evenwel geen te lange brieven. Alle hoogachting,
zusj e , en zo bewaart voor den naastvolgenden brief, hek
„ geen zekerlyk in dezen reeds op het hart had
„ Uw

„ U liefhebbende Broeder
„ JUSTUS."

Men zal , naar onze gedachten , tilt deze proeve genoeg
zien , dat de Schryver zich met den waaren kinderèn--2am
toon geenzins gemeenzaam gemaakt heeft : ook zal zekerlyk,
by vrienden van waare deugd, de grondregel vat} den Schoenmaaker,, die voor de ryken dpzettelyk min-flerke fchoenen
maakte, om meer aan hun te verdienen, en daar uit aan dé
armen meerdere weldaaden te kunnen bewyzen , geene goedkeuring verwerven. Het fchync eene verfynde navolging van het
vertelzel van den Schoentnaaker, die het Ieder ftal, en voor de
armen fchoenen om niet maakte.
Wy zouden nog op een aantal andere plaatzen van dit boekje
byzoudere ;aanmerkingen kunnen maaken, maar wy hebben ge
gezegd, om te doen zien, dat wy het beloofde tweede-inoeg
Deeltje, zonder de minite fchade, misfen_kunuen.

Peter Paars, in vyftien .oeken, door LonEWYK, BARON VAN
ROLBERG . Uit het Hoogduitsclt. Twee Deelen. Te Dordrecht
by de Leeuw en Krap, 1792. In 8vo. 235 en 286 bl.
aan dit boer.

ang ontbrak het den Nedetlandfchen Leezer
tig Heldendicht van den vernuftigen en fnaakfchen HOLL
BERG, wiens Werken, behalven dit, meest alle in het Neder.

duitsch vertaald waren (*). 1)e beuzelaryen en de verwaandheid
van geleerden, en ongeleerden, worden in deezen PAARS op de
levendigfe wyze doorgefireeken. 'Er zyn een aantal belagchelyke karakters in te vinden , welke .door een hand vol Goden
en dodinnen,volgens den llyl des Heldendichts, befireeden en
befchermd worden, naar maate de fnaakfche Homerus, HOLBERG

hen belagchelyk of vercjienitelyk wil voorfiellen. Hy bezingt op
zich zelven eene kleinigheid; namenlyk eenen Held, die een
reis ondernam van Kalundburg naar Aars een reisje dat;
door den geringthn Burger, in vier-en- twintig uuren kan gedaan
worden. Doch by houd zynen Leezer onder weg met de grap.
pigs

wordt rle Deerfcha Wysgeer, van gemelden
in het zelfde formaat uitgegeeven, in It Deeles; z^íi..le liet

(*) By A. VAN DER RROE,
BOLBERG,

ia4s[e Zedekundig Wetk» dat dvot. dien beroemden Man gefchreeseu is.
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pig4te uitflappen op; en brengt pzma. PARS, die naar zyn lieve
DOORTJE in larhuis zoekt , in de zeldzaamlle verwarringen.
Zekerlyk komen de Goden wat te veel in het feel, hebbende de
Schryver niet altoos In flaat geweest, otn zyne verbeelding its
teugel te houden: doch dit ware welligt ook zyn doel , om daar
door andere Schryvers te berispen. Het geheele fchrift is eigenlyk eene Satyre. Hier vindt men tegent}rydige Karakters
voorgefteld; daar worden Weetnieten reet roem ovérlaa.
den; nu eens vindt men zich uit de hoogte van verheven gezegden, en dichterlyke uitdrukkingen, in de laagte van Straat
-pratjes,nzgwyvhtGrau,nedgfi.Da
weer treft men ten ontyde gedaane Aanmerkingen aan, of Toe.
pashngen , welke geheel vreemd zyn aan het voorftel : alles
om dat het juist zoo in de Waereld gaat. In 't kort, mess
vindt alle de doorfaandile gebreken der oude en hedendaagfche
Levensbefchryvers, en Heldendichters, in dezen reizenden Held,
op eene (pottende en aangenaame wyze , opeengeflapeld : alleen om dat het doel van ROLBERG was , deze've beïagchelyk
voor te itell:n: welk doel door hem zeer wel in ?AARS bereikt is.

De Gouden. BrWloft. vacs KLORIS en RoosjeN. Blylpel, met Zang.
Door G. BRENDRR à BRANDrs. Te dmflerdam by A. V. d. Kroe
en A. Capel, 17-91. Is otlavo, 12S bladz.

et kan den Liefhebberen van het Tooneel , die de Bruiloft
van Klo•zs en Rooijen meermaals met vermaak zagen ver
H
wonen, niet vreemd doen, dat de Heer
a
BRENDRR

BRENoIS

eens op de gedagten gevallen zy,, om de Gouden Bruiloft van
dat Paar te vieren: en men zal, vertrouwen we, te over reden
vinden, om dit Stukje, door hem daar toe betrekkelyk vervaardigd , met genoegen te ontvangen. Naar de inrigting
van het zelve, is de dag van dit Bruiloftsfeest voor iVeeltjt,
(eene Kleindogter van Kloris en Roosje ,) buiten andere betrekkingen , een dag van byzonder gewigt; om dat op denzelven
beflist faat te woeden, haar Huwelykslot met Kaaren beminden
Krelis; die als foldaat geroilsfeld is, van Wien men zedert taal
noch teken vernomen heeft, eit van wiens dood reeds een gerugt verfpreid is, of met zekeren Molenaar Teeuwis, dien haste
Stiefmoeder haar ten flerkfle wilde opdringen. Het gebruik,
dat de Heer à BiIMDIs van dit voorval , (te omslagtig om het hier
te ontvouwen,) maakt, geeft eene groote verfcheidenheid van
Tooneelen aan de hand, en doet verfchillende Characters, met
eene rykheid van overleggingen en werkzaamheden, hervoort
komen , waarvan by zich in deezen op eene vrugtbaare wyze
bedient. De uitslag is, dat Krelis zig met Neeltje verbinde , eta
dat
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dat d,2tje, deszelfs Zuster , de Bruid van Teeuwis Worde. Op
deeze dubbele verbintenisfe is voorts die dag een dag van algemeene vreugde ; op welke men het Gouden Bruiloft feest
van 't oude Paar in ongel oorde blydfchap viert , in den
Tuin van den braaven , en by allen hooggeagten , Ambagtsheer Eelhart , die reeds vooraf alle de vereischte fchikkingen
gemaakt had , om het Bruiloftsgezelfchap te vergasten; waarvan
by hun ook kennis gegeeven had. De Heer a rtRANDrs heeft dit
alles ten leevendig(ie uitgevoerd, en, op Bene gefbhikte wyze_;
met gezang vervrolykt.

De 11?an in tyre uiterfe Natuurkrachten, of de L'rouwenvrlend
van Smaak. In Holland, 2791. In 8vb. 224 bl.
en Roman van het allerflegtLe foort , waar van wy geen
woord zouden gerept hebben, indien het niet was, om
E
onze Leezers te waarfchuwen. van 'er geen duit voor te be-

ftelden; het eenige opmerkenswaardige, dat ivy 'er van zeggen
kunnen, is, dat heide de Drukker, zo wel als de Schryver,
nog zo veel fchaamte fchynen overgehouden te hebben , dat
zy hunne naamen niet hebben durven noemen, en dir is alles
wat 'er van dit fchandelyk uitbroedzel eens hongerigen Schryverr
te zeggen valt.

NOODIG BERIGT.
e Uitgeevers der dlgeineene Vaderlandfche Létteroefeningen
verzekeren, by deezen, dat het bewuste Art. in No. Xl,
des voorleeden Jaars, 't welk den Hoog!. van Hemert zo geweldig geftooten heeft, van geen Haarlem/the herkomst, noch
ooit, vóór de uitgaave, onder het oog van iemand in Haarlepra
geweest , is; zo dat Hearlemfche Letterbaazen, en andere fchrollende Benaamingen, op iemand in die Stad gemunt, in dei
wind geftrooid, en geheel van grond ontbloot zyn.

A L G E M E E NE

VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN.
.dardrykskunde des Bybels , door YSBRAND VAN HAMELSVELD. Tweede Deel. Te A- mfterdam by J. Allart, 1790.
In gr. 8vo. 410 bl.

E

én enkel Hoofdftuk, namenlyk het twaalfde, vult dit
geheele tweede Deel der Bybelfche Aardrykskunde;
dan de inhoud van dat Hoofdhuk is ook niets minder
dan de befchryving der voornaamfte Steden van Palceftiza , welken van ouds af den jooden toebehoorden: beginnende met derzelver Hoofdflad 3'erufalena , wier befchryving alleen 22o bl. beflaat. De Schryver gaat daarin zodanig te werk, dat by eerst de naamen dier Stad,
als Salem, Zedek, zebus, en den meer gewoonen naam
Yerufalem , in derzelver waarfchynlykfte oorfprongen, beichryft. Vervolgens toont by den fland of ligging der
Stad aan, derzelver platte grond en grondtekening, waartoe van veel dienst is, eene bygevoegde Landkaart, welke Yerufalem met deszelfs omliggende Bergen en Dalen
verbeeldt, met aanwyzing van de onderfcheiden grootte
en beloop der muuren , in verfchillende tydperken. Verder befchryft by de byzondere deelen, plaatfen en voor•
naamfte gebouwen der Stad, als daar zyn de heuvelen,
Zion , Moria, Akra en Bezetha, de hoogte Ophel, de burgt
Zion, de tlerkte 1l2illo, de muuren, poorten en toorens
der Stad , derzelver grootte, volkrykheid, en voorrechten; daar op volgen befchryvingen van de v©ornaamfle ge
als van den Tempel, het Plot Antonia, het Raad--bouwen,
huis en Rechthuis; Hyftus, en Lithrostrootos; de huizen
van ANNAS en KAïAPHAS; de Paleizen van HERODES AGRIPFPA, en van HELENA; Golgotha, de berg Gihou , Akeldama, Kedron , het dal Hinnon , de gemeene begraafplaa tfen, en die der Ifraëlitifche Koningen; de fontein Siloa,
de bron Gihou , de draake- en andere fonteinen , benevens de vyvers en waterleidingen ; het badwater Bethesda, en eindelyk een Tafreel van het hedendaagsch 3erufaleni , en eene opgave van derzelver Lotgevallen en Gefchiedenisfen. De overige igo bl. besteed de Heer VAN
i3ALETT. i7J3. N0. 2.D
-

50

Y. VAN ffAMELSVELD

IIAMMELSVELD tot

het befchryven der Steden Bethfage
en Bethanien; de Stad Bethlehem, zo in derzelver naam,
ligging, tegenwoordige gefteldheid, als de naby gelegen
fontein Etham , de vyver van SALOMO , en deszelfs be.
fib ten hof. Verder 4cco of Ptolomeus, Hebron, Zer^cho,
foppe n Kapernaum, Nazareth, Rama, Ramla, Samaria,
Safat , Scythopolis, en Sichem, waar onder Mureh, benevens Yacobsveld en 7acobsfontein behooren ; fluitende
dit deel met Siloh en Tiberias. Alle deeze befchryviugen
zyn op de nieuwlle berichten en waarneemingen der ge.
loofwaardigt'e Reizigers gegrond; zo als men aan de vole
gende, wegens de hedendaagfche gefteidheid van Bethlehem,
genoeg zal kunnen opmaaken.
„ Bethlehem is thans een open vlek of groot Dorp, en
ligt op eene hoogte, die rotsachtig en omringd is van dalen
en heuvelen welke Koorn, Wyn, Olyf- Vyge- en andere
uitmuntende l nomen hebben , maar ook gedeeltelyk on.
bebouwd liggen. Eenige jaaren vóór dat HASSELQUIST
zich daar bevondt , waren de beste Olyfboomen, in eenen
binnenlandfchen oorlog der Bethlehemmeren jegens elkanderen , verdelgd geworden. Het Dorp is redielyk volkryk ; hebbende, volgens fommigen , omtrent soc fleenen
huisjes, volgens anderen echter niet meer Sian 30. KORTE
meent, dat de Inwooners omtrent soo huisgezinnen kun
huizen zyn verwoest, en de Inwoo--neuitmak.D
ners zyn zeer armoedige menfchen; beftaande deels uit
Griekfehe, .4rmenifche, en eenige Latynfche, Christenen,
ten deele uit Muhammedaanen , en ten deele uit Arabifche
boeren. Deze menfchen leven als zonder tucht of wet ;
en in 't gemeen befchryven de Reizigers de tegenwoordige bewooners van Bethlehem , als zeer onrustige en
bèosiiartige menfchen ; en dat zo wel de zogenaamde
Christenen i als de Muhammedaanen. Bethlehem, zegt HAS.
SELQUIST , is, by erfmaaking, aan Mekka onderworpen
geworden , en dit is de reden, dat niet de Stedehouder
van Yerujalem , maar de gezaghebber van kaffa, welke
Stad , volgens zyn bericht, mede aan .Mekka behoort ,
aldaar het bewind in handen heeft. Dit, vervolgt hy,
geeft zekerlyk- ook aanleiding tot het eigendunkelyk en
losbandig leven der Bethlehemiten , welk tot zulk eene
hoogte van buitenfpoorigheid gerezen is, dat naauwlyks
weérgaa daarvan onder eenig volk te vinden is. Zy
leeven in geduurige twisten en gefcI^illen met die van
eri faleiu , of met de inwooners van Hebron, of met ande.
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dere nabuurige Dorpelingen. Ook ligt dit volk geduurig
onder elkanderen overhoop ; niet uit hoofde juist van
den Godsdienst, die van Bethlehem zyn zoo naauw niet
van geweten. De Christenen en Muhammedaanen leeven
hier onder elkanderen , zonder ooit over de Religie te
twisten , of 'er zich om te bekommeren. 't Zyn andere
redenen, welke hen doen kibbelen, twisten en vechten;
by voorbeeld , over het recht om de Pelgrims voort te
helpen, en om den kafar, of het hoofdgeld, van de relzenden in te vorderen.
„ De Christenen hebben hier meest hun bedaan van
het maaken van Roozenktansfen of Paternosters en Kruis
afbeeldingen van het heilige Graf, van de-beldn,
Kerk te Bethlehem en van de heilige Spelonk , welke
bier gewyd worden ; meest van Olyf- en Terpentyn-boomenhout; zy fnyden dezelve alleen met een mes van dit
hout, maar weten dit zoo net te doen, als een bekwaame
Draaijer zou kunnen.
„ Omtrent 20o fchreden buiten het Dorp , naa de
oostzyde, is de Kerk, welke boven de Spelonk gelicht
is , waar CHRISTUS ZOU geboren zyn. Deze Kerk is,
volgens HASSELQUIST , een net gebouw , welker modét
men wil, dat in de St. Paulus -Kerk te Rome zou naargevolgd zyn. Zy wordt ondersteund door vier ryën
róode Marmerileenen Pilaaren, die famen een getal valt
44, volgens fommigen , van 48 of 50 volgens anderen,
uitmaaken, en elk van één fluk zyn. Het ijluurwerk en
het verwulffel zyn kitnflig op eenen goudgrond befchil.
Berd, en zy ontvangt haar licht door verfcheiden groote
Venfters. Zy is van boven met Cederenhout be.iekt;
liet welk met lood overtrokken is. De Keizerin HELENA
bouwde hier haar eerfle Kerk, die zy in het H. Lancï
ílichtte ; doch de tegenwoordige Kerk is gebouwd vart
Keizer JUSTINIAAN, en volgens een gefchrift is liet gemelde Mofaïk -werk, daar zy van binnen mede verlierd:
is , in het jaar 1278 voltooid , door den Kunftei oar
zFREM. Welëer behoorde deze Kerk aan de Griekfche
Christenen, doch naderhand hebben de Roomsch - Katholyke of Latynfche Christenen, vooraaamlyk door voor•
fpraak van den Franfchen Gezant te Konfïantinópel, mid•
del gevonden, om in het bezit van dezelve te komen.
„ Onder het koor dezer Kerk wyst men een hol of
fpelonk , eenige treden onder den grond , in welke de
plaatzen, zouden zyn, waar CHRISTUS geboren, en waar
Di
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f
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by in de kribbe gelegd is. Van deze kribbe draagt de
Kerk den naam van St. Maria de Prefepio. De plaats
aan de linkelland zal de plaats van CHRISTUS geboorte
zyn, en deze de herberg wezen, Luc. II: 7. Ongerymd
genoeg, doch meest alles wat vermaard is , door byzondere gebeurtenisfen , wordt in holen of fpelonken onder
den grond aangewezen. Aan de rechtehand is de plaats,
daar de kribbe zou geftaan hebben, in welke MARIA haaren zoon nederlegde, om dat 'er voor hun lieden geene
plaats was in de herberg. In de fpelonk ligt een Marmerfleenen Tafelblad, op welks midden zich een gedraalde
zilveren kring vertoont als eene Star, met dit omfchrift:
Hic, de virgine Maria, 3efus Christus natul eft. „ Alhier is JESUS CHRISTUS uit de maagd MARIA geboren."
Deze Reen wordt eerbiedig door de Christenen gekuscht,
en zelfs by de Muhammedaanen in achting gehouden. —
De fpelonk heeft de gedaante van eene Kapél , in welke
twee Altaaren zyn , die altyd met het licht van 3o brandénde Lampen verlicht worden.
„ Men vertoont ook nog, in dezelfde Kerk, de plaats,
waar JESUS ten agtften dage zou befneden zyn; die, daar
de Oosterfche Wyzen hein begroetten, enz. Deze Kerk
werdt in het jaar 1110, toen Bethlehem, op verzoek van
P,ouDLwYN I, Koning van _7erufalem, door Paus PASCHA Lis II, tot een Bisdom verheven werdt, de Kathedraale
Kerk van den Bisfchop, die onmidlyk onder den Patriarch
van Yerufalem flondt.
„ By deze Kerk haat nog eene andere, die aan de
heilige KATHARINA is toegewyd , en daarby een Kloos.
ter , door Franciskaaner Munniken bewoond , in het
welk de Pelgrims, zoo lang zy te Bethlehem zyn, hun
intrek Hebben. Dit Klooster is groot en welge--ne
bouwd, me een Herken muur omringd, en in drie byzondere Kloosters verdeeld, zynde twee gedeelten gefchikt
voor Griekfche en 4rmenifche Munniken. Van het dak
van dit Klooster heeft men een fraai uitzicht over bergen en dalen , naa den .7ordaan en de Doode Zee. Men
vertoont binnen dit Klooster de Kapel , waar in de H.
HlëRONYMUS, toen by te Bethlehem was , gewoond zou
hebben ; ook wordt binnen den omtrek van hetzelfde
Klooster zyne gralede aangewezen , als mede de graf
KUSEAIUS , en van PAULA , eene voornaame-flednva
Roonzfche Vrouwe, eerie Weduwe, en van haare Dogter
£u,
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ZUSTOCHIUM, van welke HIëRONYMUS in zyne Schriften
meermaalen gewag maakt.
„ Ondertusfchen dwaalt deze Kerkvader zeer, wanneer
by zegt, dat te Bethlehem ook te zien was het graf van
ISAï , DAVIDS Vader , en van DAVID zelven. Wat 'er
zy van ISAï'S graf, van DAVID weeten wy zeker, dat by
in ?erufalem , en wel in den Burgt Zion, of de Stad
DAVIDS , begraven is. — Te Bethlehem is begraven de
Rechter EBZAN, Richt. XII: 8, I2, e11 ASAHEL, 2 Sam.
XXI1I: 32."
Vervolgens geeft de Heer VAN HAMELSVELD bericht
van de voornaam[Ie merkwaardigheden, welke op de wegen van Bethlehem naar erufalem aangetroffen worden ,
van welke Rachels Graf, een zogenaamden Erwten Akker , op welke ronde keifteentjes groeijeu , en liet Dorp
der Herderen, liet belangryk(Ie zyn. By dit Dorp toont
men het veld, alwaar de Herders de blymare van JESUS
geboorte zouden gehoord hebben. Hier digt by was het
oude Migdal-Eder , Gen. XXXV: 21 , by welk JACOB
zich legerde , na het overlyden van zyne beminde RACHEL. De naam betekent een Kudde of Veetooren, waar
onze Overzetters ook Mich. IV: 8, vertaald hebben,-orn
Schaapstooren. Men verffa daar door een' Wachttooren,
die men in de vlakte op eene hoogte oprechtte, om de
wacht te houden, of 'er ook roofdieren of vyanden en
roovers naderden , om de kudde , of naaste Steden of
Dorpen, te overvallen. De aangehaalde plaats, Mich. IV: 8,
is merkwaardig: „ gy Sehaapstooren , (daar de Herders
„ te Bethlehem de wacht houden). gy moogt genoemd
worden het Ofel der Dochter, Sins; (van Ofel, een
„ oord in 7erufalem, daar de.Nethinim woonden;) tot u
„ zal komen , ja daar zal komen de voorige heerfchap„ py, het Koningryk der Dochter Yerufalems." En dan
zal deze Voorzegging naar de letter vervuld zyn , door
de geboortevan JESUS te Bethlehem (vergel. Mich. V: i.)
en derzelver aankondiging aan de Herders in de landreek aldaar. Uit deze enkele plaats ziet men
reeds, hoe veel licht de Aardrykskunde, ook aan fommige Bybelplaatfen, kan toebrengen.
Wy hebben met genoegen, in de befchryvirig van Yerufalem, en eenige omliggende plaatfen, gezien, dat de
Heer VAN HAMELSVELD de twyfelingen van JONAS- KORTE, ten opzichte van den Berg Kalvarie, en de plaatfe
van waar CHRISTUS tets Hemel is gevaren, euz. mede
D3
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in aanmerking heeft genomen, het zy om dezelve tegen te fpreeken, of te verllerken. Het is aannierkelyk,
dat een onnozel man , een gewezen Schoolmeester en
Poekverkooper,, wiens fchryfftyl alle de kenmerken van
eenvoudigheid heeft, zo veel meer heeft kunnen opmerken, dan alle zyne voorgangers; fchoon zyne gedachten
aan die van anderen onderwerpende; dat zelfs de Schry.
ver dezer Aardrykskunde, op zyn fpoor, zegt: „ Ik be,
ken, dat, hoe verder ik in de behandeling van dit myn
Werk kom , de geloofwaardigheid van alle foortgelyke
overleveringen , in het aanwyeeu van merkwaardige plaat
eer vermindert, dan toeneemt." Hy die-zen,bym
weet op welk een prys men fommige overleveringen in
zyn Vaderland moet flellen, zal deze bekendtenisfe, ten
opzichte van een afgelegen land, waar, na zeventien Eeuw
wen , en veele Oorlogen , het Bygeloof en Ongeloof
merktekens van de vroeg1 e gebeurtenisfen aanwyzen, zeer
gepast vinden.

Proef van Benige Herbeteringen in de Nederduitfche. Overzetting des Bybels, naar de Hedendaagfehe Spelling, ter
bevordering van naerfiiger en aangenamer Lezing der
heilige Schrift. Te Utrecht, by G. T. van Padden.
burg en Zoon, 1792. Behalven het Voorbericht , -.8p
bladz. In gr. Svo.

O

m onze Lezers over den aart dezer onderneming wei
te doen oordeelen, zyn wy verplicht, een gedeelte
der Voorreden te plaatzen, welke de Uitgevers, aan het
hoofd van deze eerlfe Proeve van hunnen arbeid, geheid
hebben.
„ De Nederlandfche Overzetting (zeggen zy), die in
onze Kerk gebruikt wordt, is al lang met recht erkend,
tot nog toe de beste van allen te zyn; doch daar ook onze
taal door den tyd langs hoe befchaafder wordt, kan het
niet onvoegzaam geacht worden, dat een en ander kenner
der beide grondtalen, en liefhebber van onze Vaderland
Spraak, ondernomen hebbe, onze gewoone Vertaling-fche
eenigzins te befchaven, of den text hier en daar eenigzins anders over te zetten.
,. Elk, die den Statenhybel met dezen vergelykt, zal
aan(londs zien, dat zy in den grond dezelfde zyn; doch
dat men maar alleen hier en daar een verouderd woord ,
met
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een meer verstaanbaar, verwisfeld , de fpelling en
woordvoeging wat meer naar den hedendaagfchen fmaal.
geschikt, en den zin, daar dezelve wat ltroef en hakend
is, een weinig verzet hebbe.
„ Gelyk, by voorbeeld, voor wyf heeft men gefelci
vrouw of huisvrouw; voor gewan, teelde; voor vertrekken,
uit/tellen; voor kond edaan, bekend gemaakt , of aangekondigd; voor (weer, ,schoonvader; voor herderfche, herderes; voor grootite en kleinfie zoon of dochter, oudjte en
jorigJte; enz.
„ Door omzetting van woorden, heeft men hier en
daar gepoogd het lezen gladder te maken; by voorbeeld.,
Gen. i: 1.i, voor kruyt faetfaeyende, zaadzaaiend kruid;
Gen. 3: 5, voor Godt weet, dat ten dage, als gy daar
van eet, jb fullen uwe oogen en gy fult als Godt wefen, nu: dat uwe oogen geopend zullen worden, en
gy als God zult zyn; enz.
„ Duidelykheidshalve heeft men hier en daar onze Overzetting verttaanbaarder pogen te maken; gelyk Gen. 6: i6,
Gy zult een venfi:er aan de Arcke maken , ende lult fe
volmaken tot eene elle van boven , liever: Gy zult licht
aan die Irk geven, en gy zult ze van boven eene el klim.
mend maken.
„ Gen. 9: 5. Ende voorwaer ick fal u bloet [het bloet]
uwer Sielen eyfchen; van de handt aller gedierte fa! ick
het eyfchen: oock van de handt des menfchen, van de handt
eenes yegelicken fynes broeders fal • ick de fiere des men then
eyfchen; is nu dus: Want ook ulieder bloed, [liet bloed]
van uwe Zielen zal ik afvorderen: van de hand van al het
gedierte zal ik het afvorderen ; o9k van de hand van den
mensch, van de hand van eiken broeder van hen, zal ik de
ziel van den mensch afvorderen.
Exod. r: 2t , a2. Ende 't gefchiedde , dewyle de
Vroedtvrouwen Godt vreesden , Jo bouwde by hoer hu_yfen.
Doe geboodt Pharao allen jynen volcke, ƒeggende: alle fonen
die geboren worden , /uit gy in de riviere werpen , maer
alle dochteren in 't leven behouden; daer heeft men nu:
Maar het gefchiedde, dewyl de vroedvrouwen God vreesden,
en Hy hun de huizen bouwde ; dat Pharao al zyn volk ge
zeggende: allen zoon die geboren wordt, zult gy in-bod,
de rivier werpen; maar alle dochter zult gy in liet leven
behouden. Hieruit ziet men met een, dat hier de huizen
niet der Vroedvrouwen, maar der Israëliten bedoeld worD4
den;
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den; makende haer in de gewoone Overzetting dit zeer
duister, daar het ook bekend is, dat men thans onder
maakt tusfchen het manlyk hun en het vrouwlyk-fcheid

haar.

„ Exod. 4:

ii.

Den ik het niet,

Ben

ik 't niet , de

HEERS ?

is

hier:

[IK] JEHOVAH?

„ Exod. $: 2. lck en kenne den HEERE niet, is nu:
Ik ken geenen JEHOVAH. enz. enz.
„ Deut. 18: 8. So Pullen fy gelycken deel eeten : boven
fyne verkoopingen by de vaderen , heeft men duidelyker
zoeken te maken , door eene en andere noodzakelyke
invulling: zoo zal by een gelyk deel net hun [ontvangen
en„ tel eten , boven ['t geene heng toekont uit] liet ver.
kochte by de vaderlyke huisgezinnen.
„ En men zou dit meer gedaan hebben, was men niet
bedacht geweest, dat uien geene paraphrafe, maar Bene
overzetting uitgeve.
„ Ook heeft merg Lev. i: 3. en Deut. ai: II. voor
wae7feggeren en waerfggenden geest , hier buikfprekers en
buik/prekenden geest; in de eerstgemelde plaats en Hoofdff.
2o: 6. voor duyvelskonftenaars, nu wawfeggerr; Deut. 18:
ro. voor een guychelaer ofte die op vogelgefchrey acht geeft,
hier: die uit het dryven der wolken, en uit liet kruipen der
Jian;en, waerzeggery pleegt, vergeleken Levit. iq: 26,
waar deze woorden omgezet voorkomen; en Jof. ig: 22,
voor den voc7fegger (liileam) , den waarzegger: die kennis
van de grondïheteekems der woorden heeft, zal erkennen,
dat men voor meer algemeene woorden, door het bezigen van meer byzondere, te flerker den waren zin hebbe
uitgedrukt.
„ In de dichtkundige deelen is wel de meeste veran•
dering gemaakt, als in Exod. IS. Num. 21. Deut. 32.
Richt. 5. enz. gelyk ook vervolgens gefchieden zal in liet
Boek van gob, der Pfalmen, enz. En geen wonder! die
zyn, door derzelver verheven flyl, Oosterfiche bloemen
en zinnebeelden, de duisterfle: men heeft dezelve echter
zoo verllaanbaar zoeken te maken als mogelyk was , uit
vergelyking van de Schriften van bekende en vermaarde
Mannen, die, byzonder in onze Eeuw, over dezelve een
nieuw licht gefpreid hebben.
„ Een opmerkend Lezer zal uit eene andere Vertaling
van fommige woorden zien, byzonder in het vervolg van
dit Werk , dat tleszelfs Uitgevers tiet oordeel gebruik
ge.
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gemaakt hebben van de Taalkundige Werken der Heeren
en hunne oor SCHULTENS , SCHROEDER , VERSCHUUR
deelkundige navolgeren: enz."
,

Uit het medegedeelde ziet de Lezer genoegzaam , wat
by hier te verwachten heeft , en het is ons gebleken ,
dat de uitvoering aan deze verwachting beandwoordt.
Deze eertte Proeve bevat de vyf Boeken van Most., het
Boek Yofua, dat der Richteren, en Ruth.
Schoon ondertustchen dit Stuk, wanneer het voor eenige jaaren uitgegeven was, een zeer aangenaam verfchynzel zou geweest zyn , toen de Nederduitfche Lezer nog
niets, dan zyn' Staaten - bybel hadt ; zo is echter thans
deszelfs voortzetting minder noodzaaklyk , daar zederd
eenigen tyd meer dan ééne Vertaaling van den Bybel, in
onze taal, in het licht gekomen is, waarin men met regt
Bene meerdere veyheid gebruikt heeft, en die meer van
den Staaten-bybel afwyken, meer met den oorfpronglyken
tekst overeenstemmen, en, of door het gebruik van ons
Westersch taaleigen , of door bygevoegde Omfchryvin•
gen en Aanmerkingen, meer licht aan den Lezer geven.
Boven alle andere ondernemingen van deze zoort, blyft
die van den Heer HAMELSVELD buiten kyf verre de nut•
tig(le.
De Proeve, waar wy thans van fpreken , zou dus
meer opgang gemaakt hebben , wanneer zy in het jaar
1785 , toen men , gelyk ons in het Voorbericht gemeld
wordt , reeds met het drukken een aanvang gemaakt
hadt, uitgegeven ware. Nogthans kan deze arbeid met
nut door hen gebezigd worden, die onvermogend zyn,
om zich andere, wel betere, maar ook vry kostbaare,
Vertaalingen aan te fchafl'en.
Historisch Bewys voor de WTaarheid van den Kristlyken
Godsdienst, door JOHN GEORG ROSENnMULLËR. Uit het
Hoogduitsch, naar de tweede geheel op nieuw bearbeide
Zitgave vertaald , en met Aantekeningen verrykt. Te
Utrecht en Amfterdam, by G. T. van Padden burg en
Zoon en M. Scuialekamp, 1792. In gr. avo. -37 bl.
lle welaangewende poogingen , om de veelvuldige
vooroordeelen tegen het Christendom, uit zeer enD5 der-
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derfcheidene bronnen oorfpronkelyk , tegen te werken;
om Twyfelingen, tegen dien besten en hemelfchen Gods.
dienst, by niet weinigen opgereezen, te verbannen; en
het Geloof der waare Belyderen van denzelven te ver.
fterken, verdienen lof, en over dezelve moet elk Christen
zich verheugen. Met veel voldoenings ontvingen wy dit
Werk, Historisch ewy;,getyteld, van den Geleerden Po•
SENMULLER, die, reeds in den Jaare 1771, hetzelve in
't licht gaf; doch hetzelve veel vermeerderd , en omgearbeid, zynen J andsgenooten, in den Jaare 1785 ,op nieuw
rnededeelde. Bene Verhandeling, over de Bewyzen van
het Christendom, in 't algemeen a is 'er bygevoegd; en
heeft hy de veertien Stellingen, die in de eerfte Uitgave
ten grondlag gelegd waren , tot vyf Hoofd,(tellingen by
elkanderen verbonden; en zich voornaamlyk de moeite
gegeeven, om de aandagt gaande te houden, op den inwendigen aart en innerlyke voortreffelykheid van den
Christlyken Godsdienst , gelyk op het Charaéter en de
Lotgevallen van deszelfs Stichter, en hier door het Be.
nays te bekragtigen. Voor 't overige heeft hy zich be.
vlytigd, om kort te zyn, en op nieuwe Twyfelingen aldaar eenigen weêrfiag gegeeven, waar het hem noodig
.

fcheen.

In de voorloopige Verhandeling onderzoekt en verklaart
de Heer ROSENMULLER, de wel aaneen verknogte Vraag
Wat is de Christlyke Godsdienst? — Wat verflaat-fluken.
men door de Waarheid en Godlykheid van den Christlyken
Godsdienst? --- In welken zin kan de Waarheid en GodEykheid van den Christlyken Godsdienst beweezen worden?
en eindelyk, welke Bewyzen van het Christendom zyn voor
de besten te houden?
Door den Christlyken Godsdienst, verstaat de Schryver
„ den geheelen inhoud der voornaamile onderrigtingen
van JESUS CHRISTUS en zyne Apostelen, omtrent 'God,
en zynen dienst, omtrent de menschlyke beftemming,
omtrent deugd en ondeugd, en omtrent de middelen,
„ door welken de Mensch tot de hoogfte gelukzaligheid
„ kan geleid worden, voor welke zyne natuur vatbaar
is, zo als deeze onderrigtingen in de Heilige Schrift,
en voornaamlyk in het Nieuwe Testament, gevonden
„ worden."
Doch voor ons zou, zo wy het Oude Testament niet
hadden, het Nieuwe grootendeels raadzelagtig en onverítaanbaar zyn. „ Men dient," merkt hy op, „ hier wel
„ in
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,, in aanmerking te neemen , dat de H. Schrift van het
,, Oude en Nieuwe Testament, of de Bybel, niet de Christ„ lyke Godsdienst zelf, maar de. Archief, en de Gefchie„ denis , van de Godlyke Openbaaring en van deli Christly, hen Godsdienst is. De Leerflellingen van den Ouden 3ood„ fchen, zo als van den Nieuwen Christlyken, Godsdienst
„ zyn hier enkel Historisch aangetekend , zo als zy op
„ verfcheide tyden en by verfcheide gelegenheden zyn
,,, voorgedraagen. Het is daarom niet naauwkeurig ge,, fprooken , ais men zegt, dat de Heilige Schrift Gods
,, Woord is." Zulks aangetoond hebbende, beweert hy,
dat men door dit onderfcheid , tusfchen den Bybel en
den Christlyken Godsdienst, wel in 't oog te houden , in
Iaat zal zyn om eene groote menigte van zwaarigheden
uit den weg te ruimen, die den denkenden navorfcher
jieeds ontmoeten, en eene menigte tegenwerpingen, tegen
het Christendom uitgedagt , zonder moeite kunnen beantwoord worden. Wanneer men Hechts eenige fchr;fren der
,Deïsten geleezen heeft , zal men ontdekt hebben , dat
hunne meeste aanvallen niet op het Christendom zelf ,
maar op de 1-listorifche verhaalen, Chronologifche en Ge
opgaven, en andere diergelyke dingen, gerigt-nealogich
zyn, die, ja wel is waar in den Bybel staan, maar niet
als weezenlyke deelen van het Godlyk Woord, en van den
Christlyken Godsdienst, kunnen befchouwd worden. — Het
is, zyns oordeels, zeker, dat wel de inhoud van den Christlyken Godsdienst in den Bybel gevonden wordt; maar alles
wat in denzelven is aangefchreeven , niet tot den weezenlyken inhoud van den Christlyken Godsdienst moet gerekend worden te behooren. Die by gevolg de verdediging
van het Christendom op zich neemt, neemt geenszins ook
te gelyk op zich de verdediging van alle de Verhaalen
en Woorden, die in het Oude en Nieuwe Testament worden aangetroffen; maar alleen van die Waarheden en Leerftellingen, die als weezenlyke deelen van den Christlyken
Godsdienst befchouwd en aangemerkt moeten worden.
Wyders wil de Heer ROSZNMULLEa den Christlyken
Godsdienst, of het oorfpronglyk Christendom, van de Kerk
Formulieren, of van Schoolfiche en Systematifche Godge--lyke
leerdheid , wel deegelyk onderfcheiden hebben. -- Men
Imeedt menigwerf tegenbedenkingen tegen wonderlyke ,
grootendeels ongerymde, en met het gezond verfland ftrydige, Leerftellingen van enkele Christlyke Godsdienstfekten; men toont aan, dat deeze tegenbedenkingen anbeantwoor-
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woordelyk zyn, en men gelooft, hier door, het Christendons den bodem te hebben ingeflaagen. Men dient •zicii
derhalven te wagten, om den Christlyken Godsdienst met
Godgeleerde Gevoelens te verwisfelen. — Die de Verdediging van het Christendom op zich neemt, neemt dus
geenszins ook tevens op zich Bene Verdediging van alle
Godgeleerde Stellingen , die met de oorfpronglyke Leer
van JESUS en zyne Apostelen niet overeenkomen , of
zelfs met dezelve geheel flrydig zyn; het zy ze dan in
de Kerk, welke by zelf toegedaan is, of in eene andere,
geleerd worden.
Door de Waarheid en Godlykheid van den Christlyken
Godsdienst , verflaat de Schryver,, „ dat dezelve zyn
nanweezen en beflaan door den onmiddelbaaren invloed
der Godheid gekreegen heeft; dat dezelve , ten aanziene
van zynen inhoud, en ten aanziene van het plan, 't welk
zyn Iníleller zich ontworpen en voorgetteld hadt , zo
voortreflyk is , dat geen gewoon mensch denzelven kan
hebben uitgedagt. De Iníleller van denzelven moet on.
der den onmiddelyken invloed der Godheid geflaan , en alle
andere Menfchen , welke ooit geleefd hebben, in wysheid
en verheeven kundigheden verre overtroffen hebben."
En toont hy wyders. aan, dat de vraag, of de Christlyke
Godsdienst Godlyk zy? van de vraag, of de Heilige Schrift
volgens alle haare afzonderlyke deden Godlyk zy? gansch
verfchilt. Te welker gelegenheid hy zyne bedenkingen
inbrengt tegen de menigmaal zo verkeerd begreepene Godlyke Ingeeving der Gewyde Bladeren.
Ten aanziene van den zin , in welken de Waarheid en
Godlykheid van den Christlyken Godsdienst kan bewveezen
worden, is hy van oordeel, dat dezelve geen Mathenaazi.rch bewys toelaat: dewyl de aart der zaake zulks niet
toelaat, en by , die zulk een bewys begeert, geene onderuiting, maar medelyden, verdient ; doch dat dezelve
tot eene nzzoreele zekerheid kan gebragt worden , die , in
mareele zaaken , aan de Geometrifche zeer naby komr.
Tot zodanig een Bewys, in dit geval, worden twee ftuk„ Vooreerst moet men betoogen,
ken gevorderd.
dat de Clzristlyke Godsdienst dat geene is waar voor dezelve van zynen Stichter, en van deszelfs Gevolmagtigden , die hem eerst ter Wereld invoerden, is uitgegeeven, naarnlyk de beste en zekerfte aanwyzing- ter
waare Gelukzaligheid, eerre Gelukzaligheid, die hier op
aarde haar begin neemt, en eerst in de Eeuwigheid val maalt
----
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maakt zal worden. Dit kan niet anders dan dus gefchieden; men moet naamlyk aantoonen, dat de Gelukzaligheid, waarop men door deezen Godsdienst hoopen kan ,
van zo eenen aart zy, dat ieder verfaandig Mensch dezelve zyner wenfchen waardig vinden moete , en dat
de middels, welken deeze Godsdienst aanpryst , aan de
geenen, die na deeze Gelukzaligheid reikhalzen, volkomen met hun heilig einde en oogmerk overeenkomilig
zyn. De merktekens , waaraan men weeten kan , dat
deeze Godsdienst zulke verheeven Eigenfchappen heeft,
moeten noodzaaklyk in de natuur van zyne Beloften, Lesfen, en Voorfchriften, zelve liggen. In de tweede
plaats moet men merktekens bybrengen , waaruit het
kenlylc worden kan , dat het vormen van zodanig een
Godsdienst -plan onmogelyk het werk, van éénen of sneer
gewoone Menfchen zyn kon, en dat 'er eene onmiddelyke Godlyke tusfchenkomst onverwydelyk by gevorderd wierd." En komt het, om dit bewys _te vatten,
zeer aan , op de bekwaam- en gemoedsgefleldheid der
Nlenfchen.
Wanneer de Heer ROSENMULLER, in de laatfte afdeel ling van zyne voorloopige Verhandeling, komt tot het Onderzoek, vcvelke Bewyzen van liet Christendom voor de beste
te houden zynp geeft hy den voorrang aan de inwendige
boven de uitwendige. „Met dit alles," fchryft hy, „ twy„ fel ik 'er geheel niet aan, dat JESUS en zyne Aposte„ len waare Wonderwerken verrigt hebben , en ik ge „ loof, dat zich alle tegenbedenkingen, die van de vrien.
„ den des Ongeloofs hier tegen ingebragt zyn, en nog
„ Reeds ingebragt worden, gemaklyk beantwoorden laa„ ten, wanneer men het, over het denkbeeld van een
„ Wonderwerk, maar eens is (*). Ik twyfel ook niet of
„ 'er zyn Wonderwerken ter bevordering der bedoelingen
,, van JESUS en zyne Apostelen noodig geweest; anders
„ tog zouden zy geene verrigt hebben.. Maar het is alleen
„ de vraag, waar toe waren 'er Wonderwerken noodig?
„ En welke uitwerkzels moesten ze hebben ? Wy ant„ woorden: ±y moesten zinlyke bewyzen van de God„ Tyke zending van JESUS en zyne Apostelen zyn. Dit
„ is

(*) De Schryver wyst hier op zyn Sendfchreiben an clít
Exegetifche and ,Pkilanthropijciie Gefelfchaft in Stock/ic/es &e.
Se/to 32 f.
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„ is blykbaar uit die uitfpraaken, in welken by uitdruk
„ lyk te kennen geeft, dat hy zulke buitengewoone daa„ den verrigtte, met oogmerk, om zyne Tydgenooten te
„ overtuigen van de waarheid zyner Hemelfche Zending,
„ zie JOAN. X: 37, 38." Dit ffuk in 't breede beredeneerd hebbende , waar in wy hem niet kunnen volgen,
zegt liy ten Plot: „ Ik ben daarom nog fteeds in die
„ gedagten, in welke ik reeds voor zeventien jaaren ge
weest ben, (den tyd der eerfte uitgave van dit Histo--„
„ risch Bewys) en die ik zedert dien tyd meer dan één„ maal in myne Schriften aan den dag gelegd heb, dat
de W7onderwerken, wanneer men met beftryders van het
„ Christendom te doen heeft, niet als bewyzen voor deli
„ Christlyken Godsdienst, maar als tegenwerpingen, moe.
ten befchouwd worden, en dat dezelve dan eerst ge.
„ loofwaardig worden , wanneer men den inhoud van
„ den Christelyken Godsdienst grondig kent, en van des„ zelfs Godlyklieid uit andere gronden overtuigd is.
„ Wanneer iemand maar eens zo verre gevorderd is , dat by
„ over de natuur en het oogmerk van het Christendom
„ zyne ernhlige gedagten gaan laat, zal hy zich aan de
„ Wonderwerken niet meer boten; hy zal veeleer zelfs
„ inzien , dat een zodapige Godsdienst, als de Christi
„ lyke is , geheellyk niet bedaan kon , zo het niet waar+
„ agtig ware t geen van de Opflanding van JESUS, als
„ het grooti}e wonder , en van deszelfs buitengewoone
„ daaden in de Schriften van het Nieuwe Testament, ge.
meld wordt."
Het Historisch Bewys, door den Heer ROSENMVLLEj
aangevoerd , rust op de volgende Stellingen, die 1n 't
breede door hem ontwikkeld worden:
I. „ Het kan uit de Gefchiedenis ontegenzeggelyk beweezen worden, dat de Leerllellingen van den zo genoemden Natuurlyken Godsdienst , waarin de egte Deïsten met ons overeenstemmen, vóór de komst van crnusTus , het grootfie gedeelte van het Menschdom deels
onbekend, deels donker en twyfelagtig, geweest zyn
IL. „ In die tyden, in welken de Natuurlyke Godsdienst bykans in de geheele Wereld in dikke duisternisfe
lag , en geheel verbasterd was, heeft een klein Volk in
Paleflina beter kennis van God, van zyne Eigenfchappen
en van zynen Dienst, gehad; doch dezelve hadt deeze betere inzigten niet aan de Philofophie, maar aan eene hoogere verlichting, te danken.
III.
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Iif. „ De Godsdienst der Hebreeuwen was flegts eene
Voorbereiding van Benen volkomener en beter, en 'er worden in hunne Gewyde Schriften Voorfpellingen gevonden,
waar door zy op eenen volmaakter Godsdienst hoopen
konden, en de Stichter van denzelven genoegzaam gekenmerkt wordt.
IV. „ De Stichter van deezen beter Godsdienst was Jnsus
CHRISTUS. Aan Hem en wel aan Hem alleen zyn alle
die kenmerken te ontdekken , waar mede de Propheeten
deezen algemeenen Leeraar der Volken , en grooten Heil.
aanbrenger van het Menschdom, hadden afgebeeld.
V. „ De inwendige natuur en voortreflykheid van den
door JEsus geftichten Godsdienst,' het plan 't welk Hy
ten beste van het Menschdom ontworpen heeft, en de
wyze, op welke hetzelve is uitgevoerd geworden, ltellert
het buiten allen twyfel , dat jnsus een Godlyk Mensch,
in de fterkfle betekenis des Woords , en zyn Godsdienst
van eenen Godlyken oorfprong, is."
Ten Plot deezer aangevoerde Bewyzen , luidt zyne taal:
„ Ieder deezer vyf Stellingen is , volgens myne overtui
onbetwistbaar waaragtig; want, fchoon 'er tegen en--gin,
kele plaatzen myner Verhandeling gegronde tegenwerpingen zouden kunnen gemaakt worden , — 't welk, wegens de onvolmaaktheid van alle menschlyke kundigheden , niet wel anders te vermoeden is , blyven egter,
zo ik geloof, de hoofdítellingen zelven ontegenfpreeklyk
waar, en zullen bezwaarlyk kunnen wederleid worden."
De Vertaaler heeft, in veelvuldige en foms breede Aan
waar mede hy dit Werk verrykte , nu en-teknig,
dan getoond van den Schryver te verfchillen ; dan de
meeste ftrekken tot opheldering en bekragtiging van
het door deezen bygebragte. Hy wyst , en dit zeker
heeft zyne groote nuttigheid, veelvoudig aan , waar de
Leezer , ten opzigte van eene en andere byzonderheid,
zo by het verlange, nadere toelichtingen kan ontvangen.
Zyn arbeid, aan dit Werk befleed , verdient den dank zyner Landsgenooten. Die onder hun de Latynfche taal niet
magtig zyn , zouden hem nog grooter verfchuldigd weezen, indien hy de Aanhaalingen uit die fpraake verduitscht
hadt. Hy betuigt zyn best gedaan te hebben om Gerranismen te vermyden , dan wy hebben 'er te veel ontmoet,
om ze aan te wyzen.
Om dit Werk en 'sSchryvers denk- en fchryftrant nog
nader te doen kennen, kunnen wy niet nalaaten, uit het
laat-
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]aatfle Bewys , nog over te neemen de beantwoording
der Vraage : Kan men ook in onze dagen nog veeeten en
gewaarworden , wat de Claristlyke Godsdienst is ?
„ De Christenen hebben zich , gelyk bekend is, in ver
verdeeld , die in veele Geloofsflukken van-fcheidS`ln
elkander afwyken , eu grootlyks verfchillen. Ieder
deezer byzondere Seclen beroemt zich het zuivere oneer.
valschte Christendom te hebben , en befchuldigt de ande.
ren van de verfoeilykfte dwaalingen. Men hoore eens de
Rooinschgezinden de Proteftanten de Sociniaanen, de
1lrminiaanen , de Mennonieten, enz. Zy zullen zich allen
beroemen, alleen bezitters der waarheid te zyn , en zullen
het niet bedaan durven, om de weinigen, die zich evenwei ook Christenen noemen, voor hunne Geloofsbroeders
te erkennen. Welke van deeze Sehen is nu op het
rechte !poor? by welken van deezen zullen wy den waaren Christlyken Godsdienst vinden ? 't Is zo ; de ver
groot , en in 't ooglóopend, te wee--fchiUlukeny
zen. Maar in de hoofdzaak zyn deeze Partyen het veelliet zo onëens niet, als zich naar het eerife aanzien wel
voordoet.
„ Ten opzigt der Theorie belyden alle Christen- partyen
ééni emmig die Leerílellingen, welken in de zogenoemde
Apostolifche Geloofsbelydenisíe vervat zyn , en niet betrekking op de Christlyke Zedekunde is de overeenfleinming nog veel grooter. Intusfchen blyft evenwel de ver
groot genoeg; en dus is de vraag,-fcheidnogalty
of 'er niet eene bron voor handen is , waar uit de egte
en onvervalschte Christlyke Godsdienst gefchept, en waar
naar alle Secce - gevoelens beoordeeld kunnen worden ?
Alle byzondere Godsdienst • partyen Remmen met eikan.
deren daarin overeen, dat de eigenlyke Christlyke Leer in
de Schriften van het Nieuwe Testament gevonden wordt,
en uit dezelve geleerd moet worden. Alleen in de ver
plaatzen verwyderen zy zich van-klaringvzome
elkanderen, en eenigen onder hun plaatzen by deeze ëénige
bron van alle eigenlyke Christlyke Godsdienst-kennislè, die
alleen eene zuivere bron is, nog verfcheiden andere bron.
net!, welken zy eene gelyke zuiverheid toefchryven. Alle , of althans de meeste , vervalfchingen van het Chris.
tendom hebben haaren oorfprong daar uit, dat men reeds
eeuwen lang de naauwkeurige en onpartydige fludie van
het Nieuwe Testament veronagtzaamd en vernalaatigd
heeft , en zich meer aan menfchelyke invallen , onder
dan aan het onderrist-feluidngvrkae,
,

,
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Van JESUS en zyne Apostelen, heeft gehouden. Onder
evenwel ttaat de eigenlyke zuiverde bron voor-tsfchen
ons nog open: Hoe gezetter en naauwkeuriger men het
Nieuwe Testament befludeert j hoe meer men vorderen
zal in de kennisfe der Christlyke Waarheden ; en hoe
nader de van elkaar verwyderde Partyen weder by elkander zullen komen."
Dan wy hebben reeds genoeg gezegd, om dit Werk
den Denkenden Christen aan te pryzen.

Brieven, Over de Nieuwe Wachters der Protejtantfche Kerke„
van S. L. E. DE MARSES. Tweede Stukjen. Uit liet
Hoogduitsch vertaald. T e Utrecht by Wi van Yzerworst. 1792. In gr. Svo. i bl.

V

an de Vyf eerfis Brieven des gryzen IJS MAREES ,
hebben wy, op zyn tyd, aankondiging gedaan, en
ons, in de beoordeeling, beroepen, op het door ons gezegde, wegens de Berichten, betreffende de Nieuwe Her'oriners in Duitschland , als zynde van dezelfde gehal=
te (*). Wat de vyf Brieven , in dit tweede Stukje be.
greepen, betreft zy draagen denzelfden fiempel als ht
voorig Vyftal. De hedendaagfche Uitlegkundé in Duitschland wordt 'er heftig in bellreeden; en bovenal het Woordenboek van TELLER, door de Schryvers van het Ber
dynfche Maandfclarift, en de 41geineene Duitfche Bibliotheek,
de Heeren BIESTBIt en NICOLAI , de fpotswys genaamde
Nieuwe W/agters, zo zeer gepreezen. Deeze Schryvers s
die zeker niet vry te fpreeken zyn van veel gewaagde,
verregaande , en het Christendom ondermynende , ítellingen,
worden met veel heftigheids wederfprooken, en befchceeven als lieden, ,; die vast, by elke gewigtige en eigendom.
„ lyke leere des Christendoms ; raaden dat men die aan
,, de Deïsten zal opofferen. Dat noemen zy de buiten„ werken laatgin vaaren , om de vesting zelve onverwin, nelyk te maaken. Hunne vesting zyn een paar leerin„ gen van den zogenaamden Natuurlyken Godsdienst;
doch die, volgens hun zamen{tel, niet minder als vast
si zyn. Want geloof aan een allesbeheerende Voorzienig, held ; by de leere van een niet deelneemenden God, van
, een eeuwige Wereld, van bepaald einde — is zeker
» al-x
(*) Zie Alg. Lett. poor 1792. Itie Stuk, bl. 4IO,
6.ETT. 1793. Alp, 2,
£
;

,
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„ alleen bedrog. Buitenwerken zyn by hen alle de Euatp•
„ lifche Waarheden, die het hun ook behaagt, inzettin„ gen van Menfchen te noemen.:'
Een geheele Brief, de VIII, is bykans ingerigt, om fiaalen by te brengen, van het fchimpen op, en het laag flel.
len van , het Christendom der gemelde Schryveren. „ Zy
„ broeden," vinden wy daarin opgetekend, „ Bafiliscus
„ eijeren, en maaken Spinnewebben. Schoone tekening,
„ hoe het vergif des Ongeloofs, het welk gelyk de kan
invreet, is verbreid geworden! Eerst kwamen de-„ker
„ Meeren met enkele, fchoone, vernuftige fcherpzinnige
„ ingekleede gedagten! (Mes Penfes) — — —)
„ Hoe ligt zyn deeze eiertjes opgeslokt, en hoe doad,, lyk was hun genot! Doch vertradt men die, ontdekte
„ uien het daarin liggende vergif , waarfchuwde men
„ voor het zelve , dan voer 'er de Otter , de fteekend„ fte befpotter eener honende Satyre, uit. Daar op be„ gonnen zy Spinnewebben te maaleen; hunne verleidende
„ leeringen in een Zamenflel eerst van den Natuurlyken
„ Godsdienst, der zuivere Wysgeerte der Deisten, doch
„ ook dra in zamenfleizels der Natuur te brengen.
Hunne Spinneweb deugt niet tot kleederen, hun Werk
deugt niet tot dekzels! Daar waarlyk niet , waar het in
eeuwigheid daar op aan komt, dat wy bekleed en niet
„ naakt bevonden worden." „ Vergeef my," moge
DE MAREES hier wel byvoegen , gelyk by met de daad
doet, „ eenige Uitroepen ! Als onwil over eene zo
„ groote onvoegzaamheid verzen kan maaken; zoude zy
,, ook niet eens moeten declameeren ! "
De herkomst, de aanleg, de leerwyze en voortgang, der
Algemeene Bibliotheek , wordt in den IX Brief op de allerongunl}igfle wyze ten toon gefield , en NICOLAi aangeduid
als vol ?efuitfche Kunstgreepen , die het plan daarvan
ontwierp in verbintenis met den Yoodfchen Wysgeer, MENDELSSOHN , die beflooten hadt in zyn ongeloof te blyven.
Men hoore, hoe DE MAREES de bedoeling van dit Werk
befchryft : deeze was niet minder dan eene 41gemeene
Hervorming der Wereld. „ Men wilde , in plaats van
„ den Bybel, de Rede, dat is, de Wysheid deezer Hervormeren, in plaats van alle andere Godsdienf}en , den
„ Godsdienst der Rede invoeren. In de Schoolera zoude
alleen de Godsdienst van den Wereldburger geleerd ; en
, Synagogen,, Mosqueën, en Christlyke Kerken, langzaa,, merhand in Tempels der Ygorzienigheid (Providenztem,a pel)
;
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„ pel) veranderd worden. Op de floelen van nzosEs en
,, de Propheeten , van CHRISTUS en de Apostelen , van
„ LUTh ER en CALVIN G zelfs wel der Paufen en Cardi„ naalen, ja zelfs van oMAR en ALi, zouden Wysgeeren
„ zitten. En daar Staat en Godsdienst, vats het begin der
„ Wereld, met elkander verbonden waren , zouden in 't
„ vervolg ook alleen Wysgeeren heerfchen. En dan , Ge„ lokkig Gemeenebest ! als Wysgeerige Vorllen, Wysgee.
,, rige Leeraars van den Godsdienst , Wysgeerige Bur•
„ gers, Wysgeerige Boeren, den Aardbodem vervulden !
„ Reeds hoorde men de Voorzeggingen van de XIX
„ Eeuw, reeds zag men hen kragtig aannaderen die gul.
„ de tyden, zag, dat zy alle de Rechten dr Menschheid
„ wederbragten , en alle de ellende der Menfchen, over
„ welke men tot hier toe zo zeer ten onregte zo veel
„ gezugt hadt , volkomen doen eindigen. Reeds hadt
„ men Jupiter den Donderkldot uit de regte hand ge„ wrongen. Reeds dagt men met hem op de Wolken te
„ vaaren. En de Wysgeerte vleide zich voor de andere
„ kleinigheden aardbeeving, floral, droogte, overitroomiri„ gen, misgewas, hongersnood, pest, enz., ook nog raad
„ te zullen verfchaffen , als zy eerst de geweldige bron„ nen, die in de magtige Zoónen der Aarde verborgen 1ig„ gen, zonde hebben te voorfehyn gebragt. De Erfzonde,
„ die oude bron van ellende, hadden de nieuwe Opvoe.
„ dingskunflen reeds ge(Iopt. En het Vuttr der Helle,
„ om 't welk in de Natuur uit te blusfchen , zich een
iedele Franschman hadt aangeboden, was van de meer
„ grondige Duicfchen , door middel hunner gelief.
a , koosde Leeringen, dat God niet kaai flraffen , en dat
,, men hem niet vreezen moet , in de denkbeelden der
„ Menfchen uitgebluscht. Wat ontbrak 'er nu aan de ge„ lakzaligheid der Menfchen, als geene ellende in dit leeg
„ ven , geene vrees in 't terven, hen langer konde kwellen ?"
In deezeii Brief krygen MENVELssoHN en LESSING een
groot aandeel.
De Xde , of laatile, Brief betreft weder , voornaam
zo niet eeniglyk , den Opperconftloriaal Raad en-lyk,
Proost TELLER , en dient ter beantwoording der zeer
ernflige aanmerkingen, door dien Heer aan den Heer wL
REE.s gefchreeven , over Bedenkingen op deszelfs
Woordenboek gemaakt. Deeze heeft ons meer dan de
andere behaagd, als met minder bitterheid gefchreeveri.
— Wie fmaak vinden in Onderwerpen van deezen aart,
als doorgaands in deeze Brieven verhandeld worden ,
en
E P,
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en niet zelden Recenfien van Recenfren zyn , wyzett wy
tot het Werkje zelve , 't geent met dit Stukje ten einde
fchynt te loopen.
Verhandeling over den waaren aart der Kinder - Pokjes, en
derzelver gemakkeiyke en zekere Geneezing; nagelaaten door
wylen J. J. VAN DEN BOSCH, M. D. en Lid van verfcheiden In- en Buitenlandfiche geleerde Genootfchappen. Te Rotterdam by G. A. Arrenberg..1791. in gr. 8vo. 224 bi.

I

s 'er na eenig Stukje door de Geleerden vuurig verlangd,
het was gewis na deeze Verhandeling ; men verwachtte hierin een zedert eenige Jaaren hooggeroemd Geheim,
ter beteugeling, of liever geheele uitdelging, van het Pok
te zullen ontdekt vinden ; of wel ten minhen eene-finet
Geneeswyze, of Geneesmiddelen, bekend gemaakt te zien,
die voorheen aan de beroemdfle Artzen onbekend waren;
dan men vond dit niet, ten mintien niet zo als men
zich voorgei'celd had : iets het welk veelal het gewoone
lot der bekend gewordene Geheimen is. Geen wonder,
dierhalven , dat liet by veelen daar door geheel aster de
bank geraakt is ; ondertusfchen is het Stukje van dien
aart, dat het onder andere, over deeze Ziekte handelende,
Werkjes, gewis niet alleen wel een plaats verdient, maar
ook der leezing en overdenking, by het behandelen deezer
Ziekte, wel waardig is.

Scheikundige Bibliotheek , waarin de voornaamfie nieuwe
Ontdekkingen en Verbeteringen, welke in de Scheikunde,
in ons Vaderlas4d , doch wel meest in andere Landen ,
van tyd tot tyd gedaan worden, kortelyk worden voordraagen , enz. Door een Gezelftkap van Beminnaaren deezer
Weetenfchap. Ifte D. Ijle St. Te Detft by M. Roelofs.
waert. í79o. in gr. 8vo. 86 bl.
Dt Stukje behelst 19 tot de Scheikunde behoorende
Articulen , meerendeels uit buitenlandfiche Werken
van beroemde Scheikunftenaars vertaald. Dezelve zyn van
verfchillenden aart, en, zo het fchynt, voetftoots gekoozen,
waardoor de eene meer de andere minder belangryk is.
Dan de inhoud van het eerfte Articul , behelzende de befchryving van Bene Manier, oni Linnen, enz. in een zeer
kor-
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korten tyd, door middel van Gedephlogi(Ieerd Zoutzuur, te
bleeken, enz. , verdiende zeker vooral in ons Land bekend gemaakt te worden ; en `met genoegen zien wy, op
pag. 17, dat de Heer WELTEIL reeds eene Garenbleekery
te Lille, naar deeze nieuwe manier begonnen , en 'er voor
gevonden heeft. Wy wenfchen, dat de Vertaalers-delin
en Uitgeever van deeze Bibliotheek redenen mogen vinden
om den begonnen Arbeid niet te flaaken, maar door het
uitkiezen der belangrykite onderwerpen zich zelven , en
hunne Landgenooten, van nut te kunnen zyn.

Onderwyr in de Leer der Natuur. hoor allen, die Godr
Goedheid en Wysheid, uit de Werken der Schepping, willen leergin kennen en eerbiedigen. Te Dordrecht by de
Leeuw en Krap, i792. In gr. 8yo. 112 bl.
lles is aan de Mode onderhevig, zelf de beoeffening
van hunflen en Weetenfchappen. Naadat, voor et'.elvke jaaren , de Derw. MARTI:vlT zynen Katechisnius c er
1Vatuur het licht had doen zien, viel elk op de Natuurkunde. Allengskens zakte deeze liefhebbery, en viel op
eene andere foort van Kundigheden Intusfchen is d®
kennis der Natuur een der gewigtigíle voorwerpen van
's menfchen aandagt ; de mededeeling van dezelve moet
een der ingrediënten van eene verf andige en befchaafde
Opvoedinge zyn. De Opíleller van dit Gefchrift heeft
dan een goed werk gedaan, door zyne pooging, om den
leeslust van Natuurkundige Werken onder zyne Landgenooten wederom op te wekken , ten einde daar door, zo
als by in het Voorbericht zich uitdrukt „ de menfchen
„ op de Werken van God opmerkzaam te maaken, en hun
„ zyne wysheid en zyne goedheid te leeren eerbiedigen;
daar de meesten , by de befchouwing van de grootíle
„ Werken des Scheppers , gevoelloos en onachtzaam
„ zyn." Niet voor geoeffenden , maar voor eerst.
begineenden, is dit Werkje ingerigt , onder anderen ook
ten dienfte der Schoolen. Behalven eenige Voorbereidende
Kundigheden , in welke de woorden lVaereld en Natuur,
en de algemeene eigenfchappen der Lichaamen, ontvouwd
worden, ontmoet men hier vyf Hoofditukken, die de vol•
gende Opfchrifi en hebben : Van de Heinelfche Ligchaamen ; Van de Lucht ; Man de Aarde ; Van het Water ;

A
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verfchyningen. Onder deeze Afdeelingen zullen de jonge
Leezers Verícheiden Aanmerkingen ontmoeten, die hunne
veritanden met voortreffel_yke Kundigheden verfieren , en
den lust ter verdere beoeffeninge zullen inboezemen. De
reden en de nuttigheid van veele verfchynzelen, die zy,
of geheel over 't hoofd zien, of tegen welke zy met eene
domme verwondering optuuren , zal hun daar door openbaar worden. Van harten wenfchen wy, dat het Schoolweezen , hier te Lande , zodanig eerie inrigting mogt
ontvahgen, dat foortgelyke Schriften , ten algemeenen gebruike , met Gezag wierden ingevoerd.
7aderlandfche Historie , vervattende de Gefchiedenisfen der
Peroenigde Nederlanden , zints den aanvang der AloordAmericaanfche Onlusten en den daar uit gevolgden Oorlog
tusfchen Engeland en deezen Staat, tot den tegenu oor.
dien tyd. Uit de Geloof waardigjte Schryvers en egte
Gedenkjtukken za'nengefteld. Met Plaaten. Ten Vérrotge van WA(ENAAR's Vaderlandfche Historie. AclitlIe
Deel. Te Anijterdarn by J. Altart , 179. bebalven het
Register, 375 bl. in gr. 8vo.
-

E

enzelfde Aanmerking als wy,• by de Aankondiging
des Zevenden Deels, van dit Vaderlandsch Gefchiedwerk maakten, (*) past ook op dit Achtfle , waarin de
Gefchiedenis onzes Tyds , in den jaare MDCCLXXXIV,
wordt voortgezet. Slegts twee Boeken vervat dit Deel.
Het een -en-twintiglie , waar mede 't zelve aanvangt,
fchetst ons den inwendigen Staat der Bondgenootfchaplyke Gewesten; blykbaar uit Aanmerkingen van zyne Hoog.
Leid en den Raad van Staaten, by het overleveren der.
Petitie. en den Staat van Oorlog , voor den jaare
MDCCLXXXIV ; en. de Bedenkingen van een en ander
Gewest , hier over , en wel byzonder van Holland ; ais
welk^ Gewest alleen , op alle onderfchei,dene Peti!ien tot
de Extraordinaris Equipagie ter Zee, en tot den aanbouw
van Schepen van Oorlog , niet en zedert den Jaare
MDCCLXVIII tot in 't midden van Slachtmaand des
afgeloopen jaars MDCCLXXXIII, weinig minder dan drie
en twintig Millioenen Guldens waren opgebragt, daar de
toe(`) Zlc Algem. Vader!. Lett. I Stuk, voor 't Jaar 1792. bl. 336.
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toebrenging door de andere Gewesten zamen, geduurende dien zelfden tyd , geen dertien Millioenen beliep. In
't voorleden Jaar hadt Holland weinig minder dan zeven
Millioenen aan het Zeeweezen befteed , terwyl alle de
andere Bondgenooten te zamen niet meer dan ruim vier
en twintig Tonnen Gouds verllrekten. Deeze agterlykheid,
en het onlangs by zommige Gewesten ingevoerde Systema van Ongehoudenheid, om een gedraagen Confent op de
Bene of de andere Petitien , door reëele Fournisfementen
gehand te doen , vóór en aleer die Petitien, niet gemeene bewilliging van alle de l3ondgenooten , tot Conclufie
gebragt waren , bewoog Staaten van Holland tot het
herhaaleu van eene verklaaring „ dat Hoogstdeaelve zich
„ genoodzaakt zouden vinden , om, by aldien bevonden
„ mogt worden, dat de Bondgenooten, of wel het mee„ rendeel van dezelve, by continuatie zich zouden ont„ trekken , om de noodige Lasten tot Herstelling en
„ Confervatie van 'sLands Navale magt te helpen draagen, ferieufe Deliberatien in den haaren aan te leggen,
„ om Hoogstderzelver Financien van minder noodzaaklyke Artykelen te dechargeeren; ten einde in Raat
„ te blyven , om in de Confervatie van 'sLands Zee„ magt te kunnen voorzien." Het tydffip om aan deeze
verklaaring een daadlyk beflaan te geeven, zagen zy met
groote fchreden naderen.
Voorts ontvouwt dit Boek de geVVeldheid van 'sLands
Vloote, en wat beflellingen omtrent het Zeeweezen plaats
vondt; niet vergeetende het Jaargeld van 2400 Guldens aan
den Zeeheld zouTMAN.
„ Aangroeijen des Gevaars doet menigwerf Tweedragt
,, wyken, althans voor een tyd ophouden, wanneer het
„ om 't algemeen belang der Tweedragtigen te doen is;
„ deeze doorgaans gegronde aantnerking ging hier te
„ lande," zegt de Schryver „ niet door, by liet meer en
meer dreigen des Peizerlyken Oorlogs. Byzondere Re„ geerings - leden, Genootfchappen , Steden en Gewesten ,
„ betoonden openlyk hun misnoegen, en fchreeuwden om
„ herftel." Ten blyke hiervan worden de lípreekendite
voorbeelden opgehaald , als het Voor(fiel van F, G. BLOK
in de Leydfche Vroedfcbap ; de Prysvraagen en de
Schriften over de Grondwettige Herftelling ; het Voorftel
van Zeeland tot het be'eggea eener Algemeene vergadering ; de rondgaande Brief des Stadhouders aan de Gewesten, en wat deswegen voorviel.
B.4
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Een vry omilandig verflag treffen wy aan, wegens dep
Brief des Konings van ,Pruisfen over het ongelyk den Stad,

houder aangedaan , en de bemoeijipgen zyns Afgezants
Ti1ULEMEYER deswegen met eenige Staatsleden, die tot
Bene vry groote hoogte liepen, en tusfchen beiden een beligt van r\ANDaILLON'S íchryven aan den Peníionaris VAN
URCKJ L , over Bene Bemiddeling door den Koning van
Prui. fen mogelyk te bewerken.
Al het voorgevallene omtrent de berugte Ache van Confulentfchap (*), tusfchen zyne Hoogheid en den Hertog vnrr
]3RUNSWYK , wordt in een helder licht gefteid , gn beiloo.ten met het Ontflag 't welk die Prins nam, en het verlaaten van der Staaten grondgebied.
In het voorbygaan, hadt de Schryver, nu en dan, voor•
heen geíprooken van eerre neiging to het aangaan eener
Beíchermende Verbintenis met Frankryk by de tegen En^ela zd hoogstverbitterde Party ; thans oordeelt by de tyd
gebooren om dit fluk in !t rechte licht zetten, alles hooger op te haalen , de aanleidende en bewerkende oorzaaken te vermelden , waarom by tot het Jaar MDCCLXXX.III
te rug treed , en de geheele afloop deezer gewigtige Ge
daar by voegt ; fchoon de íluiting tot in 'tt-j)curtenisf
volgend daar MpCCLXXXV verwylde.
Ike holle van het andere , of het XXII, Boeit deeges
Deels , wordt kortlyk dus opgegeeven. _„ Die zelfde
„ Vaderlandfche , Gewesten , waarin wy voorheen, het
„ misnoegen zagen heeríèhen ; waarin Maatregelen , tot
weeringe van 't zelve, genomen werden; waarin \Va°
penhandel doordrong, en liet Oproer de íchroomlyk le
„ tooneelen aanrigtre , moeten wy wederom doorwan,
„ delen , en het merkwaardig{te ten dien opzigte aanteke,
„ nets."-- Gelderland is het eerfile 't welk by in treedt, en
de Beweegenisfen in de Steden Zutphen, flrnhem , T'hiel,
als
(*) Terwyl WY dit onderhanden hebb.en, vinden tvy in de. na
uitgekomene Mernor•ien vin Mr. j. RENDORP I D. bl. t i i , een
bevestigend Bericht der Aant. bl. n' in dik Deel der I aderI
Risc. wegens de Opílellers dgr „Yt?e van ConfidentJchap, waar van
ede toenmaalige Penfionaris van Delft, naderhand Raadpenfonaris,
VAN BLE SwYE, als de Vervaardiger van het Opitel , de Griffier
FAOEL, als Befchaaver, voorkomt, dat het net kennis en goed
Zo dat her-keuringVadRpfowisTCINgehd.
verflag, door denandeis weinig geloofwaardigen senLti4ktt

ven,
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aIs mede In de kleine Steden Deutichem en Lochem, be.
fchtyft. -- In Holland , befchouwt by de uitbreiding
des wapenhandels te Dordrecht; hoe Haarlem daar in agterlyk, doch 'er niet geheel van ontbloot, was; welke
ongenoegens in Delft deswegens reezen. Byzonder was
daar de invoering der Bardezaan , waaromtrent wy het
volgende aantreffen. Om door iets uiterlyks den 1)elftfclien
Burger op het herftel der Schuttery te doen denken, en
een fchets van derzelver voorigen invloed en luister te gee.
ven, werden de Be(}uurders des Genootfchaps te raade,
den Bardezaan (*) in te voeren, 't welk in Oogstmaand,
met veel ftaatlykheids, op het Exercitieveld gefchiedde , met
Bene aanfpraak, waarin van dit oud Krygstuig , onder anderen , betuigd wordt; „ Deeze Bardezaan in de handen,
„ van den Burger Hopman, zegt meer dan willekeurige
„ ooren verdraagen kunnen, Hy is een ílomme pleiter voor
„ 't aloud Schutterlyk Regt. By is de verdeediger van die
„ Burgerlyke Glorie, welke de Glorie der trotíchen doof
„ fchynt. De vuist, die lange vóór deezen moedloozen
„ tyd , deezen gedugten hardezaan omvatte , fireed voor
„ het Vaderland, met eene onvergelyklyke trouwe; maar
„ zy liet zich ook geen Regten ontfutzelen, voor welken
Hopman en Schutter hun goed , bloed en leeven, (telden, 'Er ligt een glans op, van die oude beminnelyke def„ tigheid, die nimmer eene veragtlyke, eene ongeoorloofde
„ en onverdraaglyke tusfchenruimte gedoogde , tusfchen

,. den Burger en zyn Reprefentant, die de Overheid nim„ mer den verfchuldigden Eerbied onthieldt, maar die ook
„ nimmer in het (tof kroop voor Burgerlyke Dwingelanden,
„ die ífeeds vergeeten hebben, dat, in Nederland, het Volk
„ niet is om de Hoofden , maar de Hoofden om het Volk
„ zyn; die vergeeten hebben, dat zy al hun Gezag, al
s , hun Glorie, ontleenen van het Volk, dat hun tot Re„ prefentanten heeft aangefleld. De punt van deezen Bara , dezaan was altoos na het hart van den Volkstyran gerigt;
ier(*) ]Pe Bardezaan was een ouderwetfche Sponton, wel eer
gedraagen door de Hopmannen der $chuttery ; doch, in den
Jasre 1674, hadt men dit uitfteekend Eereteken voor den Ser•
$eants Hellebaard verwisfeld. Hoe dit was bygekomen wo, dt
omf}andig ontvouwd in een Verzoekièhrift , door verfcheide
Hoofdlieden der Delffche Schuttery by de Regeering ing.leverd,
om by de Schuttery den Laidezaan voor den Hellebaard te ver^isfèlen.. Zie Ynare Cef h. yan het Genoot/th. te Delft, bi. 6,¢ ei
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,, terwyl zy zich eerbiedig vernederde voor die waarlyk
„ groote en beminnenswaardige Volksbefluurderen , wier
naamen en gedagtenis gezegend zullen blyven by Ons
en de laat(le Naakomeliugfchap.
Iet ryk aandeel 't geen Leyden in oproerige beweegingen hadt, als mede welke kragtdaadige middelen men
daar tegen te werk ítelde, en het voorgevallene met den
berugten Bakker TACO, wordt ons in 't breede befchree.
ven, als mede de toedragt en afloop der zaake van de
door haaren Koetzier befchuldigde CATHARINA TAAN .
Van alle de Steden in Holland, fiondt geen voor de
woelingen der Muitzugt meer bloot dan Rotterdam; de
herhaalde beledigingen den zodanigen aangedaan, die de
rust poogden te bewaaren, en zich des lyfsgevaars getroostten. „Deeze aanhoudende rustverfioorende beweegingen ," luidt de taal onzes Gefchiedboekers , „ die nu eelt
groot Jaar in Rotterdam gewoeld, en de Ingezetenen , by
den ontzettendllen fchrik, met de komtnerlykfte uitzigter^
vervuld hadden, bewogen thans een aantal van omtrent
honderd der aanzienlyke Kooplieden , om een Smeekfchrift
by Staaten van Holland in te leveren. Zy vermeenden, lange geaarzeld hebbende tot het doen van zodanig
een beklag dewyl het altoos kon aangemerkt worden ,
(hoe zeer men zulks niet mogt bedoelen) als eene zydelingfche, zo geene rechtflreekfcl:e, befchuldiging , dat de
Nagiliraat niet genoeg zorgde voor de rust en veiligheid
der Ingezetenen dat zy in de tegenwoordige om
fiandigheden, het aan zich zelven , aan hunne Familien,
aan hunne vreedzaame Ingezetenen, j a zelfs, als aan hun
Ed. Groot Mogenden, als hunne Souverain, niet zouden
kunnen verantwoorden , indien zy langer flil zaten , en
vuor hun Ed. Groot Mog, verborgen, hoe in Rotter4am,
de rust, de veiligheid en goede Orde, ten eenemaal ver
waren. -- Naa eene korte opgave in de jong -dwen
wel byzonder van de laat(Ie, waar-fcOproeighdn,
Ingezetenen
ondervonden
hadden , dat die gewaby de
pcnde Schuttery zelve, welke zy als het bolwerk der vei
zich de werktuigen be--ligheduostnbfcw,i
vatte, die de openbaare rust verfioorden , en liet vuur
van Oproer ont{taken , verzogten zy aan den eenen kant
om eerre zo fpoedige als kragtdaadige voorziening , tegen
alles wat de rust en veiligheid in Rotterdam kon lloo.
ren; ten einde de goede Ingezetenen niet langer bloot
;eed mogten blyven aan fchrik en ontrusting ; maar-gel
een
,

HISTORIE.

75

een ieder daar en tegen , voor zyn Perfoon en Goederen, die hefcherming genieten, welke by met billykheid
kon vorderen. -- Aan den anderen kant baden zy niet
nun ernilig (dewyl zy moesten veronderílellen, dat alle
die beweegingen den oorfprong verfchuldigd waren aan
geheime Aanblaazing,) dat het hun Ed. Groot Mogenden
mogt behaagen , de bron van alle deeze onrust te doen
nafpeuren : terwyl zy verslonden , dat die nafpeuring
niet weinig moeite zou kunnen gefchieden , en teffens
met dat gewenscht gevolg, dat, zo haast de Aanvoerders
en Opftookers ontdekt waren, daar door de rust der Stad
niet alleen fpoedig zou herl}eld zyn ; maar teffens ook het
ongeluk van veele onnozele en onkundige Menfchen, die
anderzins nog ligt tot oproerigheden zouden te verleiden
weezen, voorgekomen worden (*)."
Floe euvel de Rotterdamfche Regeering dien flap der
Ingezetenen opname , hoe zeer zy zich deswegen by
Staaten van Holland beklaagden, kreeg dit Verzoekfchrift
der Burgeren fleun door een van den Heer j. J. ELZE
VIER , en twee nadere Verzoekfchriften der Burgeren.
Dit hadt ten gevolge den Raadflag om eenige Heeren
Commisfarisfen van wegen hun Ed. Groot Mog. te be.
noemen , om zich na Rotterdam te begeeven, ten einde
op het gebeurde aldaar, zo met betrekking tot den inhoud van het berigt en de klagten der Requestranten ,
als ook byzonder ten aanziene van de Sources, uit welke
het voorgevallene in . otterdam , en daar fuhfifteerend ongenoegen en wantrouwen, was veroorzaakt, eene naauwkeurige en volledige Informatie te neemen. IIoe veel de
Rotterdamfche Regeermg ook deeds om die Commisfie af
te wenden, werd dezelve benoemd, om het in den Raadflag voorgeilelde te verrigten, en daar benevens „ de rust ,
en het vertrouwen, weder te herítellen, en daartoe niet de
Stads Regeering de bekwaamfte middelen te helpen beraauien , en ten uitvoer brengen. Tot voorkoming van allen
verkeerden uitleg , wegens dit toevoegen van Commisfarisfen aan de Magiftraat, verklaarden de Staaten, dat hun
oogmerk daar mede geen ander was, „ dan om zich al.
„ leen op eene Politique iryze omtrent de fubfzj eerende on„ ee(*) Rapport der Commisfae te Rotterdam, bi. p. N. ilreder•l.
faarb. 1784, bl. 12E4.. De naamen der Ondertekenaaren zyn
te vinden in de Verzameling van Stukken, I. D. b.l. 15z-í6i.
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„ eenigheden te doen infvrmeeren , om vervolgens daarop

,, nader te kunnen delibereeren , en zodanige Orders te
,, Rellen , en Voorzieningen te doen , als naar de gele.
„ genheid der zaaken zou mogen geoordeeld worden te
0 , behooren, zonder daar mede in 't oog te hebben, om
„ hier door eenige kleinagting aan de Regeering der
„ Stad Rotterdam toe te brengen, of zich in eenige hun.
ner huisuouLlelyke zaaken of beffuur te willen immi„ fceeren, veel min door het neemen der voorfchreevene
„ Refolude aan de welherbragte Privilegien, Vry en Ge„ regtigheden van de Refpective Steden en Leden van
„ hun Ed. Groot Mog. Vergadering , en in 't byzonder
„ van de Stad Rotterdam, eenige attentie of prejuditie toe
te brengen." Ook vondt men goed, „ dat, zo ter
„ verzekering van de rust binnen Rotterdam , als tot
„ noodigen byttand der Heeren Commisfarisfen , en Bur„ gemeesteren , een voegelyk getal Troupen derwaards
„ zoude trekken , die in handen van Burgemeesteren een
byzonderen Eed moesten afleggen." Hoe veel weder
dit Gefluit ook vondt , het werd volvoerd. De-fpraks
klagten der Rotterdamfche Regeering, over deeze wel ftaatlyk ontvangene Bezending by de Staaten, wrogten niets
alit. En de zwaarigheden, welke de Bezending ontmoete , deedt haar uitgebreider Magt verzoeken. 't Geen
ewigtige Staatsonderhandelingen ten gevolge hadt , die
> ier, met het geheele beloop der zaake zo verre het dit
jaar ging , ontvouwd worden ; alles opgemaakt uit de
egttfe Gedenkftukken dier zo zeldzaame als gewigtige ge
welke geheel Nederland het oog geves--beurtnis.Op
tigd hieldt.
Verder behelst dit Boek het voorgevallene in de andere Steden van Holland, zo omtrent de Regeeringsbef}elling
gls Wgpenoefening. Meest fteekt uit, de verbintenis der Leden van het Vrycorps te Schiedam , ter befcherming van het
Vaderland. Zy werden, luidt het verhaal, uitgenoodigd, ,,om,
daar het door Keizer joss E'xus bedreigd werd , zich genegen en bereid te toonen , by tyden van dringenden nood, ter
Stad uit te trekken , de ledige Plaatzen, Pasfen en Forten ,
te bezetten , en met goed en bloed te befchertmen, zo verre de paalen van dit Gewest zich uitltrekten, wanneer
andere Genootfchappen van Wapenhandel daartoe even bereidvaardig gevonden en opgeroepen werden ; mits dat
zulk een gebruik hunner Perfoonen en Wapenen niet ten
laste hunner Huisgezinnen , maar teil redelyken koste
van
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van den Lande gemaakt, en zy , op eene behoorelyke
wyze, vergoed, fchadeloos gefteld, en onderhouden zour
den worden. — Om ten deezen opzigte, met eene gepaste zekerheid, te werk te gaan, werden zy verzogt, by
gedeelten, zich in een vertrek van den Doelen te vervoegen , en hun woord van getrouwheid, door handteke•
ning, te bekragtigen; hun nogthans de gelegenheid geevende, om, indien zy naderhand verkiezen mogten zich
daar aan te onttrekken , op een beftemden tyd , ter
zelfder plaatze te komen , en hunne Naamen even vry
ritzen , als zy dezelven gefchreeven. hadden,-wilgute
--- Voorgegaan door hunne Officieren , gefchiedde deeze fchriftlyke Verbintenis tot befcherming van 't gedreigde
Vaderland."
Het gebeurde met RAAT MOSSEL , in 's Haage, vindt
hier plaats , als de geestgetteltenis deezer dagen kenfchetzende. Als mede hoe men, ondanks de Publicatie
der Staaten tegen Oproerigheid en Leuzen , met dit be.
dryf voortfloeg.
,

Byvoegzel tot de Annalen en Chronyk van Nymegen uit de
Rekenboeken en Guedesdagboeken. Te Nymegen by A. van
Goor en Zoon, 1792. 47 bi. in gr. 8vo.
hadt, onder een aantal
e Heer
andere Stukken, tot uitlegging der Oudheden, en
D
opheldering der Gefchiedenisfen van Nymegen, dienende,
Jol-I. IN Dg BET ©UW

(waar van een naamlyst vóór dit Stukje gedrukt is) ons
de twee volgende Werken gefchonken :

dnnales Noviomagi, Oppid. olim Batavorum, hodie primariz
Gelrorum Civitatis.
Befchryving en Chronyk van Nymegen, aanvanglyk opgeJteld

door JOH. SMETIUS, tot het jaar 1300; door desfelvs Zoon,
die den eigenfien naam voerde, gebragt tot den jasre 1592;
met Aantekeningen en Vermeerderingen vervolgd, tot liet
jaar 1785.

Tot beide deze Werken behelst dit Stukje byvoegzels ,
die eenige gefchiedkundige aantekeningen behelzen, dienende tot meerdere opheldering van 't voorgevallene binen Nymegen ira het tydperk der drie laattte Hertogen
's Lands
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's Lands van Gelre , en getrokken uit de Stads Rekenboeket)
en Guedesdagboeken.
Deze Aantekeningen trekken riet alleen ter ophelderinge
der Oudheden en Gefchiedenisfen van Nymegen , maar
zeer veele van dezelven zyn ook voor den beoefenaar der
Gefchiedenisfen van ons Vaderland in liet gemeen ,
en voor den beminnaar van onze oude taal en zeden,
zeer merkwaardig. Uit zommige leert men den geest dier
tyden vry Charaé}erittiek kennen. Zy g aan van het jaar
1420 tot 1592. Doch de Rekenboeken ontbreeken van 1429
tot iS19; en de Guedesdagboeken beginnen eerst met het
jaar 1531, terwyl die van vroegere jasren verloren zyn, of
in de duisternis verffrikken. Wy zullen eenige proeven van
onderfeheidenen aart hier laaten volgen.
„ In het jair dufent vier hondert twyntich, des Sonnendach
na bekeken Paesfchen, doe onss Genedige Her van Arnhem
gereden quam mit linen Vrienden , int Raithuys gebanckentiert, en wert gedroncken 85 Quarten wyns , en aen 't
vleys, lamer, capuyn, kueckens, bother, broet en byer
tfamen XI R. gl.
1428. Des dinxdachs na Exaudi, doe den Htoige vats
Cleve hier was , des avonts hem eyn gelaich gefchenkt
van 75 pfonen beloept XXXIX R. gl.
1533. Is den Scherprigter van ein Munnych van den
lynrebrueders Ordre te richten, gegeven 3 gL item den
Capellaen hr. Johan , want by by den Muynich in den
hock, en naderhand ondert Gericht is gewest, 8 Quarten wyns. --..•
1539. Den 27 dach Aprilis hefft Mester Pauwels Scherp.
richter den dry L7ederdopers oir jultitie gedaen, toe weten
elk first geworcht, and daer nae gebrant, and daer nae
noch , doe fy mytte flaecken om weren gevallen , van
elcke gegeven 3 fchyldt, en van die te examinieren, tfa•
men 13 gl. 10 ft.
1 544. Den Scherprichter ein Vrouwminsch oer ooren
aen der Caeck affgefneden voir zyn Toen gegeven i gl.
en io ft.
1 555. Doe die Tovermeister gebrant werde, den Scherprichter voir fyn Toen gegeven i fchildt: item aen den felven voir ein voeder hyen , daer die Tovermeister mede
ge.
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gebrant werde, a gl. item voir drie vimmen droger rys
Baer men die Tovermeester mede branden folt, 38 it. br.
voir ein holt , daer hy aen gebrant werde 2 gl. 4 it.
noch voir die Tovermeister vyffmael te pyninghen 2 gl.
Doe die Tovermeister justicyrt werde , in het Raithuis
verteert 17 Quarten wyns.
Staatkundige Aanmerkingen, over de tegenwoordige onzJtandigheden, door j. P. RABAUD, om te dienen ten Pervolge der Gefchiedenis der Franfche Staatsomwenteling. Te
Part's by H. J. Jansfen , en te Leyden by A. en J.
Honkoop, 1792. In gr. 8vo. $o bl.
e Schryver van de Beknopte Gefchiedenis der Fran.
fche Staatsomwenteling, onlangs door ons aangekon.
digd (*) , kent den oorfprong deezer Staatkundige flan=
werkingen daar aan toe, dat, terwyl hy met het fchryven des opgemelden %Verks bezig was, heiti Benige Aan
zin kwamen, welke de leiddraad en-merkingd
kortheid van het verhaal hem noodzaakten agterwege te
laaten. Fly betuigt 'er eenigen uitgekoozen te hebben, om
dezelve in een Bundel uit te geeven, en dezelve aan te
bieden in dien eenvoudigen en onopgecierden fly1, welke
hem eerst uit de pen vloeide.
Drie - en - zestig Aanmerkingen bevat dit Boeksken. De
laattie is, als 't ware, de Text, waarop alle de overige
rusten, en begreepen in deeze woorden: „ De Gefchie„ denis der Franfche Staatsomwenteling is eerie Verza.
„ meting van Voorfpellingen." Zommige deezer Aanmerkingen liaan op zichzelven, en behelzen Staatsfpreuken;
anderen hebben met elkander zekeren zamenhang; alle zyri
ze te nedergelteld met die floutheid aan de pen des Eerwaardigen RABAUD's eigen, en prediken de waarheden der
Volksverlichting met luider keele. De Gefchiedenis van
vroegeren tyde, zo wel als de Ondervinding deezer da•
gen, geeven hem ftoffe, door Menschkunde verwerkt, en
t'huis gebragt op de Franfche Staatsomwenteling met derzelver gevolgen, 'welke in deezen geweezen Leeraar der
Proteflanten, te Nimes fin Languedoc, voorheen Afgevaarcligde ter eerfle Volksvergadering in Frankryk, en tegen woor-

D

t

(*) Zie 4lg, Lott. voor
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woordig Lid van de Nationale Conventie , eenets volyve3
rigen Voorflander en Verdeeaiger vindt, die harde zaaken
doet hooren aan Vonten, aan Adel, en aan de Priester.
i'chap.
Men luitere na den Heer RABAUD zelve. ,, De acht„ tiende Eeuw heeft groote veranderingen in de mensch„ lyke gevoelens voorbereid, en gevolglyk eene omwente„ ling , wiens beginzels zich in America en Frankryk
„ vertoond hebben. Zy heeft in America weinige hink
derpaalen gevonden: wyl dit land nieuw, van nabuu„ ren en van vooroordeelen ontbloot zynde, geene dier
„ oude gedenktekenen aanbood , welke de budite mee„ hingen eerbiedenswaardig maaken, en omdat men van
„ elders Menfchen derwaards gevoerd had, welke byna
„ van ééne en dezelve flaat waren, en door wederzyd,, fche behoeften geneigd, om zich by een te voegen.
„ De vooroordeelen eener Maatfchappy, welke zy reeds
„ uit het oog verlooren hadden , waren in de nieuwe
„ Maatfchappy uitgedoofd ; zy bevondt zich, zo wel in
„ 't Zedelyke als in 't Burgerlyke, in eene andere Wae„ reld Daarom is juist het tegendeel in Frankryk
gebeurd.
,, Frankryk heeft deszelfs Staatsverandering niet vol.
„ tooid, maar begonnen.

,, De verandering in de denkwyze, welke eenen aan.
„ vang neemt, rust geheellyk op deeze twee woorden,
„ Fvengelykheid en T/ryheid. De Staatkundige denkwyze is
tot nu toe gevestigd geweest op deeze twee andere grond
, beginzelen, Ongelykhieid van Rechten en Slaverny; doch-,
„ de overgang van deeze denkwyze tot de eerstgenoem„ de moet gekenmerkt zyn, door den fterkflen tegenfland
„ van wegen alle die geenen, welke door eigenbaat of
„ vooroordeel aan de oude denkwyze gehecht zyn,
en dus door de drie vierde gedeelten der verlichte
„ Gewesten, en door alle, in Landen, welke het nog
„ niet zyn. Men brenge zich dien Monarch van ilfien
„ te binnen, welke in lachen uitberstte, toen een Vene.
„ tiaan hem verhaalde , dat zyn Land zonder Koning
„ geregeerd wierd. Men redeneert niet veel beter in de
„ helft van Europa.
„ Het tydftip der Staatsomwenteling, welke op het
„ einc
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„ eind der achttiende Eeuw begonnen is , zal zich heg
aan de Verklaaring der Rechten van den Mensci .-„ten
„ Schoon Hechts deeze van het Franfche Staatsgeftel
„ mogt overblyven , zal echter deeze Verklaaring bovect
„ dryven; niet tegenífaande alle overflroomingen, zal zy
„ ergens wederom het hoofd opheffen. Zy is in America
„ ligtlyk gevestigd geweest , wyl 'er noch Koningen,
„ noch Priesters, noch Leeraaren, noch Edelen waren,
,, om haar te beflryden ; maar toen zy de zee over„ geflooken is, om aan de oude Waereld aan te landen,
„ en in 't midden van wydditgefhrekte en volkryke Steden;
,, toen zy zich , heeft willen nederzetten in Landen over„ kropt van Hoofdkerken , van Abtdyen, van Toorens,
„ van Kasteelen, van Fortresfen, van Kloosters van aller,, lei gedaante, en niets dan verflandigen en het Volk
ten haaren voordeele vindende , toen heeft zy nood.
,, wendig de hevigffe aanvallen moeten ondervinden.
„ Zie hier een groote twist , tusfchen de achttiende
en negentiende Eeuwen, om naamlyk te weeten of de
„ Volkeren het eigendom der Vor[len zullen zyn, ol`
„ deeze aan de Volkeren zullen toebehooren; of het ge.
, zag ingefteld zy tot vermaak der Regeerders , of tot
het welzyn der geenen , welke geregeerd worden.
„ Deeze twee flellingen zullen lang betwist worden,
ter eene zyde door Wysgeeren, tar andere door Vor„ flen. Doch deeze zullen in den aanvang voordeel be.
„ haalen , om dat zy , gelyk men zegt , met welge„ vulde handen pleiten. Deeze gevegten zullen onwe„ ders zyn , welke de Omwenteling doen ryp worden.
„ Men brengt wel menfchen om , dat is het droevig
„ eigendom van het ambt van Koning ; doch men dood
„ geene denkwyzen: then doet ze ook niet te rugge deinzen : want naa eene grootti flachting van menfchen,
„ en alle de akelige moorden , welke de helden zullen
,, bedreeven hebben , zullen 'er noch Koningen , noch
„ Beulen, noch zelfs Priesters zyn, welke zullen kunnen
„ uitwerken , dat men niet gedagt heeft 't geen ge
geweest, dat men niet gezegt heeft 't geen ge--„dagtis
„ zegd was. Zy zullen , derhalven, de waarheid moeten
„ fmooren , incluifitiehoven oprichten , de Drukpersfen
„ door geheel Europa doen flit slaan , den mond fluiten
„ aan
i'
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aan de Engelfchen en andere vrye Volkeren, en Noordgymerica vernietigen. Deeze Oorlog tegen de Rede is

dus Bene dwaasheid , gelyk zo veele Oorlogen, welke
een einde neemen met den ondergang van die ze ver„ wekt hebben. De goede LA FONTAINE zeide reeds lang
„ voorheen: In alles moet men 't eind betrachten!"

4anmerkingen over de Staatsomwentelingen van Engeland,
in den ;naare 1688, en van Frankryk op den tienden
van Oogstmaand, des Saars 1792, goor den Heer DE
CONDOR CET, Lid der hrarfehe Nationaale Vergadering.
Uit het Fransch vertaald. Tweede Druk. Te Haarlem
by J. Tetmans. 24 bi. in gr. 8vo.
Brief van den Heer DE CONDORCET aan den Heer .....;
Lid van de Reg eering der Stad * * *, in Zwitzerland..
Uit het Fransch vertaald. Alom te bekomen. 12 bl.
in gr. 8 vo.

W

y voegen deeze twee kleine Stukjes, uit de bekwaame
pen van den Heer CONDORCET gevloeid, by een,
als omtrent gelyktydig opgefleld,en ten zelfden einde firekkende : om naanilyk liet Gedrag der Frav fiche Natie, op
den io van Oogstmaand deezes Jaars, dien gedenkwaar
zo verfehillend beoordeelden dag , te verdee--digen
Bigen.
In 't eerfte maakt by eene vergelyking, tusfchen het
voorgevallene in Engeland, by de Staatsomwenteling, tent
tyde van Koning JACOBUS DEN II, en in Frankryk, by de
onttrooning van LODEWYK DEN XVI. Eerre vergélykmg,
die, zyns oordeels, „ ons in de beweegredenen, die ze hebben voortgebragt, en in de grondbeginzelen, die ze hebben beftierd, overeenkomften aanbieden, welke, niet te genftaande het onderfcheid der tyden, der kundigheden,
en der oniílandigheden , duidelyk toonen , dat de zaak
des ganfehen Volks is die der Engelíche Natie, gelyk ook
die van alle de Volken, die waarlyk vry zyn, of maar de
hoop hebben opgevat om het te worden." En leidt de
Heer CONDOREET uit het geen de Conventie in Engeland,
ten dien tyde, gedaan heeft, af, dat de Frgnfche Na tionale Conventie een gelyk, zo niet grooter , Regt heeft
om zo te handelen als dezelve gedaan heeft : en dat het
Engelsch Min fierie de Franfche Nationale Conventie noch
voor
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voor onwettig kan houden ,noch haar de magi betwisten,
van dat geen , 't welk haar in de Conttitutioneele Acte,
als nadeelib voor de Vryheid, zal voorkomen, te verbete•
ren, zonder, ten zelfden tyde, de wettigheid der Conventie, van den jaare 1689 , en die der befluiten, door
dezelfde Conventie gemaakt , aan te tasten. --- Voorts
firekken deeze Aanmerkingen., om de Franfche Omwenteling tegen allen opfpraak te verdeedigen, en de Vry.
heifis-Vrienden tot het goedkeuren en omhelzen an Naare
zaak aan te zetten.
De Brief, bovengemeld, heeft een bepaalder doel, als,
byzonder ingerigt aan de Zwitzers , die , naar het ge u
voelen van den Heer CONDORCET, „ de Franfche Staats
dienden te befchouwen:-omwentlig•vro
dewyl eene veye Nat
ie te meer in het evenwigt van Europa . de Vryheid van alle de overige verzekert." —
Het fiieuveleii van zo veele Zwitzers,, op den tienden, van
Oogstmaand, tril by niet aan het Fránfclie Volk, maar'
aan de zamenzweering van het Hof, hebben toegeU hreeven ; „ het ombrengen uwer .Landgenooten,' 0 zegt, 'h^,y ^,
,,is geenzins een misdaad der Natie 1 maar die van den
Koning!"
Naa aangemerkt te hebben, „ dat een Volk altoos he
Regt heeft, om zich Wetten te geeven, en die te veranderen; dat het Regt heeft om zich te ontdoen van een Koning.,
van een Heer, die meineedig is, en zyne Leden fcliendt,'
flelt by hun de uitkomst voor van twee vérfchillende Sys.
temas, waarvan zy 'er één noodwendig moeten vérkiezen.
„ Het eerste, hunne naauwe vereeniging met het ,rye en
overwinnende Frankryk; het tweede, wanneer Frankry;
door hun verlaaten , of veeleer dour hun aapgev.illen,
en dus te ondergebragt , . zou kunnen worden , often
znitaten gedwongen deszelfs Staatkunde aan die van liet
Weener kof te onderwerpen;" --- en lokt hun uit for
Bene Verbintenis, zeer gemaklyk aan te gaan , van de
grootse voordeelen vergezeld, en eene waarhorg te-eis dé
fchroomlyk1 e nadeelen. -- Doch wy behoeven 'er niets
meer uit aan te tekenen. liet Stukje is klein,en vol vuurg
ingerigt aan hun, die het waarlyk edele bloed van wiz..
LCM TELL nog door de aderen Droomt.
,
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Reize door Spanje, gedaan in de jaaren 1786 en 1787; in
't byzonder met opzicht tot den Landbouw, ManufaCtuuren , Koophandel , Bevolking, Belastingen en Inkomflen
van dat Land; benevens Aanmerkingen in liet doortrekken van een gedeelte van Frankryk. Met Plaaten. Door
TOSEPH TOWNSEND, A. L. M. en Predikant te Pewfe y^ ,
in het Graaffchap Wilts. Ifte Deel , 2de Stuk. Te
Haarlem by A. Loosjes Pz. 1792. In gr. Svo. 216 bl.
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hebben wy te herroepen van den lof aan het

eerst uitgekomen Stuk deezer Reize gegeeven (*);
Niets hebben wy ter verdere aanpryzing daar by te voet
gen; zo gelyk blyft de Eerw . TOWNSEND aan zich zei.
ven in het maaken, en mededeelen, zyner Waarneeming,n, die meer dan oppervlakkig, en , zo veel de aart der
zaake toeliet, op een onderhoudende we, voorgelield
zyn.
Van Barcelona trekt onze Reiziger, met den aanvang
van dit Stuk, na Madrid, en treffen wy zyne opmerkingen , over de in den tytel opgemelde hoofdbyzonderheden, allerwegen aan: verfraaid door vergelykingen van 't
geen in Frankryk en Engeland, ten dien opzigte, plaats
vindt. Alle tusfchen beiden gelegene Steden en Vlekken,
die eenige opmerking verdienen, worden, onder het vermelden der Reisontmoetingen, befchreeven.
Madrid , als de Hoofdflad, trekt voornaamlyk de aan.
dagt deezes veelzienden Reizigers. De Fabryken, de Kunstkabinetten, worden niet het oog eens Kenners bezien en
beoordeeld. 1\'1et genoegen zal men leezen zyne ontmoeting by den Graaf CAnIPOMANES , dien by , befchryft als
een Man zo groot en goed, „ dat weinige Landen op
een Man kunnen roemen, die hem in verfland, kundigheden en goedhartigheid,evenaart. Hy fchynt my een dier
uitmuntende Charaéers te zyn , die ooit zyn Vaderland
tot cieraad verílrekten , en een der beste Patriotten, die
ooit eene opkomende Natie onderweezen hebben ". Van
de grondbeginzelen deezes doorkneeden Staatsmans, om
den Volksvoorfpoed te doen bloeien , had de Eerw.
TOWNSEND , toen by te Gualadajara de Koninglyke Fabryk
van breede Lakens beíchouwde.
Een
jaar
ir.
1792.
11íe
voor
't
lige;rr.
Vaderl.
Letteroef.
(*) Zie
b1. 44.
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Een uit(l:ap deedt onze Reiziger van Madrid na Aran.
9 uez, waar zich het Hof bevondt. Toledo werd van hein
bezogt. Deeze Stad was voorheen de Hofplaats, en zints
hetzelve dezelve verlaaten heeft, is de Alcazar, weleer
de woonplaats der vroegere Koningen, thans liet prachtig verblyf van armoede en eiende. Over welken lotwisfel ,
wy den Heer TOWNSEND moeten hooren. „ Zedert Tuledo door het Hof verlaaten was , liet men het Paleis
jammerlyk vervallen, tot- eindelyk eenige Kunst-minnaaren,
de ruinen van dit eens zo ftaatelyk Gebouw met medelyden befchouwende, deswegen Vertoogen deeden aan
den Koning, en denzelven aanfpoorden, om het wederom
te doen herftellen. Dit werd, ingevolge van dien , ondernomen, door den Aardsbisfchop zelve, die,de Alcazar
in deszelfs oorfpronglyken (laat herheld hebbende , dat
Gebouw herfchiep in een Hospicio, of algemeen Werkhuis
voor de Armen. Deszelfs prachtige vertrekken zyn nu alle
opgevuld met Spinnewielen en Weefgetouwen, en worden tegenwoordig, in plaats van door Prinfen, door Bedelaars, bewoond. Deeze hebben daarin hunne werkplaatzen , terwyl de verdieping beneden den grond , welke
eertyds tot Ctallingen diende, aan hun 's nagts tot flaapplaatzen ver[Irekt.
„ De goede Aardsbisfchop voedt hier zeven honderd
perfoonen, die gebruikt worden tot het vervaardigen van
Zyden ftoffen. Hierdoor heeft hy, ten allen ongelukke,
hoewel met de beste oogmerken van de waereld, de ruïne
der Stad voltooid : want door het gewicht van zyn Kapitaal, doet hy zo wel de pryzeu van het arbeidsloon als
der nieuwe ftoffen zo aanmerkelyk ryzen, en daarentegen
die der verwerkte goederen , door de gewoone markt met
al te groote menigte van dezelve te overlaaden , in dier
voege daalen, dat verfcheide Fabrikanten, welke eertyds
van veertig tot zestig arbeiders aan 't werk fielden , nu
naauwlyks aan twee of drie menfchen bezigheid verfchaffen; en veele , die weleer overvloed hadden , thans gebrek lyden.
„ Het is 'er zo verre af , dat de bewoonders van dit
Hospicio hun eigen onderhoud verdienen zouden, dat daar
toe, boven en behalven 't geen van hun verdiend wordt,
nog veertig duizend Dukaaten aan onderf'andgelden noodig
zyn. Rekenen wy nu de Dukaat tegen twee Schellingen
drie en een halve fluiv. Sterling , dan komt zulks voor
ieder arme in dit Werkhuis te fhaan op iets meer dan zes
ponden en tien Schellingen Sterling , omtrent zeventig
GulF3
(
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Guldens Hollandsch) , welke fom nogthans op zich zeƒ.
ye , zonder het geen die menfchen met de daad verdie.
nen , tot onderhoud van twee derzelven , zou kunnen:
toereiken. Tot deeze' veertig duizend Dukaaten geeft de
Aardsbisfcltop, in de eerife plaats, twintig duizend, en de
Kerk vervult het overige ; doch zedert ik met dien Pre.
;iaat over dat onderwerp gefprooken heb , ben ik genegen
pm te denken , dat by daar toe veel grooter aandeel betaalt. Hy geeft zekerlyk al. het geen 'er aan het noodige
7e kort komt, en is, ongeagt zyne overgroote inkomílen,
altyd arm.
„ Uit de algemeene waarneemingen en ondervindingen
aangaande het tnenschdom, zou ik gerust durven onderlellen,
dat indien ook de allerkundiglie Manufaé}urier in Zydenílof
f n van geheel £urópa, die, door middel van zyn beroep,
groote rykdommen had verworven , zevenhonderd menfchen op dezelfde voorwaarden voedde , kleedde en werk
verfchafte , het zy wy deeze menfchen uit de Alcazar,
of een gelyk getal uit andere foortgelyke ' gellichten in
.Engeland, Frankryk of Spanje, daar toe neemen, by wel dra
tot armoede zou moeten vervallen. Om de gezondheid ,
bet genoegen, voordeel, en de bevolking ,te bevorderen , be.
hooren zulke menfchen niet in werkhuizen te worden zamen gedrongen; maar men laate ieder huisgezin eenti a:zonderlyke hut bewoonen, en laaten zy geleerd worden,
om van de voortbrengzelen hunner nyverheid te leeven.
Uit gebrek aan juiste begrippen nopens deeze omftandigheid, mag de menschlievendheid in Engeland, Frankryk en
Spanje , te recht , al zuchtende , uitroepen : Schoon ik
'3yenschte goed te doen volg t. echter he kwaad my op de
hielen na! --- Zodanige Inilellingen vermeerderen de
kwaalen , die men daar door meende uit den weg te ruimen, en verzwaaren de ellenden, to welker verzagting zy
beí}emd wierden."
Niet zelden hebben wy, in het doorleezen deezer :seize,
ons verbaasd over de fchatrykheid der Kerken en Kldosteren. Byzonder trof onze aandagt de Hoofd - Kerk te To1edo, welker befchryving, niet de daar by gevoegde aanmerkingen , wy niet onvoegelyk keuren hier plaats in te
ruimen. „ Eenige uuren hragt ik niet vermaak door in
de Hoofdkerk te Toledo. Het gebouw zelve, en riet
der de aldaar voorhanden zynde fchatten en fchilderyen,
dienen alle te zamen om de opmerkzaamheid van den aanfchouwer op dezelve te, doen vestigen. Deeze prachtige
Kerk , welke vier honderd en vier voeten lang , tegen
twee
,
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twee honderd en drie voeten breed is, heeft vyf vleugels, waar van Bene de hoogte heeft van honderd en zespg voeten. Het koor is bedekt met fnywerk, de verovering van Grenada verbeeldende, dat in een verheevela Uyl
uitgevoerd is door twee beroemde kunf}enaaren, te weeten ALONZO BERRUGUETE , een Leerling van MICHAEL
ANGELO, en FELIPE DE BORGONA. Hier wordt het oog
nimmer moede met deeze gedenktekens van derzelver uitpuntende bedreevenheid in die kunst naauwkeurig te onderzoeken. Onder de Schilderyen, worden eenige flukkert
gevonden van de beste Meesters , gelyk RUBBENS , TITIAN, DOAIINICO, GRECQ, VAN DYK, GUIDO, CARLO DIA

en BAS--tATI,EUGNOCXSVIETARDUCO
In de Boekery zyn meer dan zevenhonderd handfchritten.
„ De Schatten deezer Hoofdkerk zyn verbaazend. Onder dezelve werd myne verwondering meest gaande ge
zien van een prachtig zilveren modél van-maktophe
de Hoofdkerk, wegende twee en twintig duizend oncen ,
en waaraan vyf en vyftig oncen zuiver goud alleen tot
verguldzel gebezigd zyn. Het zelve bevat eene menigte
van pylaaren , als mede twee honderd kleine, doch uitpuntend fraai gewerkte, zilveren beeldjes. In het midden
van het gebouw is een reliquienkas geplaatst van zuiver
goud, weegende vyftig ponden; een andere, welke by gelegenheid in de plaats van deeie geUleld wordt, bevat het
beeld van het Kind jasus , gemaakt van zuiver goud, en
vercierd met agthonderd kostbaare gefleenten. In vier af.
zonderlyke kasjes zyn vier groote zilveren beelden, [laan.
de op zilveren globen , ieder van twee voeten diameter,
en verbeeldende Europa , Afia , Africa, en America, niet
derzelver onderfcheiden zinnebeelden , welke door ANNA
VAN NIEUWBURG aan deeze Kerk geíchonken zyn.
Ie
groote zilveren troon , waarop het beeld van MARIA zit ,
draagende een kroon , en vercierd met eene verk„wisting
van de kostelykffe edelgefteenten, weegt vyftig Arrobar, of
twaalf honderd en vyftig Engelfche ponden. In de kapél
van de Maagd is een Altaar, bedekt niet goud en zilver.
„ Men kan niet twyfelen of deeze verbaazende rykdommen hebben Naaren oorfprong genomen uit de Godsdienflige gefchenken der Spaanfche Vorften , die tot het
maaken van zulke aanzienlyke giften in (laat gefteld wier
voortkomende uit hun--den,ormtlykfchaen,
ne goud- en zilver - mynen , kort naa de ontdekking van
America. De waardy deezer gefcl .enken kan gemaklyk
F4
basANeI
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bepaald worden; doch de leevendigfte verbeeldingskragt
zelve is niet vermogend om eenen toereikenden overflat
te maaken van de oneindige voordeelen, die de vruchten
hadden kunnen zyn van zodanige rykdommen , indien
deeze , in plaats van aldus nutteloos begraaven te zyn,
bereed waren geworden tot het aanleggen van groote wegen en kanaalen , ten einde eene gemakkelyke en veilige
gemeenfchap tusfchen alle de deden van het Ryk te bevorderen ; of tot verbetering van het aardryk, door het
droogmaaken van moerasfen, en het bebouwen en bevogtigen van geheele landitreeken, welke, alleen door gebrek
aan nyverheid, tot hier toe, onvruchtbaar zyn gebleevenof ook door het oprichten en aanmoedigen, door middel
van gepaste eerbelooningen en geldleeningen, van nuttige
manufaátuuren en fabryker_ , welke best gefchikt zyn naar
de geífeldheid van het land , en den aart van deszelfs inwoonderen. Waren deeze overtollige rykdommen langs,
voordeelige kanaalen afgeleid, en over het gantfche Ryk
uitgeftort geweest, wat zou Spanje, in dat geval, al niet
geworden zyn! WY mogen, derhalven, gerust veronderifellen, dat, byaldien liet goud en zilver van filmerica, in
plaats van in de Kerken begraaven te zyn, of, wat veel
erger is , in ('cede van aan den hoogmoed , overdaad en
fchadelyke weelde, der Grooten voedzel te geeven, of, in
plaats van door nuttelooze en byna oneindige Oorlogen
verkwist te worden , dat nog wel het ergste van allen is;
byaldien, zeg ik, al dit goud en zilver aan CERES ware
toegewyd , dan moest Spanje noodwendig haare meest
begunftigde verblyfplaats, en het geheele Schiereiland een
onafgebrooken tuin zyn geworden.
„ De inkomffen deezer Hoofdkerk zyn verbaazend
groot, en 'er is waarfchynlyk geen Kerk in Europa, die
zodanige kan opleveren. De Aardsbisfchop trekt daar
van negen miljoenen reaalen 'sjaars, 't geen, tegen twee
en eene halve fluiver de reaal gerekend , gelyk Raat met
één miljoen , en honderd vyf en twintig duizend guldens Hollandsch ; doch laat ons slechts hetzelve op de
ronde fom van één miljoen guldens begrooten , dan
blyft zulks toch altoos een jaargeld, waar mede een Sou.
verain Prins zich kan vergenoegen. Behalven den Aards bisfchop zyn 'er nog vyftig Kanunniken , vyftig Domheeren, die prebenden trekken, en vyftig Kapellaanen. Vyftien van deeze Kanunniken hebben daarenboven nog andere aanzienlyke bedieningen in de Kerk; en het geheele
getal der Kerkelyken , tot deeze Kerk behoorende , is zes
lion.
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verzorgd
zyn.
Eertyds
waren
honderd , die alle ryklyk
dezelve Regulieren van de Order van St., Augustinus; maar
tegenwoordig zyn zy in Waereldlyken herfchapen.
„ De beroemde Stad Toledo," merkt onze Schryver,
naa eenige andere byzonderheden vermeld te hebben, op,
„ weleer de zetel van het Ryk , waarin kunílen en weetenfchappen , als mede koophandel en fabryken, bloeiden, is
thans geruïneerd en tot verval gebragt, en heeft deszelfs bedaan nog maar alleenlyk aan de Kerk te danken.
Schoon zy eertyds tweemaal honderd duizend zielen bevatte , is echter het getal haarer itiwoonderen nu reeds
tot vyf en twintig duizend verminderd. Haare Burgeren
zyn gevlooden ; maar de Munniken. blyven. Men telt
daar in zes en twintig Parochiekerken , agt en dertig Kloosters , zeventien Hospitaalen , vier Collegien, twaalf Kapellen , en negentien Kluizenaryen , alle gedenktekenen
van haaren vroeger bloei en welvaart. Elke Vraat behoudt
nog fteeds het een of ander kenmerk, dat de inwoon
kan herïnneren , wat hunne Stad oudtyds geweest-ders
is. Zy zien als het ware duizenden van Kolommen voor
oogen , met de woorden : Sic tranftt , diep op dezelve
gegraveerd.
„ Dezelfde verwoesting heeft zich verfpreid over de omliggende Dorpen , welke niet alleen in getal verminderd
zyn van vyf honderd een en vyftig, tot drie honderd negen en veertig; zynde een verlies, in een enkel dil' r'élt,
van meer dan twee honderd Dorpen ; maar de overgebleevene zyn daarenboven tot minder dan liet vierde gedeelte
hunner vroeger bevolking afgenomen , en deeze ontvolking heeft zelfs zodanig de overhand gekreegen , dat
thans verfcheiden van de vruchtbaarfte Landen onbebouwd
gelaaten worden. Ik kan de waarheid hiervan op het on•
wraakbaarfte gezag verzekeren."
Te Aranjuez zal men met den Reiziger zich gaarn eenigen tyd ophouden , en kennis maaken met het Hofleeven in Spanje. In deeze Stad waren in den Zomer, toen
by 'er zich bevondt , niet minder dan tienduizend
menfchen by een gekomen; doch zo haast is het Hof niet
vertrokken, of het wordt eene ontvolkte plaats.
In Madrid te rug gekomen, woonde by een Stieren-ge.
vegt by; 't zelve, hoe zeer bekend , wordt ons hier, door
eene allerkeurigite befchryving; in veele door anderen onopgemerkte byzonderheden , ontvouwd ; doch de Leezer
raadpleege daar over den Heer TOWNSEND zelve.
Van Madrid zette die Heer zyne Reis voort na Afiurien;
on-
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onder den weg deelt hy, als voorheen, zyne keurige opinerkingen mede. Zyn vertoeven in de Stad Vttlladolid,
liet middenpunt zyner Reize , geeft gelegenheid om die
thanA . vervallen Stad te leeren kennen , terwyl het Kanaal, tiaar gegraaven, alle hoop op nieuwen bloei geeft ,
gelyk het Medina de Rio Seco de beginzelen van dien
beteren ftaat reeds mogt aanfchouwen; by het verder voortzetten van zyn Tocht: op welken wy, onder anderen,
eerre breede befchryving van de Stad Leon aantreffen ,
en voorts tafereelen van Landgezigten, met eigenaartige
kleuren gefchillíerd. Wy zullen , in een volgend
Peel; ons reeds ter hand gefteld, den Heer TOWNSENV
in AJturién aantreffen, en weder gelegenheid vinden , om
onze Leezers met deezén belangryken Reiziger nader bekend te maaken.

kleine Werkjes van Mr.

WILLaM HENDRIK SELS.

Vooraf gaat

de Leevensbefchryving van den riuthetir,, door Mr. HERMAN
HENRIK VITRINGA. Te Campen by J. A. de Chalwot, I792.
3iehabven het Voorbericht, Io¢ bhladz. in gr. 8vo.

It bundeltje bevat, behalven de Levensbefehryving van detz
Heer SELS, de volgende kleine Stukjes:
I. Offer det Vriendfchap aan Vrouwe HELENA DE WIT, Echt:
genoote van den Heer JAN srLs, Lc. Collonel en Capltein tet
Zee by het Edelm. Collegie ter Admiralitd.ïc van Amfleldain.
11. Op den Verjaardag van den Heer JAN SELS.
III. De Kerk te Carder aan haaren Leeraar den Heer H. j.
BRUINS, by deszelfs overgang tot de Gemeente te Naarden.
IV. Over het Graf van BELLAMV
V. Aan den Heer Mr. H. H. VITRINGA, by vonnisfe, ten Ho•
ve van Gelderland, van zynen post, als Secretaris der Stad
Elburg, ontflagen, en veroordeeld tot een Provinciaal balling.
fchap van zes jaaren.
VI. Aan denzelven, op deszelfs een -en- dertigtien Verjaardag.
VII. Wiegzang voor ,JOACEMINA ELSEBé, Dochter van Mr.
E. H. VITRINGA en Vrouwe C. M. L. VAN HOECLUM.
VIII. Op de Afbeelding van í19r. H. Ti. VITRINGA.
IX. Op de twee-en-twintigtle Verjaaring van Vrouwe W. WALM
RAVEN, geb. BbE-SSE.
X. Op de Afbeelding van dezelve.
XI. Aan den Heer > RULOFS, op dszelfs aantlelling tot Organist in de Wester -Kerk te Amtieldam.
De meeste van deze Stukjes draagen kenmerken van waar ge .
voel en eene levendige verbeelding, en het geen nog meer
te achten is, men wordt. onder het lezen ,volkomen overtuigd,
dat zy voortgellroomd zyn uit eene groote ziel , die door het
fchoo•
-

ZLEtNZ WERKJES VAN W. R. sEtS;

g1[

fdisoone der deugd getroffen , en daaraan haar vuur verfchuldigd is. 'Er is echter tevens geen één Stukje in deze Verzanneling, dc niet eenige bewyzen oplevert van een' min kie
ziet het ook vry duidelyk, dat de Dich--tchenfmak,
ter weinig of geen' tyd befieed heeft aan het befehaáven van
deze zyne voortbrehgzelen , welk laatl}e echter gemaklyk te
verfchoonen is, daar dezelve enkel aan gemeenzaame vrienden
van den Overledenen gewyd , en door hem niet ter openbaare
uitgave beftemd waren. Men vindt dierhalven dikwyls fchoone,
groote, denkbeelden min gelukkig uitgedrukt ; waarlyk - po.
tifche regels met louter profaifche afgewisfeld ; bloote fpm
tingen van het vernuft en gekunflelde trekken onder de een
uitdrukkingen van wáar en íterk ge.-vouwigflendt
voel vermengd ; zomtyds zelfs een zonderling mengzel van
Heidenfche Mythologie met de verlichter begrippen van het
Christendom ; een gebrek, dat onder de Dichters , die kort na
het herleven der letteren bloeiden , vooral onder de Icaliaanfche,
vry gewoon was; doch dat thans, by Dichters van een' kie
gelukkig verbannen is.
-khenfma,
Met alle deze gebreken, echter, bezitten deze Stukjes zo
veelti edele fehoonheden , dat het Publiek den uitgever voor
de meerdere verfpreiding van dezelven grooten dank verfchul.
digd is, en dat ook jonge Dichters, met de vereischte voor
'er een nuttig gebruik van maaken kunnen. Het-zichtged,
Offer der Vriendfchap,aan de overledene Zuster van den Dichter
gewyd, is vooral een fchoon fiuk. Het beilaat deels uit eerie
Eefpiegeling, in poëtisch profa, deels uit een' Lykzang. Beiden
zyn vol gevoel, en de Zang verdient naast de beroemde Elegie van
ENGEL geplaatst te worden. Achter aan is de Bruiloftszang ge
Fleer SELS te voren aan deze zyne Zuster toezong,-voegd,i
als mede een Geboortezang, waarmede by weinige dagen voor
Kaaren dood haar laatfie Verjaarfeest vierde: maar de Lykzang
munt buiten allen twyfel verre boven de andere Rukken uit.
De Levensbefchryving, door den Heer V;TaINGA voor deze
Verzameling geplaatst, bevat niet alleen eene korte fchets vara
des Dichters nuttig leven en voorbeeldig herven ; maar ooit
eene tekening van SELS, als snengck, als burger, en als Ciristen;
eete tekening, aan ' welker waarheid wy, daar wy den edelen
man gekend hebben, getuigenis geven moeten ; eene tekening,
welke iederen Lezer, die eerbied voor ongeveinsde deugd heeft,
met levendige hoogachting voor de nagedachtenis van SELS
vervullen zal. Aan het einde geeft de Heer VITRiNGA ook een
kort, eenigzins beredeneerd, verflag van des Dichters Werken;
een verflag, waarin , zo wel als in de Levensbefchryving zeiie, eenige trekken voorkomen, die voor hem, welke her ondernenien mogt , om , op uitnodiging van het GenootfchapKunst word dsor arbeid verkregen, ce Leyden, meer opzette
poëtisch character van $ELS te bepaalen, zeer bruikbaar-lykhet
zouden zyn.
in dit verflag wordt ons ook uog hoop gegeven op eerie
au-
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andere Verzameling van kleine Stukjes, door den nu Overle.
denen in de laatlte jaaren van zyn leven vervaardigd, en tevens
op de uitgave van zyne nog ongedrukte Zedelyke Liederen,
uit welke laatoen ons liet volgend couplet, tot eerre proeve,
door den Heer VITRLj GA, wordt medegedeeld:
De Engelen tot Wachters heeft,
En tot een gids het rein geweten ,
Leeft altyd vrolyk , waar by leeft,
En kan in nood den nood vergeten.
Hy jaapt gerust, terwyl in 't veld
De hongerige avond wolven huilen,
Op God Jleunt , zulk een Kristenheld ,
Gelyk een tempel op zyn zuilen,
Zyn rampen vloeien eindlyk af,
Gelyk de Sneeuw in besgvaleien ,
Zyn hoop is God --- zyn troost het graf,
Hy juicht, en laat de dwazen fchreiën.
Wy zyn, ten beiluite van deze aankondiging , aan onze Le.
zers eerre proeve uit de thans uitgegevene Gedichten van den
Heer SELS verfchuldigd, en Wy kiezen daartoe de volgende re•
gels uit den meergemelden Lykzang op zyne Zuster:
Wat ik vergeeten mag, nooit, nooit zal ik vergeeten,
Hoe lydelyk, hoe zacht , hoe moedig, hoe bedaard,
Hoe ongefchokt van hart, hoe edel van geweeten ,
Hoe God betrouwend gy, in 't uur van flerven . waart.
Geen ziel, door lot en kryg geleerd, om niet te beeven,
Al vindt ze de aarde zelfs door inenfchenbloed gelaafd,
Kan fpreekender bewys van waare Jloutheíd geeven,
Lan gy van uw geloove en zielsgerust,'.eid gaaft.
Gy floot gerust ... gerust? ... blymoedig zelfs uwe oogen:
uw choorkleed was bereid.
uw f. estlamp blaakte
Uw lamp
Uw ziel bleef ongefchokt --- de myne werdt bewoogen;
En wien gy fchreiën deelt, gy zelf hebt niet gefchreid.
Gy zegende, gy kuste uw' vader en uw' broeder,
-, rukte u los van uwen echtgenoot,
Cy fc!ieurde u
Ge omhelsde uw jeugdig kroost, voor 't allerlaatfle, als moeder,
En drukte my de hand, fchoon gy geen' traan vergoot.
TJ7at zielsgety verwekte uw onnav Ligbaar flerven,
vey van hoogmoed en van fchyn ! .. ,
Vry van vertooning
Wy meenden alles -- gy, gy toonde niets te derven;
Uw Sterfbed fcl;een den troon van uw geluk te zyn.
Uw flout , uw flesh geloof, net jezus bloed verzegeld,
Schoot heerelyker licht, dan 's waerelds dageraad.
Uw Godgezindheid hieldt den ffaat van 't hart geregld,
En drukte, toen gy jlierft, een' lagelt op uw gelaat ...
Onfchatbaar oogenblik! i zie/ontroerend je/telden,
Hoe kwetfle en hoe doordrongt, hoe fcho/ste ge ons gemoed! ...
Zat was het fchreiën toch voor ons, die t, ,fhreiden
Een zeldzaam werk der ziel! ... [Vat was dat fc ireiëaa zoet!
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Nagelaaten Leerredenen over Paulus Brief aan de Kolosfenfen, van TH. ADR. CLARISSE, in leven Predikant te
Arnjterdam. Naar der zelfs Hand/'chrift uitgegeeven dur
P. AbRESCII, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, en Ac
denaie - Prediker aan de Univerf reit van Stad en Lamle.
hyfde en laatjte Deel. Te Utrecht , Groningen en Annierdam by H. van Otterloo, A. Groenewolt en J. Wesfing Willemsz. 179,. In gr. 8vo. Belialven het Register, 336 bl.
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en lof van doorwrogtheid en oordeelkunde, welken
wy, meermaalen, aan de Leerredenen van wylen den
geagten Kerkleeraar CLARISSE gegeeven hebben , verdient
ook deeze bondel. Van de zulken, die in 's Mans begrippen
en leertrant (maak vinden , komt ook veríchuldigde dankbetuiging toe aan den Hoogleeraar ABRESCH , om dat zyn
Hoog Eerw. met de moeite der uitgave , tot het einde
toe , zich wel heeft willen belasten. Te meer nog, nit
hoofde van een uitvoerigen Bladwyzer van Praktikaale Stuk.
ken, welke in het geheele Werk voorkorren , aan liet einde
deezes laati}en Deels geplaatst. Een nuttig Byvieg7e, ,
in de daad, voor de geenen, die omtrent deeze of geen:
gernoedelyke onderwerpen des Leeraars gedagten, of eenigè -nadere opheldering, verlangen , om dezelve niet eencri
op(lag te kunnen vinden. De betrekkelyke Pli ten , viii
welke de Apostel aan liet einde des derden en met liet
begin des vierden I-Ioofdlluks fpreekt , worden hier naauwkeurig en uitvoerig behandeld , en ter betragtinge eraf ig
aangedrongen.
Om naar gewoonte iets ter proeve voor te draagen, bapaalt zich thans onze keuze tot het mededeelen der ge
CLARISSE, aangaande het vermaard-dagtenv Erw.
uitlegkundig gefchil over den Brief von Paulus uit L'sodicea,
»air aanleiding des bevels Kol. IV: i6, alwaar de Apostel den Kolosférs beveelt , dat zy , naa den Bief, tbans
aan hun afgegeeven, ook den Brief zouden ïeezen , dr.
LETT. 1793. NO. 3.Géii.g
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uit Lodicea gefchreeven is. Zie hier wat Wy, des aan
gaanele , vermeld vinden:
;, De voornaamíte moeilykheid , die in dit gezegde ge
beslaat hierin, welk eenen brief de Apostel hier-legnis,
bedoele? En de uitleggers geeven zich deswegens te meear
moeite, om dat de vyanden van de waarheid, onder andere plaatzen, zich ook wel eens op deze beroepen, wanneer zy aanwyzen willen , dat de heilige Schriften, ons
gebrekkig nagelaaten zyn. Waar, zegt men, is de brief,
hier van Paulus bedoeld, te vinden? Dan , het zy
my vergund , eer ik dieper in dit fink intreede , in het
algemeen op te merken, dat , al fond men eens toe,
dat hier een brief , van Paulus aan de Laodicenfen gefchreeven, bedoeld ware, daar uit dar, nog géenzins zou
volgen, dat van de Kanonyke boeken, dat is, die ge•
fchreeven zyn om tot eene regelmaat voor de ganfche
Kerk, ten allen tyde, te dienen, iets verlooren zy. Het
is immers zeer vermc,edelyk, ja meer dan waarfchynlyk,
dat de Apostelen wel meer brieven aan gemeenten gefchreeven hebben , dan nu voorhanden zyn. Wie kan
denken, dat Paulus niet meer, dan veertien brieven, gefchreeven hebbe, daar by dagelyks overvallen werd met
de zorg van alle de gemeenten? Wie kan denken, dat
Petrus maar twee, f ohannes flechts drie, 3,udas en tacobus eenen enkelen, en dat alle de andere Apostelen geen
eenen, brief gefchreeven hebben? — Wat dan? Men
moet fellen, dat niet alles, wat de Apostelen fchreeven,
zelfs door ingeeving des Geestes, ten nutte van de Kerk,
door alle tyden, dienen ,moest, op dat de Waereld, door
de menigte van Schriften, niet te veel overdwarst wierd,
en .dat de hooge God zorg gedraagen heeft , dat alleen
die Schriften , die ten algemeenen nutte best gefchikt waren, overbleeven en bewaard werden ; neemt men dit aan,
dan vervalt eensilags alles , wat partyen , tot benadeeling van de waarheid, uit dezen text afleiden willen.
„ Dan, laat ons over dit fiuk nog wat meer byzonder
handelen. De gedachten der geleerden, over dezen brief,
komen in een gewigtige byzonderheid vry algemeen overéén , maar in andere opzichten loopen zy zeer uit elkander.
„ Dat geene, waaromtrent men thans vry algemeen famenfiemt, is, dat zekere brief , dien men op den naam
van Paulus voor&eeft, aan de Laodicenfen gefchreeven te
zyn,
,

-
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zyn, een verdichtfel zy , het welk zynen oorfprong heeft
aan misverftand van onzen text , en de floutmoedigheid
van den eenen of den anderen, die, welligt met geen kwaad
oogmerk, maar echter zeer onoprecht, ' denzelven uit ver
bewoordingen des Apostels, in andere brieven-fcheidn
gebruikt, famengéfield heeft. Het is zeker , die verdichte brief is al zeer oud , aangemerkt Theodoretus reeds
van dei zelven gewaagt. By is ook in fommige uitgavelt
des Bybels te vinden, als in die der Wederdooperen (waar
toe, anders befcheidene CLARISSE, deeze harde trek, om
de Mennoniten of Doopsgezinden aan te duiden ?) in de
Hoogduitfche uitgaaf des Bybels van het jaar 1462, daar
hy geplaatst is tusíchen den brief aan de Galatiers , en
dien aan de Efeziers; ook in de zoogenaamde B'iblia peniapla, gedrukt te Wandesbeck, by Hamburg, in 17Io y alwaar by de eerde in rang is onder de Apocryfe boeken
des N. Verbonds. Verfcheiden geleerden hebben hein
ook , in hunne Werken, beide in het Grieksch en La.
tyn, nagelaaten, als daar is PITIUS, FABRICIUS, LEUS DEN, WITSIUS. Wy hebben dien brief, by die voortreifelyke mannen, meermaalen met naauwkeurigheid ge.
leezen, maar dan heeft men Hechts een half oog noodig,
om te zien, dat hy famengefteld is uit meer dan eenen
brief, nu nog voorhanden, meest echter uit dien aan
de Filippenfen, en uit den tweden aan Timotheur.
„ Dan het geen de onechtheid van dien gewaanden
brief nog meer verraadt, is , dat men zelfs de woorden
van ons textvers, doch met eenige verandering, daarin
overgenomen hebbe; men leest toch daar aan het einde: en wanneer deeze brief van ulieden zal geleezen zyn,
,naakt dat hy ook van de Kolosfenfen geleezen worde , en
dat ook gy dien leest , die aan de Kolosfers gefchreeven is.
Dan genoeg van dezen ondergettooken brief, waarvan de
valschheid thans van alle verstandigen , zelfs onder de
Roomschgezinden , erkend wordt.
„ Doch zyn de geleerden het hieromtrent eens, zeer
wyd verfchili men van elka'nderen, als men bepaalen
zal, welke brief hier bedoeld zy." Driederlei gevoelen
wordt hierop' door den Leeraar geopperd. Volgens_ 'r
eerste zou hier niet aan eenen brief, door Paulus geSehreeven , maar aan' den eerften brief van Johannes moe
worden. Doch, behalven dat de inhoud dee--tengda
zes briefs tot zult eetre ged gre geené aanleiding geeft ,
wds
Gá
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was 'er Beene reden voor Paulus, om den naam van Johannes te verzwygen. Even weinig gronds vindt de fleer
CLARISSE voor 't gevoelen, dat hier op den eertien brief
aan Timotheus gedoeld worde ; zynde dit gevoelen op
het Onderfchrift diens briefs gebouwd : deels om dat dit
Onderfchrift geen gezag heeft ; deels om dat Paulus,
toen by aan dé _Koloslèrs fchreef, de Laodicenfeu nog
nooit gezien hadt , en te Rome gevangen zat. Volgens
het derde gevoelen, zynde, onder anderen , dat van den
grootgin vnN.Ea1A, zou hier aan den brief aan de Efeziërs
moeten gedagt worden. Doch ook dit gevoelen vindt
geenen byval ,. om redenen , door Prof. VAN ALPHEN
aangevoerd, doch die, om Naare wydloopigheid, hier niet
vernield worden.
Vervolgens, zyne eigene meening zullende voordraagen,
laat zich de Leeraar aldus hooren. „ Om andere gedachten voorby te gaan, zeg ik nu maar alleen, dat het
my allereenvoudigst , met de meeste en wydstvermaarde
mannen , voorgekomen is , dat Paulus het oog hebbe
op eenen zekeren brief , die uit Laodicea aan hem te
Rome gefchreeven was , en die ongetwyfeld van dien aart
was, dat de Kolosfenfen, door het leezen daarvan, Pau.
lus meening in zyn fchryven te beter zouden kunnen
vatten , terwyl ook de brief aan de Kolosferen tevens
tot een antwoord dienen kon op dien brief, die hem uit
Laodicea gefchreéven was. Ik weet wel , dat men
tegen deze eenvoudige gedachte inbrengt , dat het niet
te denken zy, dat Paulus de Laodicenfen onbeantwoord
zou gelasten hebben, indien zy aan hem gefchreeven hadden. Maar ik zie niet , dat deze bedenking veel zegt.
Kon de Apostel niet verhinderd geweest zyn , om hem
te fchryven ten dezen tyde ? Blykt het niet klaar uit
het voorige van dit Hoofddeel , dat. het den Apostel zelfs
aan tyd ontbrak, om zeer om[iandig aan de Kolosferen
te fchryven ? En liet Paulus die - Gemeente wel geheel
onbeantwoord ? Immers neen : want zyn brief aan de
Kolosferen was tevens eene beantwoording van hunnen
brief. — Ja maar , zegt men , waarom liever aan de
Kolosfenfen dan aan de Laodiceërs gefchreeven? Kon dit
by deeze laatíle geenen nayver geeven? Maar , behalven
dat men van alle historifche dingen de bepaalde reden
niet geeven kan , wegens gebrek van berichten, zóó zou
zien kunnen zeggen: Paulus fchreef aan de Kolosferen,
om
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aan wien Onefimus gezonden werd ,
daar of daaromtrent woonde, of om dit die Gemeente
de groottle was ; of wyl het beter gelegen kwam van
Kolosfen naar Laodicea, dan van daar naar Iiolosfen, te
zenden. En wat den nayver der Laodicenfen betreft, die
zou zeer onbillyk geweest zyn , gemerkt de Apostel ,
een mensch zynde, niet alles doen kon, en zoo veele blyken van zyne liefde en aandenken aan hun gaf, in dezen brief, dat zy zich van zyne tedere genegenheid ten
vollen verzekerd konden houden."
(Zonder ons thans , over de deugdelykheid deezer Op.
losfinge, uit te laaten, wilden wy van des Meeren CL.sxissa's wyze van behandelinge , van foortgelyke onderwer,
pen , Ilegts eene Proeve mededeelen.

om dat Filemon

,

Uitfpanningen in de Eenzaamheid, door wtnts KAMP. Met
Plaaten. Te eanfterdain by Wesfing en van der Hey,
1792. In avo. 33C b:.
ene zeer heilzaame flreklcirg heeft deeze Verzameling
van meer of min uitvoerige \'ertoogen. In eersen
niet onbevalligen 1íy1 vervaardigd, zyn dezelve eigenaarti;,
ingerigt, om de Deugd in een behaagelyk licht te plaat.
sen, en de betragting van dezelve , onder verfchillende
gedaanten, aan te moedigen. De hriendfchap, de Vertroosting , het Genoegen, de Mensch, de Wedergevonden
Zoon , het Paard en de arme Vrouw : deeze , behalven
twee Dichtlfiuitjes, het een aan de Moeder van een in zyne geboorte gejlorven Kind, het ander, aan Cefife, maaken den inhoud van deezen bondel uit. liet Vertoog
over de Vriendfehap verkondigt een edel en uitgebreid
hart , en toont niet onduidélyk , dat iemant , welke der.
zelver vooxtreífelykheid zo gepast waardeert, en de ver
zo onderfcheiden aanwyst, een proefonderviode--eischtn
lyk gevoel moet hebben van deezen lieflyken leevensbaizem. Dat de grondlag van allen zuiver genoegen gelegen is in de vervulling van onze pligten; en hoe meer
wy aan onze bellem-ming beantwoorden , en hoe zuiver
ons hart houden, wy ook zo veel te meer voor-derwy
een zuiver genoegen vatbaar zyn, wordt hier, door een
reeks van bondige redeneeringen , met voorbeelden bekragtigd, in een helder licht geplaatst. „ 6 Sterveling, ver„ trouw op God.; vervul uwe pligten, en zwyg;" 4eeze
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is de gewigtige les, waarvan de inprenting en beoef--

ning met de zonderlinge Lotgevallen van den \Vedergevonden Zoon bedoeld wordt. Geene geringe maate van
doordagte kennisfe ontmoeten wy in de Verhandeling
over den l lensch , welke, van wegen de aangelegen
alle de andere in uitgebreidheid-heidsonrwp,
overtreft. Behalven eene korte befchouwing van 's menfchen lichaamlyk geflel en verilandelyke begaafdheden, legt
zich hier de Schryver voornaamlyk toe, om hem van den
zedelyken kant gade te Haan. In deeze befche uwing zal
by, veelligt , by zommigen geenen zeer gereeden byval
vinden, uit hoofde van het guniiig licht, in 't welk hier
des menfchen zedelyke natuur geplaatst wordt; hoewel,
onzes oordeels, de oorfprong en voortgang van het zede.
lyk bederf, 't welk wy by veelen zien heerfchen, met
meer oor deel en op aanneemelyker gronden, dan gemeenlyk gefchiedt , hier wordt aangeweezen. „ Waarlyk,'s
dus laat zich , onder anderen , onze Schryver hoorn,
„ indien wy onbevooroordeeld den mensch befchouwen,
„ zullen wy ons overtuigd vinden, dat zyne neigingen
„ oorlpronglyk goed , en met geene zedelyke boosheid
„ vermengd zyn; dat hy het kwaade niet verkiest , juist
„ om dat het kwaad is, maar oni dat het hem toefchynt
„ een middel te weezen, om zyne behoudenis te ver„ zékeren, of hem vermaak . aan te brengen, het zy dan,
„ dat by door onweetendheid, kortzigtigheid, onbedagt„ zaamheid of overyling, liet kwaade uitvoert, en het
„ goede nalaat, het zy , dat by door valfche voorftel„ liegen en wanbegrippen , die hy , of door de bepaald.
„ heid en kortzigtigheid van zyn verfland by zichzelven
„ gemaakt heeft ,of die hem door anderen zyn ingeprent,
eerre hebbelykheid verkreegen heeft , om verkeerd te
denken, en daardoor verkeerd te handelen. En wie
„ toch (gaat by voort) is 'er onder de ftervelingen, die
„ zeggen durft, dat zyn verfland beveiligd is voor wanbegrippen en vooróordeelen, voor overyling en misfia„ gen; — dat by nimmer verkeerd en kwalyk gedacht
„ heeft van het eerfie oogenblik, dat by denken kon , af,
tot op het tegenwoordig oogenblik toe? --- Zeker,
„ zulke weezens vindt men op aarde niet." Voorts heeft
de ©pfleller deezer Verhandelinge dezelve doorvlog•
ien met verfcheiden voorbeelden van perfoonen, van liege
berugte zeden; met oogmerk, om, in het beloop hunner
Lot,
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Lotgevallen , de bron hunner fnoodheden naa te fpoo.
ren; of ook om te doen zien, dat nimmer het hart zo
geheel is verbasterd , het zedelyk gevoel, niet zo vol
verdoofd, of 'er vertoonen zich nog altoos eeni--komen
ge deugdelyke gezintheden , welke hen vatbaar maaken
voor hoogere opleidingen, de nadere aanleidingen tot wel
als het werk eerier buitengewoone hemelfche Open.-ke,
baaringe, hier ernflig voorgeftaan, en met dankbaarheid
erkend worden.
Voor 't overige ontmoeten wy hier, ginds en elders,
Dichtregéls , welke, in veele opzigten, den heller van
dezelve eer aandoen. Tot eene proeve diene het reeds
gemelde Dichtítukje :
AAN DE MOEDER
VAN EEN IN ZYNE GEBOORTE GESTORVEN KIND.

„ Treur niet, 8 moeder! om uw Kind
„ De Vader zyner ziel
„ Zag hoe de wereld gansch verblind
„ Van kwaad tot erger viel.
Hy wenkte; — een Engel boog zich: , ga,
, Voer ftraks dit Jongake omhoog;'
„ Zo (prak de Almagtige, en weldra
„ Was 't lieve Wigtje omhoog.
„ De moeder weende, en 't Jongske lachte
„ Toen by tan hemel fteeg, die juichende op hem wachtte.
„ Treur dan niet om uw Kind,
„ Zyn Vader 'riep hem 't huis,
„ En 't Jongske ontvloog gezwind
„ Deeze aarde en haar gedruis.
„ Mint dan uw moederhart hem teder,
„ Zo wensch hem nooit op aarde weder."
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Redevoering, over den aard en natuur der Herlichting en
aerzelver gevolgen voor den Mensch , den Burgerftaat en
de ganjche u'aereld, door Gi.RR1T VAN BOSVELT. Uit
Vergadering van het. Utrecht--gefyrokni we
Jche Departement der 'Nederlandjche Maatfchappy tot
NOT VAN 'T ALGEMEEt. Gedrukt voor Rekening van het
Departement. Te Utrecht by G. T. van Paddeuburg en
Zoon, 1792. 52 bladz. in gr. onvo.
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e gewoonte, by de meeste Departementen der loflyke
1Viaatfckppye tot NUT VAN 'T ALGEMEEN 1 om, van
tyu tot tyd, Reden voeringen in hunne Vergaderingen te
houden , geeft veelen , die anders nooit in 't openbaar
zouden fpreeken , gelegenheid om in dit vak hunne ver
te beproeven; onder deezen bevindt zich de Heer-rnoges
hoSVELT. Zyne Redenvoering over het in den tytel aan
Onderwerp, 't welk zyne !kerke Voorftanders-gekundi
en magtige Tegenitreevers vindt , niet toejuiching in de
Vergadering uitgeiprooken , wordt door dezelve in druk
gemeen gemaakt.
13e grondfQhets van deeze Redenvoering is deeze : I.
Waarheid is het beginzel, veezen en einde, yan alle I/erlichting. Zy is gegrond in de Natuur der dinges.
Zy bepaalt de werkzaamheid van 't verftand van den
i\ ensch , en is alleen het doel , dat door de Verlichting
beoogd wordt. 1I. De ,Oerdichting bewerkt de Gelukzaligheid van den Mensch. Zy verlicht zyn Verftand.
Zy verbetert zyn hart. Zy verecielt zynen geest, en hervormt in hem het Beeld der Godheid. 11L De Verlichting
bevordert liet Geluk van den Burgerftaat. --- Zy is cie
grondslag eener gelukkige Regeeriugskunde. Zy bewaart
het Regt en gehoorzaamt de Wetten. Eerbiedigt de
Overheid. Zy is de Moeder der Kuuften en Weetenfchappen. 2y fchept Overvloed, en weert de Elenden.
Zy bevordert de betragting der gezcl]ige Deugden , en
verzekert aldus de rust, de veiligheid en het geluk, van
dien Burgerllcat. --- IV. De Verlichting bewerkt ook het
Izczl der ganfche Waereld. Zy bevredigt het ;Vleiischdom.
Zy vereenig,t hunne belangen. A'orint hun tot Broeders,
en herschept, aldus, de \Vaereld in een Paradys.
Welk een ruim -1 e]dl Welk een overvloed van Stolhe! en
die alle verwerkt in een halfhonderd ruim gedrukte bladzyden! —Ligt begrypt men dat veel maar enkel aangeftipt
Moet
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moet weezen. Ieder afdeeling uitgewerkt op zich zelve
zou meer plaats vorderen. Dan de gevoelens des Reden.
voerders zyn edel; by drukt zich flerk uit. Maar zyn ftyl
heeft, onzes oordeels, te veel van het Dichterlyke, en
een voorgeplaatst Vers., en eenige ingevoegde, toonen,
dat de Heer VAN n0SVELT zich ook in dat vak oefent.
Ligt loopt men, dat Dichterlyke te veel toegeevende , ge
om in het winderige te vallen, en van 't zelve is-var,
deeze Redenvoering niet vry te pleiten. Men oordeele
uit dit flaal:
„ Wiens hart moet zich niet van de voortreffelykheid
der Verlichting overtuigen, die, maar eenigzius met haar
gemeenzaam , weet dat zy in Raat is, om ons tot den
hoogst mogelyken trap van Menschlyke Kunde, ja! Godlyke Weetenfchappen, op te leiden! Want niet alleen beBuiten wy eerst door haar , met volkomene zekerheid,
tot eené eerfte Oorzaak aller dingen maar zy fchetst
ons ook , daar zy alle nevelen voor ons gezigt verdwynen doet, die, hool;ile volkomenheid, als den liefderyken
Vader der Menfehen ! -- En daar zy ons den reeks
onzer Pligten en de beminnelykheid der Deugd doet kennen , opent zy onze oogen voor den red elykjten,den fchoonfen Godsdienst!
„ Zy meet de krachten der Natuur, en bepaalt haare
werkingen!
„ Zy grypt de ftraalen van den Blikfem, en hoort onbekommerd den Donder boven haar heenen rollen!
„ Zy boeit -de winden in haare vuisten, en maakt ze
dienstbaar aan haaren wil !
„ Zy omvat de Poolen van het Noorden en Zuiden -verëenigt ze en heerscht op de oppervlakte der
Zeeën !
„ Stoutmoedig , beklimt zy de uiterfle wolken ---en daalt, onbefchroomd, in den diepften afgrond neder!
„ Haar verziend oog reikt tot aan de Poorten des Hemels -- fpoort den loop van millioenen om hunne as
r heur Godwentelende, waerelden na, en bereekent, doo
lyk vermogen, den eeuwigen affiand tusfchen de duizeude, voor haar oog fchitterende, zonnen!
„ Ja, daar! waar anders de Menschly lie Geest op
den eersten drempel rust, en op de enkele gedagte angstvol te rug beeft, ontfluit zy, vrymoedig , de gewesten der
Zaligheid, en dringt, door den rei van zalige Geesten,.
tot voor den throon van den OORSPRONG DES LICi11 s!"
Doch
Gy
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Doch het geheel is niet op dien zwellenden toon ge.
flemd. Beter bevalt ons zyn trapt, als by kich laat hoo.
ren: „ Het Recht en de Biilykheid zyn de grondzuilen van
den Staat — en in de befcherming der Wetten is- de
veiligheid van den Burger gelegen. —. Maar, hoe nu zal
deeze laatíle gelukkig kunnen zyn, waar Domheid geene
Wetten eerbiedigt? — of de eertien behouden kunnen blyven , wanneer Onkunde en Vooroordeelen, willekeurig, den
fcepter zwaaijen ? Zal niet veel meer, daar deeze den
throon beklommen hebben, al het geluk der zamenleeving
worden vernield? Zal aldaar, waar geene Wetten heilig
2n, en alle Rechten der Menschheid worden vertrapt,
alle handen der Maatfebappy worden verbroken -- de.
goede Orde niet verkeeren in verwarring, en de billykite
Wetten bukken voor het regt van deli Sterkten ? Zullen
Schelmary en Bedrog, onder den fchyn van Verfland en
Staatkunde, niet de plaats van Eerlykheid en goede Trouw,
of Oproer en Geveld, onder het mom van Recht, Bil
Vaderlandsliefde, die van Gehoorzaamheid aan-lykhéiden
de Letten en Eerbied aan de Overheid, inneemen? Zal
aldaar, waar de Kennis der WAARHEID geweerd wordt,
de Dweepery en het hooroordeel niet weder haare zwarte
Standaarts planten, de Vervolging, als van ouds, haare
bloedige vaanen ontrollen , en , in plaats eener redelyke
overtuiging , woordfchavotten en brandjtapels , tegen het
gezond verfland der Menfchén , oprichten? En zullen
niet overal, waar de menschlyke geest onderdrukt wordt,
alle Kunften en Weetenfchappen, en met dezelven alle
soorfpoed en welvaart, uit den Staat worden 'gebannen? -Moet daar door, met de armoede, de ellende niet ver
tevredenheid in morrend ongenoegen-merdn
veranderen --- de onderlinge eensgezindheid in een eeu.
wigduurenden twist --- de goedgunftigheid jegens elkanderen in nyd -- de opregtheid in valschheid --- de
liefde in haat --- de toegeevenheid met elkanders gebreken , de verdraagzaarnheid met elkanders gevoelens , in
vervolging en woede en de tulle gerustheid des lee.
ven: in een onophoudelyk angflig en kommervol vooruit
immer gevreesden overlast verkeeren? En-zigtvan
zou, hier door, niemand dus meer veilig in perfoon,goed
of leeven, zynde, de Mensch niet genoodzaakt worden,
zich tot dien jammervollen flaat van ongezelligheid te
h.geeven, waarin by eens, .eindelyk, gansch en al zou
moeten omkomen ?"
Be-
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Belangryke Vraagfukken over eenige Godsdienflige gevoelens, inzonderheid over den Oorbiegt. Der JVationale her.
gadering aangeboden, door CHARLES PALISSOT. Uit het
Fransch vertaald. Te Leyden by van der Spyk en Comp.
1 79 2 . 35 bladz. In Svo.
ehalven eenige andere afwykingen der Roomsch • Catholyke Christenen van de leere der Apostelen, wordt,
in dit boekje, vooral de Oorbiegt gewraakt. De Schryver
toont, met klem van redenen, aan, dat deze plechtigheid
niet alleen vol(lrekt nutteloos maar ook ten hoogoen gevaarïyk, is, en voor den Boeteling zelven, en voor de gapt.
fche inaatfchappye; en by bewyst dit niet alleen met rede
uit deft aard der zaalre ontleend, maar ook-nerig,
met historifche befcheiden. Het oogmerk was hier door
den eenvouwigen Burger te verlichten, en tevens ook de
£ ationale Vergadering te overtuigen , dat het haar voeg
niet haar gezag tusfchen beiden te komen , om eene-de,
heimelyke plechtigheid, die zo gevaarlyk voor den Staat
worden kan , te verbieden ; in welk laatl e echter de
Schryver , gelyk men uit een Brief van hem aan een
zyner vrienden , die aan liet hot van het Stukje gevoegd
is, opmaaken nrag, niet geflaagd fchynt.
Van den aard zyner bewyzen, en van zyn' fchry'trant,
trekke het volgende ter proeve: „ In welk een ouderden geeft men doorgaands aan de Priesters de magi
om de biegt af te nemen? Gemeerilyk tusfchen de vieren vyf- en twintig jaaren, in een olxderdom, in welken
alle de driften woeden, en vooral die, welke, fchoon zy
de fchuldlooste is , echter in de Kweekfcholen liet hevigfte beftraft wordt, de onvermydelyk(te van allen, wyl
zy, wettig in haar voorwerp zynde , niet is dan de begeerte der natuur. Iïet is, ntt hun de ontvlammende boe.
ken der Cafuisten in handen_ geheld te hebben , waarin
alle geheimen der wellust, het uitgezogte der losbandigheid, ik durf zelfs zeggen, alle de ftanden van Arétin,
zich met het ongehoord({ e mengfel van Godsdienst en
ónkuischheid vinden nagevorscht; het is, zeg ik, na hun
deze --- werken in handen gefield, te hebben, dat men
het geweten der jongelingen en der maagden aan hunne
hefluuring onderwerpt. I)e nakomelingfchap zal naauwlyks
kunnen gelooven , dat foortgelyke boeken be(iaan heb.
ben, en waarlyk zy bedaan niet, dan alleen in de Catho
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tholieke Kerk: zy zal naauwlyks kunnen geloven, dat zy
door Priesters gefchreven zyn, en dat die Priesters, aan
welke de vertroostingen des huwlyks verboden waren,
zich Godvruchtiglyk bezig gehouden hebben met het grondige onderzoek van alle de misbruiken , die in de daisternisfe het Huwlyksbed kunnen beftnetten ! Het hefwaan
alleen dier boeken, die naauwlyks geduld zouden worden
in zulke plaatfee , die ik my fchaamen zoude te noemen,
zou voldoende zyn
aan een gezond verfland de hei
lasteringen te bewyzen, van welke de biegt-igfchend
piet dan te veel voorbeelden heeft opgeleverd.
„ Vaders der huisgezinnen., kuifcue moeders, heeft! de
jonge dochter , aan welke gy veroorlooft , aan welke gy
zelfs bevolen, hebt, om aan het oor van een man de eer
aandoeningen te gaan betrouwen , welker onverwagt-fle
gevoel haare onervaarendheid ontrust , en die zy zonder
ontfl:eltenis niet aan de tederfie, aan de toegevgndite, moe
zou durven bekennen, wel nn., deze jonge Dochter,-der
die niet haare becninlyke onnozelheid uit uw huis is gegaan, keert 'er helaas!, niet dan te veel onderrigt , weder
In. Zy heeft eerst met bevende en . befchroomde lippen
de bekentenis geftameld dier bewegingen , én dier vluchtige beguichelingen, die haar verwonderen; die beguichelingen, die van zelven gelyk de droomen zouden verdweenen hebben , heeft zy voortaan in haare verbeelding gevestigd door de moeilyke poging , die zy gedaan heeft,
om die te openbaaren, door het meer of minder kiefche
dekkleed , waarvan het ingefchapen gevoel der fchaamte
haar de noodzaaklykheid heeft doen gevoelen om die te
bedekken, Haare verbeelding, door vrees ontroerd, is ge
geweest, om zich met die herinneringen bezig-dwonge
te houden: welhaas: zal zy 'er met toegevendheid mede
bezig zyn, en de bïegtvader zal de gelegenheid daar toe wel
zweten aan te voeren. Vaders der huisgezinnen, kuifche
moeders, ik zeg het u met fmart, uwe Dochter heeft haar
fchoonfle fieraad verloren; zy heeft den adem van den man
ingeademd; zy heeft opgehouden maagd te zyn. De t'zaamenneiging, zoo natuurlyk tijsfchen twee verfchilIende kun
vonk, die zch zoo fpoedig van de een-ne,dilrk
up de andere mededeelt , zal des te fpoediger 'weder op
den Priester werken, wyl by zelfs het fteïktte tegen de na
zal geworfteld hebben. Vreest , dat de voleinding-tur
zich voleindige l"
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Handelingen van het Geneeskundig Genootfchap, onder de.
Zinfpreuk : Servandis Civibus. XVde Deel. Te Am.
herdam by P. Conradi, 1791. In gr. 8vo. 336 bl.
s 'er iets voor den Artz, die in het beoefenen van zyia
Praétyk náauwgezet te werk gaat, van zeer groot belang , zo is het gewis , de door verilandig aangewende
Proeven en Waarneemiifgen bevestigde uitwerking der
door beroemde Mannen aangepreezene Geneesmiddelen ,
en vooral van dezulken , die, uit hoofde van • derzelver
flerke werking op het mcnfcbelyk lichaam, niet dan in
kleine giften <- kunnen verdraagen worden; dat nu onder
deeze de Flores Zinci wel mede mogen geteld worden,
hieraan zal niemand , die dezelve herhaalde reizen gebruikt heeft, in het minfle twyfèlen.
Dit middel, door den berugten Ludernan, (indien zyne
bereiding der Zink den naam van Flores verdiende (*))

I

als
(*) De Recenfent heeft, door de volgende gelegenheid, reeds
hi den jaare 1763, dit middel en de bereiding van het zelve,
zo als Ludeman die in het werk (lelde, leeren kennen. Lu.
deman was gewoon om dezelve te vervaardigen ten huize van
zeker Koperfager, in Amilerdam woonende , welke een goede bekende van hem , en te gelyk ook een Vriend van den
Broeder van den Recenfent, was; Ludeman verkoos altyd, om
het te vervaardigen , een Zon- of Feestdag , dewyl 'er als
arbeidden, en dit gaf tefens-dangeKtsopWinkel
aan myn Broeder, die dan doorgaans by zyn Vriend was, niet
alleen de gelegenheid om het zelve te zien , maar by i., 'er
ook menigmaal medehelper van geweest. Zie hier nu hoe Lu.
Beman zyne Luna fixata bereidde. Hy deedt eene goede hoeveelheid in hukken geflagen Spiauter in eene groote wyde aarde
Kroes, plaatlle dezelve in een Fournuis r op een Houtskoolen
Vuur. Wanneer dezelve begon te fineln en te ontvlammen,
roerde by ze met een yzeren Lepel , zo lang tot 'er eene
zektre hoeveelheid gecalcineerde f'offe boven dreef , die by
dan met het zelfde Werktuig daar af fchepte, en in een Emmer
of Kom, die met kookend heet water gevuld was, wierp; de
op deeze wyze verzamelde en geëdulcoreerde Caix Zinci was
zyn berugt Geneesmiddel, van welk Ludernan zich doorgaans
voor ieder grein, ( zyn gewoon gewigt voor eene dosis) dertig
(uivers lies betaalen.
1 liet uit blykt vooreerst , dat het geene eigentlyke Fiores
Zin .
-
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als een groot geheim, onder den gefingeerden naam van
Luna fixata, aan zeer veele door fluip- of krampachtige
Ziekten aangetaste Lyders , met een wry goed gevolg,
toegediend , en door den beroemden Hoogleeraar GAUnius, door Scheikundige Proefiieemingen, ontdekt Kalk van
Spiauter, of, zo als het, den Hoogleeraar voorkwam, de
Bloemen van dat halfmetaal te zyn, en door hem na
eenige welge(laagde Proefneemingen der geleerde Waereld
bekend gemaakt , en ter verdere proefueeming aanbevolen, is zederd dien tyd zo algemeen in gebruik geraakt,
en tegen zulk eerie menigte van verfchilleude in- en uit
ongemakken , fchoon , zo als het onmogelyk-wendig
anders zyn kan, niet altoos met het beste gevolg, aangewend, dat het voorzeker, met veel recht , de oplettenheid van het lofwaardig Genootfchap Servandis Civibus,
tot zich trok , en haar de volgende voor de Geneeskunde zeer belangryke Vraag deedt nitfchryven: „ Heeft het
„ inwendig gebruik der Flores Zinci tot nog aan de ver„ wagting van den grooten CAUBTUS , die allereerst de
„ aanmoediging daartoe gegeeven heeft , voldaan? heeft
„ het ook dezelve overtroffen ? zo ja, hoe verre, en in
„ welke betrekkingen of omflandigheden ? zyn, nopens
„ dat gebruik, de giften van dat middel, de wyze van
„ het zelve toe te dienen , 't zy gepaard met eenige
„ andere middelen, 't zy opgelost in eenig fcheyvocht,
„ 't zy ancierzins, ook eenige nuttige ontdekkingen of
„ waarneemingen, ter uitbreidinge van de Pra±yk, ge„ daan, of ten dien einde merkwaardige Proeven in het
a , werk geheld ? "
Twee

Zinei waren, zo als de beroemde GAUBUJS meende ontdekt te
hebben ; ten tweeden , dat ook daar uit de twyfeling konde
ont(taan , die' de Hoogleeraar, pag. 116 van zyne 4di'erfaria ,
te kennen geeft : „ Dub/tori 'potera: menusne efet Zinci fu.
„ blimati pulvisculus, an vero alieni quid intermistum haberet."
Ten derden, is de Recenfent van oordeel, dat het ook hoofd
aan de edulcoratie toe te fchryven is , dat de Ly--z'akely
dertjes, hoe Jong of teder zy ook waren , nogthans zelden of
nooit na het gebruiken van Ludemans poejertjes tot braaking
geneigd waren ; iets dat met onze gewoone Flores Zinci dage
ondervonden word, zelfs by bejaarden ; en fchoon ilegts-lyks
ter gifte van een heel of zelf half grein gegeeven, zonder
dat een bymengzel van Speceryen of de Cart. peruv. ia ftaat
Is om dit altyd' te kunnen beletten.
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Twee uitmuntend fchoon opgeftelde Antwoorden op
deeze Vraag worden in dit Boekdeel gevonden. Het eer.
fie is van den Heer a. SCHUTTE , het welk met den
Gouden Gedenkpenning bekroond is, en het tweede van
den Heer j. ROBOL , aan wiens Schryver de Zilveren Gedenkpenning is toegeweezen; zynde aan het flot van dit
Deel nog eene Waarneeming van, den laatstgenoemden Au.
theur geplaatst, wegens eens Waterzugt der Longen, en
derzelver geneezing.
Om onze Leezers iets ter proeve aan te bieden, ver.
kiezen wy hiertoe het flot van het derde Hoofdftuk ,
uit her Antwoord van den Heer
in de tweede ,
sCFIUTTE. N dat de geleerde Schryver, in dit Hoofdituk,
een aantal Proeven en Waarneemingen, nopens de wyze om de Spiauterbloemen toe te dienen, uit verfcheide
Schryvers byeen verzameld, opgegeeven heeft, vervolgt
hy, pag. 122. „ Het lust ons hier het een en ander,
„ nopens het gebruik der Zinkbloemen, te herhaalen, en
,, hierby, als fchetsgewyze, ons gevoelen, nopens te toe„ dieping en de vereeniging derzelven met andere Ge„ neesmiddelen, mede te deelen. Vooreerst, moeten wy,
„ derhalven , herinneren , dat de Zinkbloemen voornaa.
„ mentlyk dan een zeer werkzaam Geneesmiddel uitmaa,, ken, wanneer 'er alleen irritabiliteit," (wat de Autheur
onder deeze uitdrukking bedoelt, heeft by op pag. 79
verklaard) „ in het menschlyk lichaam zondigt ; in dit
„ geval dan ook , wanneer deeze irritabiliteit door he„ vige aandoeningen, en voornamelyk. door fchrik, ; gaande gemaakt is , zonder dat hier zwakte of eenige an„ dere om{landigheid bykomen, dunkt ons, dat men de
„ Spiauterbloemen nooit beter kan toedienen, dan op
„ de eenvoudigfte wyze, met wat Suiker of een foortge•
„ lyk kragteloos lichaam vereenigt ; maar wanneer dit
gebeurt is., om dat 'er zuur in de eerste wegen huis,, vest, het welk de gevoelige wanden der darmen prik.
,, kelt, en hier door onregelmaatige beweegingen vats
,, het levensbegin zei daar fielt , dan komt voornament.
„ lyk derzelver vereeniging met de opílorpende aardent
„ te pas , even zo als de wormdryvende middelen met
„ de Spiauterhloemen dienen vereenigt te worden, wat'„ neer deeze beweegingen door de prikkeling , die de
„ Wormen aan de dierlyke huishouding veroorzaakën,
„ ontftaan zyn. Het zelfde.- kan Men vasttf#elten, om rent
a , de zweetdryvende middelen i ,in die gevallen, alwaar
„ de
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„ de fluiptrekkingen en onregelmaatige fpierbeweegingen
„ veroorzaakt zyn door eene fcherpe íloffe, het zy die
,, der uitwaasfeming , het zy van eenen anderen aart ,
„ evenwel die niet anders dan door de huid kan ontlast
, i worden, komen de zweetdryvende middelen alleen te
,, ftade , ten einde aan de Zinkbloemen behulpzaam te
weezen in het weder naar buiten dryven van eene lof„ fe , dewelke de gevoelige vezel ' zo hevig aandeed ;
„ zoortgelyke regelen hebbe men in opmerking te nee.
„ men, ten opzichte der verdere toediening der Spiauter„ bloemen, en voornamentlyk ten- opzichte haarer ver„ eeniging met de verf}erkende middelen. In de Koort.
„ fen , wanneer 'er eene overhelling tot rotting plaats
„ heeft , of dat de zwakte te gelyk met de irritabiliteit
de overhand neemt , behooren zy vooral , met den
Koortsbast vereenigd , toegediend te worden. In de
,,. langduurige Zenuwkwaalen , wanneer de onregelmaatige
„ fpierbeweegingen door een verminderde veerkracht der
„ vezelen , en dus door zwakte , ontlaan , of dat dezelve
„ hier door gaande gehouden, en meer en meer worden
„ aangezet , dan komt het voornamentlyk te pas , dat
„ men by de Spiauterbloemen de ver11erkende Kramp.
„ ftillende middelen , als het ol. animale Dippelii , de
„ droppelen van hOFFMMAN, de Canzpher en zoortgelyke ,
„ voege , dewelke onmiddelyk , even als de Spiauter„ bloemen , maar op eene andere wyze, op de gevoe.
lige vezel werken. In andere gevallen komen wederom
„ andere verfterkende middelen te lade , dewelke alle
aan de bykomende om(landigheden, en aan het geftel
„ des Lyders, moeten getoetst, en op verfchillende WY.
y, zen met de Spiauterbloemen toegediend worden. Dan
„ behalven deeze nu opgenoemde ongelteldheden van het
,, lnenfchelyk lichaam , dewelke de byvoeging van an„ dere Geneesmiddelen noodzaakelyk,maaken, gebeurt het
„ niet zelden dat men de Zinkbloemen niet zo op zich
„ zelve kan toedienen , uit hoofde der maag, waar op
„ zy menigwerf zulk eenen nadeeligen invloed hebben:
„ in deeze gevallen is het zeer noodzaakelyk, dat men
s, by dezelve de Maagmiddelen , als de bittere extras ten , de
;, kruis- en- munt , pepermunt, de Speceryen en derzelver
„ gedestilleerde Olien voege , ten einde de maag in laat
„ te (tellen om een middel te verdragen , het geen zo
„ tegenlirydig aan haare- natuur fchynt te weezen."
-
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VOLLEDIGE BESCHHRY'VING VAN ALLE KONSTEN. Ieg

Volledige Befcliryving van alle Konfien, Ambachten, Ifand,
werken , Fabryken , Trafyken , derzelver Werkhuizen ,
Gereed/chappen,, enz. Ten deele overgenomen uit de bcroemdjle buiten^andfche Werken ; en vermeerderd met de
Theorie en Praetyk der beste Inlandfche Kunf enaar n
en ii ndwerkslieden. Negende Stuik. De Panieren :faker.
Met Plaaten. Te Dordrecht by A. Blusfé en
1792. In gr. avo. 3o2 bl.

D

e Franfche Academie zich voorgefteld hebbende, om
eene volledige en naauwkeurige befchryving te leveren , over de gewigtige Kunst van Papierraaken, eti
wel, volgens de bewerkingen, welken dien aangaande in
onderfcheiden Provintiën van Frankryk plaats hebben ;
heeft de Heer DE LA LADE deze belangryke taak op
zich genomen , na dat hy alvóórens ver{clieiden Papier
verrichtingen, geduurende-fabrykenzogt,dlvr
eenen geruimen tyd , met alle mooglyke oplettendheid ,
I,v;ewoond en naargefpaord halt. Boven deze heeft hy
een belangryk gebruik gemaakt van de Waarneemingert
der Heerei DU HAMEL, met opzicht der Papiermaakin;
te /Jngoumois ; van LE CAT , ten aanzien der Papiert .bryken in Normandië; van DE CLERANT, wegens de Molens in Franche Conate; en van DE MILIE, aangaande de
fchoone Papierfabryk te Montargis. Na de zámenEtelling
en drukking van het Franfc;te Werk, is 'er nog ee=.í
naauwkeurig verflag by gezotnen , raakende de nieuwe
inrichting eens Papiermolens te Bourgogne : in welke de
Cylinder het voornaame is ; die men echter weet , dat
reeds vroeger in de Hollandíche Papiermolens gebruik.
werdt.
Deze nnauwkeurige befchryving van den Heer DE LA
LANDE, over de Kunst om Papier te maaken , deelt de
kundige Heer n. J. KASTELEYN zynen Landgenooten in
dezen Papiermasker mede; hebbende echter zodanige
Articulen weggelaaten, welke hy oordeelde geen genoeg.
zwam belang voor onze Natie te bezitten; als daar zvp,
een aantal verordeningen en \Vetten, raakende de Franfche Papierfabryken, enz. Daartegen heeft by 'er eery
drietal Aanhangzels bygevoegd, geevende het eerfle een
zaaklyk bericht van de zelfflandigheden, die, ter bereiding
van Papier, gefchikt zyn. Het tweede behelst eerre be.
,

-
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fchryving van liet Papier der vreemde Natiën , benevens
eene fchéts wegens het boomvollen Papier, in Europa. En
het derde Aanhangzel geeft den oorfprong , voortgang ei
tegenwoordigen ftaat roer Papierfabryken van Lywaad , in
Europa, te kennen; zynde hier in veel overgenomen uit
G. F. WEHRS , Verhandeling vom Papier, enz. welke voor
uit de bron putte , die een onzer verdienfte--namelyk
lyke Landgenooten gepend heeft ; namenlyk de Heer
GERARD MEERMAN , eerst door zyn uitgegeeven Programma, en vervolgens door zyne Latyníche briefwisfeling ,
het Papier betreffende.
Wat de Verhandeling van den Heere DE LA LANDE
aangaat, dezelve is zodanig ingericht , dat men 'er, na
eene gepaste Inleiding, het Papier der Romeinen, den
oorfprong van Boomwollen- en Linnen -Papier, en de ftoffe
des Papiers, in befchreeven vindt. Toonende vervolgens,
de wasfching, forteering en rotting, of broeijing, der Vodden of Lompen. De verdeeling en hoedanigheid van het
Water in den Molen, en de verdere Gereedfchappen die in
denzelven tot het Papiermaaken gevonden worden. Ein
digende met eene berekening van de Producten eens Papiermolens, en verfcheidene Aanmerkingefi over de Papie.
ren , uit verfcheidene Provintiën.
Daar de Papiermaaker zodanig aaneen gefchakeld is, dat
men niet„ dan gebreklyk, eenig leuk 'er uit kan neemen;
meeven wy onzen Leezeren geenen ondienst te doen ,
wanneer wy hen de nieuwe uitvinding mededeelen, welke de Góttingfche Hoogleeraar, JUSTUS KLAPROTH , in
1774 , heeft bekend gemaakt : namenlyk om uit gedrukt
Papier weder nieuw Papier te maaken; en 'er de druk letters volkomen uit te wasfchen. Zie hier het zaakelyke
zyner eigen befchryving, welke hy, op een half vel dergelyk verwerkt Papier, heeft doen drukken en uitgeeven.
„ Ik viel (zegt hy) op het denkbeeld , dat , wanneer
het gedrukte Papier naauwlyks met Terpentynölie werde nat gemaakt , zulks het vaste drukvernis los weeke,
maar dat de walk of vol.arde (Argilla Fullonum) zo wel
hetzelve , als de Terpentynólie , volkomen moete uitwasfchen. Verfcheiden Papierfabrikeurs , welke ik gele.
genheid had daarover te onderhouden , waren van de
onmozelykheid zoo zeer overtuigd , dat zy eene proefneeming deswegens als vrugteloos aanmerkten. 1k vermoedde nochtans van het oplosfend vermogen der Terpen.
tynrilíe , en van de werking die de volaarde by het wasfeheta
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i'chen der Lakens te wege brengt , dat de proef waarfchynlyk niet dan gelukkig konde uitvallen. Een voor
dat men 'er zich niet aan moete flooren, wanneer-beld,
lieden, welke waanen dat het geene nog niet gefchied
zy , niet gebeuren kunne , al wat nieuw is , voor one
doenlyk verwerpen, Eindelyk vond ik ee'si Papierfabrikant, welke bepoot, om 'er de proef, voor myne rekening, van te neemen. Dit was de Papierfabrikeur SMIDT,
naby Gottingen, die deze proef op zich nam.
„ Tot deze bewerking veroordeelde ik drie Folianten,
te zamen 45 Alphabetten groot , die op flegt Schryfpa.
pier met Munniksfehrift geheel vol gedrukt waren. Hy
heeft deze drie Deden, zonder dezelven, op de ruggen,
vin de , lym der banden te zuiveren, in heet water gelegd , op dat er de lym zoude µittrekken; eene verrichting , die zelfs plaats heeft t als men Papier ílethts tot
Bordpapier verwerkt. Hierop heeft hy zes hukken vol
ieder van drie duimen lang, en één duin dik -arde3,
mede in het ílampgat gedaan, en de ganfche masfa, die
voor één gat byna te Veel was geduurende twaalf uuren,
daarmede naarilig laaten ftampen.
„ Vervolgens is de masfa uit het gat genomen, een Kan
vol Kalk 'er by gedaan, en zoo heeft men ze agt dagen
haten liggen. Daarna is de masfa in den Cylinder gedaan, waar toe eigenlyk twee gaten vol masfa verëischt
werden; ondertusfchen was 'er voor het gat te veel, en
voor den Cylinder te weinig: van daar komen, volgens
de uitfpraak van den Papierfabfikant , de weinige geels
vlakjes in 't Papier voort die niets anders dan roestvlakken van den Cylinder zyn. In den Cylinder is het ílechts
twee uuren bewerkt , en de floffe hadt 'er nog eerder
kunnen uitgenomen worden , indien zulks de wasfching
niet verhinderd hadde; voorts is de masfa in de kuip gedaan , en verder even als ander Papier behandeld.
„ Hier uit nu heeft hy één riem en twaalf boeken Papier geleverd; met bericht, dat by nog eene klomp masfa
overig hebbe , waarvan nog vyf of zes boeken konden
gemaakt worden.
„ Ik had de Folianten niet gewoogen , en weet dus
niet, hoe veel 'er van de masfa verlooren zy. De vermindering aan zwaarte , veroorzaakt wordende door de
wegwasfching van het drukzwart , kan, uit hoofde van
derzelver geringheid, in geene aanmerking komen.
;
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„ Behalven de paar ftuivers voor volaarde , zyn 'er
geene andere onkosten dan het arbeidsloon gemaakt.
„ Van Terpentynölie is geheel geen gebruik gemaakt,
om dat de Papiermaaker my niet wel hadt verflaan,
£doch deze voorzorg is ook onnodig geweest, naardien
de bloote volharde, boven verwagting, genoegzaam werdt
bevonden, om het drukzwart volkomen uit te wasfchen.
De hier en daar zynde kleine flipjes , in het Papier, zyn,
volgens het gezegde van den Papierfabrikant, door de
onzuiverheden, die van de banden op den rug gebleven
zyn, als mede door den Cylinder, veroorzaakt. Dit nochtans ware wel vóór te komen geweest.
„ Uit deze nuttige uitvinding vloeijen de volgende voor.
deelen voort:
„ i. Kunnen onbruikbaare gedrukte Papieren het gebrek der Lompen vergoeden , aan welken dikwyls mangel
is, en langs hoe meer gebrek zal zyn , hoe meer 'er Zyden en Wollen Kleederen gebruikt worden.
2. Kunnen Boekverkoopers en Bezitters van nutteboze Werken, derzelver onbruikbaaren voorraad , waar
voor de Papiermaaker flechts één gulden voor den Centenaar betaalt, naardien zy ze liechts tot Bordpapier ver
meer voordeels afzetten. En hoe ryk zyn-bruiken,mt
onze tyden niet aan zoogenaamd misdruk! misfchien heb
ik 'er ook myn deel aan.
„ g. Zyn , behalven het arbeidsloon , dat in verre na
niet zoo hoog kan zyn , dan voor Papier 't welk uit
Lompen bereid wordt, de kosten byna van geen belang;
veeleer wint de Fabrikant het forteeren en fynmaaken der
Vodden. De masfa der Lompen. moet vier-en-twintig
uuren gellampt worden; maar deze masfa Hechts twaalf
uurep, en nog minder.
„ In den Cylinder moeten de Lompen twaalf uuren,
dezen flechts, twee uuren , bewerkt worden ; zoo dat
men hier aanmerklyk aan tyd en kosten wint.
„ 4. Kan het ook niet anders zyn , dan dat het op
deze wyze gemaakte Papier fyner en beter uitvalle, dan
liet geene uit Lompen voortgebragt wordt.
„ 5. liet misdruk , dat tot hier toe voor fcheurpapier
gebruikt is, kan dus veel nuttiger worden aangewend, en
de Kramers kunnen zich even goed van gemeener Papier
bedienen, enz."
De Heer, wsnets wenschte , dat men zich meer van dit
mid-
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middel tnogte bedienen, dan men tot heden nog gedaan
heeft. Hy gelooft , dat de Duitfche (en wy geloovrn
ook de Eollandfche) Litteratuur, ons voorraad genneg
kunne opleveren ; en onze Schryvers zouden dan '>nor
het gemeene welzyn, door de vernietiging hunner Werkei , nuttiger weezen , dan door de enkele vergeetenheid. Indien de fchaarschheid der Lompen daardoor
nog niet weggenomen wierdt; pryst hy de witte Moer
als een der beste zelff'candigheden, aan, om-beziënom,
'er Papier van te maaken.
Wat nu de geheime Kunstverrichtingen der Hollandfche
Papierfabrykanten aangaat , niemand behoeft dezelven in
dezen Papiermaaker te zoeken. Verfcheidene Provintiën
Van DuiUrcliland , zegt gemelde WEHRS , hebben alle mogelyke poogingen aangewend , om in Holland de Papier maakkunst te hiaten afzien, 't welk echter, door de om
nimmer gelukte: en om wel -zichtgedrFabykn,
reden de Heer KASTELÉYN 'er ook geene de miníle-ke
melding van maakt ; daar toe door zynen Vaderlandlievenden pligt gedrongen zynde.
Wy zullen 'er echter niet voor inftaan , of 'er niet
verfcheiden zogenaamde geheimen in de Hollandfche Papiermolens zyn, die, in de daad, geene geheimen meer
geheeten kunnen worden. De Werktuigkundige LEONHARDT CHRTSTOPH STURM, 'te Zaandam de Papiermolens
befchouwd hebbende, (preekt mede van geheimen die de
Papiermaakers voor elkander niet eetfis willen weeten; intusfchen deelde hy, die een Vreemdeling was, in zyne
Yollftkndige Muhlen Baukunst, Edit. Augsburg, i' 8, in
fol. Tab. XXV—XXVII , en voornamenlyk Tab. XXVI..
Fig. i en 2. , de zoo zeer geheim gehouden Werktuigen
mede, welke in onze Papiermolens dienen om de Lompen tot Papier te maaien. Mogelyk zou de lieer KASTE.
LEYN nit gemelde Werf-, indien hy het gekend had, no
iets nuttigs, ten opzichte der Papiermolens, .hebben kunnen mededeelen ; treedende daar mede geenzins buiten
zyn bepaald beflek , het welk hem toeliet, zodanige Werktuigen te befchryven, die uitlandfche Autheuren van de
Hollanders toonden, of vermeenden, te weeten. — De
XIV bygevoegde PIaaten, tot dezen Papierraaker,, zyn
door omflandige verklaaringen opgehelderd.
,
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ZAAKEN VAN STAAT EN OORLOG.

,naaken van Staat en Oorlog , betreffende de Vereenigde
Nederlanden, zedert het begin van 't 3eaar 1780. XI,
XII, XIII en XIhde Deel. Te Amflerdana by J. Allart,
177x. In gr. 8vo.

D

e Verzamelaar deezer Staatsflukken gaat op den ouden voet voort , en levert ons in het Xlde Deel
eene menigte van Stukken, in de eerfle Maanden des Jaars
MDCCLXXX[II ingediend. l leermaalen , om de aangelegenheid der zaake , den tyd vooruitloopende , hadt by
in het Xde Deel gevoegd, de4dvifen der Hollandfche Admèraliteits Gecomwitteerden en Ministers op de Maaze, en in
het NQorderkwartier,, op het Hoofdpoint van het Rapport,
over de Defenfie der Republiek, relatif de zaaken van, Oor tog te water , uitgebragt ter Vergadertinge van hun Ed.
Gr. Mog. de Stan ten van Holland en Westfriesland, in dato
sy Aug. í79o, zo vinden wy ook, ten flot van dit X[de
Deel, den RaadJlag van de Hollandfche Admiraliteits Gecommitteerden en Ministers te Amfterdanz , over 't zelfde
onderwerp, ter tafel van hun Ed. Gr. Mog. gebragt op
den 36 Nov. 1790,
Omtrent het X[I, XIII en XIVde Deel, te gelyk uitgeg;even , en ook afzonderlyk te bekomen , berigt de Uit.
geever, „dat de rede, waarom het zeer interesfante ('ruk,
den inhoud dier drie Deelen uitmaakende , de geregelde
Opvolging der Jaaren eenigzins verbreekt, gelegen is in,
het gewigt der zaake zelve; behalen dat een algemeen
Register de noodzaaklykheid dier Opvolginge wegneemt„
hebben wy geloofd, dat de Leezer een (luk van zo groot
belang liever geplaatst zage, vlak in zyn tyd, gelyk men
(preekt, dan naa verloop van zo veele jaaren, als in ons
Werk nog doorloopen moeten worden , aleer dit (Ruk op
zyne rechte plaats kan volgen ; de tyd , daar toe vereischt wordende, zou zekerlyk veele denkbeelden uitgewischt hebben , welke thans niet weinig zullen toebrengen, om het Rapport, 't welk wy nu leveren , te meerder van gewigt te doen weezen: offchoon het waar zy,
dat de Stukken, in dit ons Werk voorkomende, ten allen
tyde van gewigt zullen zyn ; de echtheid derzelven zal
den Historiefchryver, en allen navorfcher der Gefchiedenisfen van het Vaderland, ten zekeren gidfe dienen, en,
het geen alles afdoet , of verlichten, of doen zwygen,
wari-
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wanneer een talloos tal van brochures, en gepasfioneerde
Schriften, hem, in eenen doolhof zullen gebragt hebben ,
waarvan de uitgang voor geen menschlyk vernuft te oatdekken zal weezen ----• meermaalen, en zelfs dikwyls,
is onze Republiek een tooneel van troublen geweest ,
maar nimmer hebben eenige troublen zo veele bedrieglyke
Schriften gebaard als het einde der Achttiende Eeuwe."
Het te recht gewigtig Stuk genoemd, is de Memorie,
houdende het Generaal Rapport van de Perfooneele Commisfie van het Financie-Weezen, met Bylaagen , in dato
den z i Mey 1790. Ten gevolge van haar Hoog Nog. Refolutie van 4 Mey 1785. Met de Refolutie van haar Hoog
Mog. daar op genomen, den 2.t Mey I79.
Het Rapport zelve bellaat uit vier Deelen ; waarvan
het eerfte in zich bevat, een Voordragt van de middelen,
welke de Gecommitteerden gemeend hebben by der hand
te moeten neemen, om te geraaken tot een gelukkig ein•
de, niet betrekking tot de Quotes. — Het •-tweede, een
voorfag van den actueelen Staat van de Generaliteits Kas,
met byvoeging van de gedagten der Gecommitteerden over
het emploi van dien, en van de middelen tot verbetering
van de Generaliteits inkomflen, en befpaaring in de uit
derde, eene befchouwing van de gebre--gaven.Ht
ken, zo generaale als byzondere, van den Staat van Oor
middelen tot redres.
-log,metanwyzivd
Terwyl het vierde de Propofitie van Zeeland overweegt,
tot het negotieeren in tyd van Oorlog door de Generaliteit, tot laste van de Provincien, en tot het bepaalen.
van een generaal Fonds om Interesfen daar uit te vinden.
Veel, zeer veel, onbekends, of llegts ten halve geweeten, komt hier den Landzaat onder 't ooge. Op de goede trouw der Opgeeveren moet het af; dan met deeze
zyn ze aan dwaaling en misvatting blootgefteld, blykens
de Confederatie van den Heere Griffier FAGEL , betreffende
het Rapport door de Heeren Gecommitteerden tot Revzfte
van de Quotes en het Finan cie • Weezen , aan 't einde des
XIVden ijeels te vinden. Deeze gryze Staatsdienaar, die
meer dan eene halve Eeuw het Land gediend hadt, vondt,
wegens zyn Departement , de Griffie betreffende , welke
aangemerkt mag worden als eene Generale Secretarie van
Staat voor de zeven Bondgenooten, in het Rapport, gelyk by
zich uitdrukt, „ gewag genaakt van Gebruiken, die men
te vergeefsch in zyne Memorie (aan de Commisfie op
f14
haar
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haar verzoek ter hand gefield,) zal zoeken. — Gebruiken, welkers befchouwing echter de voornaamfle grohdl^g fchynt gelegd te hebben, tot de bezwarende denlzbeeiden , welke de Commisfie zich van de Griffie heeft
geformeerd, en dus de eertte aanleiding gegeeven te heb beu tot den voorflag om 'er de Conflitíitie geheel _ van
te veranderen, en den bodem in te flaan; doch Gebruis
ken, welken het hem leed doet, onbewimpeld, te moeten
deciareeren, dat alleen hun exiftentie hebben in de inbeelding van die geenen, welken dezelven aan cie Commisfie hebben aangebragt, en dus de Leden in dat voor
misleid."
-naiepot
;

Staat van Regeering, Godsdienst, Geleerdheid en K'onjien,
in Groot-Britanje, omtrent liet einde van de agttiende
eeuw ; door Dr. GEBH. FUIEDI:. AUG. WE,NDEBORN,
Predikant te Londen. Vierde Deel. Uit het Hoogduitsch
vertaald. Te Campe`n, ter Drukkerye van J. A. de Chal.
mot,1792. Iz gr. Svo, 404 bladzyden, ehalven de hoor
-redn Btawyz.
waarin
te recht
twintig jasren lang onder
NabeweertkortedatVoorreden,
Natie zelve
aanmerkingen heeft
eene

de Schryver
,
„ hv, die
,; de [Engelfche]
zyne
, ti kunnen maken, en van tyd tot tyd verbeteren en be„ fchaven," tot de beoordeeling van den toeftand der geieerdheid en der kunften in Engeland, „ beter beregtigd"
is dan iemand zyner Landgenooten, „ die nimmer dit
„ eiland met oogen aanfchouwde , of ten min{te maar
een korte poos op hetzelve doorbragt,°' volgen vier
floofdllukken , welke Iiet geheele vierde Deel deezés
Werks uito iaaken (*) , onder de volgende opfeliriften.
1. Van den toeftand der Geleerdheid en der Llletenfct: pp'én
't gemeen. 1I. Van de Schoolen. 111. Man de Univerfteiten (zo te Oxford en te Cambridge, als in Schotland.)
-

;V. Algemeene befehouawing van den ftaat der Konjlen in
Engeland : waarin dc volgende onderdeelen voorkomen í
Schil(*) Zie over de drie voorgaande Deelgin , i1gern. Paderl.
Letterpoef. voor 1791, No. a. bi. 7 o, enz. No, 3. bl. i 2o, enz.
voor 17)2, No, 4. bl, 148, enz.
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Schilderlont. Het Graveren. Beeldhouwkonst. Bouwkonst,
Aanleg van Tuinen en Plantaadjen. Muzy+k. Tooneel.
Het eerfee Hoofdftuk is ver het grootfte , als beflaande
honderd en zestig bladzyden , of nagenoeg twee vyfde
deelen des g^heelen Boeks. De Schryver geeft niet hoog
op van- de aanmoediginge, welke Geleerdheid , Weeten•
fchappen en Kuntien in Engeland vinden , vooral van
den kant der Regeeringe. ,; Ontallyke voorbeelden," zegt
hy, ;, welke Engeland oplevert , zouden het Latynfche
, Werk over de ongelukkige geleerden zeer kunnen doen
,zwellen (t)." Hy erkent , evenwel , en toont - met
000rbeelden, „ dat zy, die het geluk treffen van by het
Engelfche publiek in gunst te geraken, 'er oneindig
„ beter aan zyn, dan zulken, die zich op de zo zeldzame edelmoedigheid van de grooten der aarde verla„ ten (t)." -- Een bericht van de voorzorgen door

het Parlement van Groot-Britannie gebruikt tegen het
baatzuchtige nadrukken van boeken , brengt den Schryver tot een onderzoek, waarin wy hem niet zullenvol
welke van beide, de Engelfche of de Hoogduitfche-gen,
Natie, meest beset is met fehryf}e akte. Zyne uitfpraak
is, dat de eeríle hieromtrent der andere niet behoeft toe
te geeven (4-). Van- de Vryheid der Drukpers, van
de maandlyks uitkomende Tydfchriften, welke ver boven
de Hdogduitfche gelceld worden (s), van de Vertaalingen van Griekféhe en Latynfche Schryveren, waaraan
de Britten," zeg de Heer VENDEBOnN „ met betrek.
„ "king tot den goeden fmaak, niet weinig te danken hebben (**)," en van den algemeeneih toefland der Ge
Engeland, wordt vervolgens gefproken, en-lerdhin
deeze laatfte in haare byzondere vakkeil nagegaan. -Hierby komen in aanmerking de kennis van Taa!en, zo
der Engelfche als van vreemde, zo van leevende als van
doode; de Ars Critica; de Bybeluitlegging; de Rechtsgeleerdheid ; de Geneeskunde ; de Heelkunst; de Wysbegeerte in het algemeen; de Natuurkunde; de Zedelyke
Wysbegeerte; de Wiskunde ; de Gefchiedenis, by gele
welke gefproken wordt van de Algemeen-genhida
His=
(*s•Bl. 8. (t) BI. 9. (1) BI. 1^, enz.
() Men leeze, ondertusfchen , de aantekening van den Ver.
taaier, op bi. 3S, over de berichten van buitenlandfiche boeken, in de Aanhangfels van het Monthly Review voorkomende.
(") Bl. 43.
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Historie, en van derzelver Schryveren ; de Aardryksbefchryving; Leevensbefchryvingen; de Oudheidkunde; Wel
zo op den Preekfloel, voor de Balie en-fprekndhi,
in her Parlement, als in de zogenoemde debating Societies;
de Dichtkunde ; de Maatfchappy der Weetenfchappen,
waarvan een tamelyk uitvoerig verflag wordt gedaan; de
Maatfchappy der Oudheidkundigen; verfcheidene diergelyke Maatfchappyen te Edinburg en op andere plaatzen,
waarby tot flot nog iets gezegd wordt over de openbaare Boekeryen. Van den algemeenen iaat van de meesten deezer takken van geleerdheid, geeft de Schryver
juist geen voordeelig denkbeeld, terwyl ley evenwel recht
doet aan de verdieníten van byzondere perfoonen. --Daar wy denken , dat de debating Societies by onze
Landgenooten niet zeer bekend zyn, zullen wy, het geen
van dezelve gezegd wordt , eenigzints verkort, tot een
ílaaltje opgeeven. „ Hoe hoog het int openbaar fpre„ ken , en de gave om voor een vergadering met vry.
„ moedigheid over allerlei zaken te redetwisten , onder
„ de Engelfchen gefchat worde , kan men afnemen uit
„ het aantal van plaatzen , welken ..... wekelyks voor
„ ieder .... om te debatteren open (taan. Eertyds droe.
„ gen dezelven den naam van Robinhood, thans dien van
, a debating Societies. Terwyl ik dit fchryf, zyn 'er in Lon.
„ den drie boven anderen befaamd, ééne in Foster-lane,
„ één in de Herberg de Myter , en één in Newgate„ Eiraat....... Doorgaans wordt de ftelling, waarover ge.
„ fproken zal worden, agt dagen te voren in de Nieuws.
papieren aangekondigd, en dan tevens bekend gemaakt,
„ op welke wyze de voorgaande is befist. Ieder, die zes
„ fluivers aan de deur betaalt , wordt toegelaten .....
„ Die lust heeft, om over 't opgegeven vraagftuk te fpre„ ken, flat op , en indien het gebeurt, dat dit door twee
of meer te gelyk gedaan wordt, moet de Voorzitter,
„ die op een verheven gefloelte zit, even als de fpreker
„ in 't Parlement, beflisfen, wien men eerst of laatst zal
,, hooren. Als het onderwerp fcaatkundig is , heeft men
„ íteeds redenaars in overvloed , doch als 't op een 41ulc
„ van geleerdheid aankomt is derzelver getal veel kleiner,
„ Ik hoorde eens in Foster-lane de vraag opwerpen, of
tot het opflellen van een blyfpel dan van een treurfpel
grooter bekwaamheden gevorderd worden? en daar waren 'er maar zeer weinigen die eenige bekwaamheid
„ toonden om daar over te (preken......
„ Nooit
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,,. Nooit vertoont zig in deze ..... byeenkomfcen de
„ gave van wel te fpreken flerker,, dan wanneer de by
, de Engelfchen zo zeer geliefkoosde onderwerpen , tot
de Vrouwen en het Huwelyk betrekking hebbende ,
„ ter baan komen. By zulk een gelegenheid wordt elk,
„ die maar even den baard voelt groeien, zo wys en beals de NESTOR. van HOMERUS .....
af fpraakt
„ Op dit, onderwerp zynde, moet ik nog van een of
twee inrigtingen van deze Poort fpreken, die geduuS,
rende myn verblyf hier ter ftede opgekomen, en ook
s9
wederom te niet gegaan zyn. De eerfie ontftond in
't laatfee des jaars 1779, en diende om aan de fchoone
kunne gelegenheid te geven om de meerder gaven harer tongen , met welken de natuur haar zo mildlyk
befchonken heeft , in 't openbaar te kunnen doen blyken
..... Deze fchool van vrouwelyke welfprekenheid
J9
was .... van korten duur ; maar niet lang na dezelve
a9
onttfond in de Strand het zogenaamde Lyceum, waarin
3f
het Lagerhuis des Parlements , op de volmaaktfte wyze
89
die men zig verbeelden kan , werd nagebootst; zo
volmaakt, dat men bykans niet nalaten kon te denken,
9
men zig werkelyk in 't Lagerhuis bevond .....
f9 dat
deze zonderlinge vertooning duurde ook niet lang.
Dan
sa
Velen der genen, die het woord voerden, waren AdvokaDf
ten, of anders lieden van een goede opvoeding, die , toen
zy hunne bekwaamheid , om als redenaren een plaats
Parlement te kunnen vullen, eenige malen getoond
Df in 't
hadden, uitbleven , en zo°maakten dat de debatten niet
't lyf hadden. Boven dien waren de toehoor 89 veel om
ders op de galderyen niet talryk genoeg, om uit het
a3
99 geld, dat dezelven by 't inkomen betaalden, de kosten
te kunnen goedmaken ; daar dit Onderparlement geen
belastingen kon opleggen , noch gevolglyk eenige- geld97 fommen inwilligen. Evenwel was het onfirydig een
goede fchool om redenaren te vormen , en die zoude
beter geweest zyn , indien men, in plaats van zig
99 nog
met
de weinig leerzame om(landigheden van den dag
39
bezig te houden, uit de oude historie zodanige onderDf
werpen gekozen had , welke voormaals de Griekfche
redenaren, of den Raad in 't Forum (*) te Rome, in
„ de
!

(*) Hoe de Heer WENDEBORN tot deze uitdrukking geko.
men zy, begrypen wy niet. Het Forum was de plaats, alwaar
de
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de gelukkiger tyden der vryheid bezig hielden. Men
„ mag veilig onderícellen, dat menig Parlementsheer de
„ eerfte proeven zyner befpraaktheid in de Robinhood ,
„ of in een der andere zogenaamde debating Societies,
„ heeft genomen. Ook kan men zig kwalyk verbeelden,
„ met welke zuiverheid en zierlykheid van taal , met
„ welke naar den aart des onderwerps gepaste uitdruk.
„ kingen , by zulke gelegenheden gefproken wordt , en
„ hoe velen, die men op 't uiterlyke daar voor niet aan•
„ zien zoude, alle de vereischten van den waren rede„ naar toonen te bezitten (*)."
Op het geen de Heer WENDEBORN zegt van fommigen
der Engelfche Dichteren, zouden wel eenige aanmerkingen te maaken zyn , en -men mag met reden twyfelen,
of Lord CHESTERFIELD, op welken, als op eenen der
fraai le geesten van Engeland, hy, bl. 127, zich beroept,
niet door te verregaande ve`rfyninge van uitwendige befchaafdheid eenigzins o,Ibevoegd geworden ware, om over
de íloute trekken van MILTON te oordeelen.
Het tweede Hoofdftuk zullen wy voorby gaan, om nog
iets van het derde, de Univerfsteiten raakende., te kunnen zeggen. Van de Engelfche geeft de Schryver geen
gunftig denkbeeld. Hy begint met aan te merken, dat
een Jongeling van vyftien jasren gehouden is, indien
„ by als Student by een Engelfche Univerfiteit begeert
„ aangenomen te worden , de negen- en - dertig Artike„ len der openbare Kerk te ondertekenen , fchoon hy
„ die nog van zyn leven niet moge gelezen heb„ ben (t)." Met reden noemt hy dit eene onftigtelyke
gewoonte. Want, om nu niet te fpreken van het onbehoorelyke van bepaalde.Godsdienftige gevoelens te maai
ken tot eene voorwaarde, om tot het genot van burgerlyke rechten te worden toegelaten , het geen , inderdaad,
alleen een mindere trap van vervolginge is, en onbeftaanbaar met die vryheid, waarop de Engelfchen zo zeer roeien, zweemt het gewisfelyk naar eene aanftootelyke fpotterny met Godsdienftige waarheden , dat men iemand
verge plegtiglyk te verklaaren, dat hy iets aanneemt ,
het geen by noch verflaat noch verftaan kan, en dat,
ten
de rechtszaaken bepleit werden ; maar de Raad vergaderde
doorgaans in eene Curia, iamryds sok wel in eengen fiethpel.
(t; Bladz. 484.
(* ) Bladz. 120, enz.
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ten zynen opzichte, evenveel is als abracadabra. Te Cambridge fchynt men, evenwel, hieromtrent, eenigzins ,maar
niet veel, rekkelyker te zyn dan te Oxford.
„ Het is bekend," zegt de Schryver, „ dat de ma„ nier van íluderen aan de Engelfche Univerfiteiten zeer
„ veel verfchilt van die, welke by de Proteflantfche Aka,., demies in andere Landen in gebruik is. Te Oxford, te
„ Cambridge , en ook te Dublin in Ierland, wonen de
„ Studenten in Kollegien, die veel naar Kloosters gely.
„ ken. In dezelven ontmoet men fomtyds veel zoge„ naamde geleerdheid , fomtyds veel onkunde en pedan.
„ tery." Het geen de Dichter GRAY van dezelve zegt,
zullen wy, niet aanhaalen; de Schryver erkent zelve, dat
het overdreven is; maar voegt 'er, evenwel, by : „ De
„ minílen verkrygen op deze Hooge-Schoolen eenige gron„ dige kennis, en die niets van de lager Schoolen me.
„ debrengen, en niet vlytig voor zich zelven ftuderen,
„ komen zonder misfen. zo ledig wederom te huis als zy
,, weggegaan zyn (*)..... De fligtingen, ten voordeele der
„ geleerdheid by deze Univerfiteiten gemaakt, zyn heer„ lyk , maar zy worden ten ílerkiten misbruikt. Een
,, volflagen hervorming is, en te Oxford en te Cambrid
„ ge, eene zaak van de eerfie noodzaal.lykheid." Elders
leezen wy; ondertusfchen, dat te Cambridge in het algemeen meer werk• van de fludie gemaakt wordt dan te
Oxford (t).
(*) Dit zal, denken wy, op andere Academien ook we!
het geval, en de Engelfche hierin niet zonderling, zyn.
(t) Bladz. 281.

Reize door Opper- en Neder - Saxen, van J. B. GLEIM I
uit liet Hoogduitsch vertaald. Te Leyden by A. en J.
Honkoop, 1791. In I2mo 204. bl.

,

,
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et uitgeleezen genoegen hebben wy den lieer GLEIM,
op zyne Reize door Opper- en Neder-Saxen, in den
jaare 1787 gedaan, vergezeld , en dit kleine Boekdeeltje,
ons Buiten bevindende, doorleezen; den wenk volgende
des Vertaalers , die het als daar toe zeer gefchikt aan.
pryst, en waarom de Uitgeevers het in de kleine vorm
van een Zakboekje gegeeven hebben.
Wy vonden telkens hoe de Reiziger de voorbereidende
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weetení'chappen, de Wereld-aart en Natie- kunde, by befchouwing , bezittende , daar van groot nut trok, en dooi
het reizen de daadlyke kennis verkreeg. 't Geen by gehoord gezien en ondervonden, hadt, vertegenwoordigde
by zich door herdenking, en vergeleek het met de reeds
bekende Berigten omtrent Duitschiand; en fcheen het hein
toe, dat het geen hy gezien en gehoord hadt; hier en
daar, aan den Aardryks- en Mensch- onderzoeker nog wel
eenige niet geheel belanglooze onderrigtingen geeven kon.
Hier door kwam de wensch by hem op, øm zyne weinige op de Reis verkreegene kundigheden ook van een
algemeener nut voor anderen te maaken. Dit is de oor
tegenwoordig Werkje. Waarin wy des-fprongvahet
Schryvers overhellende neiging, om alles met een gun(tig,
maar waarheid- en deugd-lievend,00g te befchouwen , heeds
zagen doorllraalen.
Hanover , Hamburg , Altona , Breemen , Brunswyk,
Volfenbuttel; Hildesheina, Salzgitter, Gottingen, de Opperen Neder-Hartz , Mansfeld , Desfau, Leipzig en Halle,
met andere min bekende , en tusfchgn beide doorgetrokken , plaatzen , worden hier befchreeven , doormengd met
Ontmoetingen en Charaé`ter-fchetzen, en Berigten van Fabrieken, van Geleerdheid, enz.
Zonderling gelukkig is de Heer GLEIM in het fchilde.
ren der voorwerpen , welke hem in de oogen vielen.
Leest ten voorbeelde hier wat hy van den Neder-Hartz
zegt. „ De Bewoonders deezer Gebergten onderfcheiden zich niet Hechts door de uitfpraak, zeden, en bezigheden, aanmerkelyk van die van den Opper - Hart `z
maar men vindt by hen eene edele veymoedigheid , die
geene andere wet fchynt te kennen, dan die der Natuur.
De Gebergten en Wouden , die hunne wooningen omringen, hebben bier dat vreeslyke en fchrikwekkende niet,
't welk daar plaats heeft. De diepten hellen zagter af,
de Weiden en Bostchen hebben meer aangenaams , de
Bergen zyn fchílderagtig fchoon. Byna van alle zyden
wordt men ingenomen door Gene menigte van voorwerpen , welke voor den Natuuronderzoeker buitengemeen
veel aantrekkelykheid bezitten , en zynen geest . voedzel
en bezigheid verlchafFen. Staat men op de hooge bergen , of , ter zyde van deezen , op de rotzen , van waar
men liet onder de voeten liggende land kan overzien ,
dan vertoonen zich de fchoonfte dalen. en bekoorelykfte
heuvelen. Hier hoort men het geklop der hamerwerken,
daar
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daar ziet men de ruinen van een vervallen Slot ••- ginds
hangen de hooge rotzen boven het hoofd des wandelaars -- daar opent zich een landftroom,welke zich verder over bemoschte klippen verdeelt. Straks hoort men
geheele kudden Koelen, welke in diepe valeiën of langs
boschagtige bergen weiden, en met heure klokjes aan de
halzen een aangenaamen echo verwekken, welke alle rei zigers in eene verrukking brengt, "welke zich beter laat
gevoelen dan befchryven. Uit de duisternis van het woud
buiten treedende , ziet men ginds eenera bewoonder dee.
zer gebergten een rotzigen akker bearbeiden, welken hy,
door zuuren arbeid, en veele zorgen, eenigen voorraad
van haver of peulvrugten afdwingt — elders bebloemde
beemden, grasryke vlakten, en vette weiden ,met runderfiallen, volkomen gelyk aan die op de Alpen, behalven
dat zy geene zo hevige ftormwinden te dugten hebben ;
waarom ook de daken met geene zo groote fleenen bezwaard zyn, fchoon ze voorts van binnen geheel op dezelfde wyze zyn toegericht. In 't kort, men ziet hier
alzins het waarlyk groote , het verhevene , der Natuur,
het zy in haare fchoonheid, of in haare ontzaglykheid."
Opgeklaarde denkbeelden omtrent Godsdienst en Pligt
zyn in dit Werkje te vinden. De Schryver pryst de
Deugd, waar hy ze aantreft, en laakt de Ondeugd, in
wien, of onder welke gedaante, zy voorkomt. Roemt
rechtfchaape Leeraars , en befchryft andere met dubbel
verdiende veragting. „ Zonderling," fchryft hy, van het
Oldenburgfche fpreekende, „was het my, gewaar te worden, dat de Leeraaren in deezen oord, byna alien, zeer
verlichte en voor hunne Gemeente juist gefchikte Leeraaren zyn , die dikwyls ook gemeene waarheden , welke
ter verlichting der verflanden, en ter verbetering van de
Zeden van het Volk, ftrekken, bevallig weeten voor te
draagen , en ten meesten nutte aan te dringen. — De
Jaarwedden der Leeraaren zyn zeer aanzienlyk, en bedaan
byna geheel in gereed geld ; vandaar kunnen zy zich
net meer yver aan de ftudie toewyen , en zulke waarheden naauwkeurig nadenken , welke meest voor de vatbaarheid der Toehoorderen gefchikt , en best in Raat zyn
om de harten te roeren en te overtuigen. Zy lasten zich
leiden door het voorbeeld der Leere van Christus, die
weinige verborgenheden predikte, maar innerlyke liefde aan beval, die gaarne troosttej, zelden dreigde, en zich altyd
fchikte naar de vatbaarheid zyner Toehoorderen, die niets
diep-
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diepzinnigs voordroeg; maar zomtyds fprak door voorbeelden en gelykenisfen , en zyne Leerlingen nimmer ophieldt met fchoolfche fluitredenen." .— Hoe zeer contrasteert dit met den Luterfchen Leeraar , dien hy in 't Hilde;
hoorde. „ Wy gingen, daar de Gerichtsiimprman,-heimfc
myn geleider, dien Leeraar zeer wel kende, aan zyn huis
aan, en, fchoon wy dagten dat de Kerk reeds aan zou
zyn (want het was over tien uurera), was hy egter nog
t'huis, en bezig met zyne paruik te zoeken, terwyl zyne
waarde Echtgenoote de 'bef nog firyken moest. Op den
Kanfel verhaalde by ons van welk maaktel en gedaante
de trompetten waren , op wier geklank de muuren van
Jericho inftortten , en hoe de wagen 'er hadt uitgezien,
op welken Elias ten hemel voer, enz. Even zo veel ongerymdheid en onregelmaatigheid als ik in het voorflel
van deezen man ontdekte, even zo veel oneerbiedigheid
heerschte ook in de Kerk onder de boeren zelven. Zy
toonden verílrooid van gedachten te zyn; ik hoorde vaak
hier en daar praaten, in deli eenen en anderen hoek zaten 'er die het hoofd lieten hangen , en in flaap vielen."
Door een onweêr overvallen, was by in die fireek ge
een Dorp , in een Herberg, te overnagten.-nodzaktp
„ De Waard en Waardin waren R'oomschgezind. --- Ik
vroeg aan de Waardin, Bene aartige Vrouw, die vier vol
Kinderen hadt, of ik 's avonds Duiven krygen kon.-wasfen
Zy beklaagde zich , dat zy my daar mede niet kon dienen , terwyl ze nog maar één eenig paar voor een kranken Jood hadt overgehouden. Ik was nieuwsgierig om
deezen Jood te zien. Zy bragt'my in een ruime zindelyke
kamer, daar de Jood, een oud man , op een zeer zuiver
bed lag, door de bezorging der Waardin, van zeer fchoon
linnen en ander ondergoed voorzien. Deeze Lyder was, reeds
over de zes weeken, door de goedaartige Roomfehe Vrouw,
op liet zorgvuldigst opgepast, fchoon hy geen het miní'ie
vermogen, noch eenig uitzigt, hadt, om, haar dit te kunnen
vergelden. De traanen van dankbaarheid en vreugde Ron•
den den kranken Grysaart in de oogen, terwyl zyne wel
ziekte (prak, hein-doenílrmthv azyner
troostte, en zeide, dat zy gaarne alles wilde aanwenden
om zyne fpoedige herftelling te bewerken. Deeze Vrouw
verhaalde my, dat haar Pater dikwyls by den Jood kwam,
en hem beval op de hulp van God te vertrouwen, en
zich, indien God over hem beflooten mogt hebben dat by
Herven moest, aan den wil van God te onderwerpen;, -zon.
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zonder dat by met deezen jood over andere waarheden of
Geloofszaaken fprak , of hem zogt te doen wankelen jij
zyn geloof. Haar Pater was dikwyls gewoon te zeggen:
„ Men moet geen Jood om zynen Godsdienst veragten :
„ by is een Mensch , en heeft even zo goed remt up
„ onze hulp, en op eene algemeene menschliefiie , als
„ onze eigene Geloofsgenooten." Even zo liefderyk was
ook weleer deeze. Pater, op zyne reize na Silefe, do,r
een Luterfchen Predikant in huis genomen, en in zyne
krankheid geholpen.
„ Deeze edelaartige en menschminnende handelwyze
der Waardin, en die braave, die rechtfchapene, denkwyze
en gevoelens van den Pater maakten my deezen avond
byzonder aangenaam. Elk, die den, geheelen toeltand der
Joodfche Natie kent , en dezelve beziet uit dat gezichtspunt , waaruit wy Christenen doorgaans van der jeugd
af gewoon zyn de Jooden te befchouwen, en die dan nog
bekwaam is dit Nationaal en Godsdieuftig vooroordeel
ter zyde te zetten, gelyk deeze goedhartige Roomlche
Vrouw , zal by dit geval meer gevoelen , dan ik kan_
uitdrukken!
Onomastici Literarii Epitome , tam Historic' Univerf<t
duam reliquaruin Artium fidei aestimand e rectrix, five
Fasti Scriptorum , veteris & medii x_vi , veroiiwilibus,
quantum fieri poterat, accuratioribusque fubinde , quann
in prima Editione , temporum notis nee non pauk
majori numero digesti a curisTOPH. &nxlo, Hislorice
Antiquit. Eloquentie & Hiflorice Batavice Profer/ore. Tra.
jef i ad Rhenum apud G. T. a Paddenburg & Filiutn,
B. Wild & Y. Altheer. MDCCLXXXXII.
e Hoogleeraar sex£ , die de Geleerde Wereld vetpligtte, door zyn Onomasticum Literarium, of Let.
terkundig Naamboek, waar van wy onzen Leezeren, op
zyn tyd, verflag gegeeven hebben (c), fielt hier mede
der Letteroefenende jeugd ter hand een Kort Begrip, waar
van dezelve zich met veel vrugts kan bedienen, om den
Leeftyd van vermaarde, en zich in eenig vak uitít^ekend
g(*) Zie, wegens het laatfte Deel: dlgfineene Yaderl. LçturQ ij
voor 't Jaar 17)I . Itie Stuk, bl, a60.
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gemaakt hebbende, Perfoonen, met derzelver hoofdhoed a.
nigheid, en het Jaar van eeneg gewigtig voorval, tot de
Letterkunde en Geleerdheid behoorende, te kunnen vinden. Ten meerderen gemak is agter dit Handboek ge
een zeer uitvoerige Bladwyzer. 't Zelve vangt-plats,
aan met ADAM, SETIT en ENOCH, Schryvers vóór den
Zondvloed geheeten ; en loopt, met aanwyzing van de
Tydperken, tot het einde van de XVde Eeuw; eindigende',
in het Jaar 1499, met JOHANNES RHAGIUS IESTICAMPIAN US.

In een Werkje van deezen aart is naauwkeurigheid een
iioofdvereischte, en ontbreekt het , voor zo veel wy 't
naagegaan hebben, des niet. De keuze, om Mannen op deeze Naamlyst te plaatzen , hangt van de Waardeering des
Opflellers af ; zo vinden wy 'er vermeld die 'er onzes
oordeels wel af hadden kunnen blyven, als een Vertaaler
van Reinke de hos, en overgeflaagen die 'er wel plaats hadden mogen vinden, als LAURENS KOSTER, en diens mede
na de Eer van de Uitvinding der Drukkunst.-dingers
De Charaderbefchryving der opgenoemde Perfoonetl, die,
in zulk een Kort begrip, maar met een enkel woord kan
geschieden, heeft weinig te beduiden, dan voor zo verre
dezelve aanwyze, in welk vak de Schryver t'huis hoore; de beoordeeling, welke 'er nu en dan wordt byge.
voegd, is, in zommige gevallen, die des Hoogleeraars alleen, en laat anderen in het Gemeenebest der Letteren
de vryheid, om 'er in toe te ítemmen, of een ander te
vellen.
V

De waare Geluksbedeeling , Brieven , en nagelgaten Gedichten,
Van LUCRETIA WILHELMINA VAN WINTER, geboren VAN EER
en Gedichten en Fabelen Van DJICOLAAS SIMON VAN WIN--REN;
TER. Te 4n2Jierdant by P. J. Uylenbroek , 1792. In Oio.
412 bl.

et zal onnoodig zyn , iets tot aanpryzing dezer GedichH
ten te zeggen, daar de naamen der beide Echtgenooten,
die dezelven vervaardigden, reeds eene byzondere loffpraak voor

dezelven zyn. !De wanre Geluksbedeeling, een Gedicht in den
fmaak van het nut der Tegenfpoeden , door de Dichteres voorheen uitgegeeven , is even zo belangryk als bevallig. Hier
op, volgen vier Brieven , in welhen ftyl men weet , dat de
Dichteres niet minder heeft uitgemunt , dan in bovengemelde
fbort van Zededichtei . Deeze Brieven worden ouderheld gefchre-
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fchreven te zyn, de eerlte door SALOME, Dochter van znEKoning van Yuda, aan DANIEL den Profeet. De tweede
door MATHLUS STUART, Grave van Lennox, aan zyne Echtgenoote, MARGARETHA DOUGLAS. De derde is een Brief aan het
Yolk, gevolgd naar het itranfche van M. THOMAS ; en de vierde, een aan EMILIA. De herinnering aan het noodlot
van den laathen Koning der Frarifchen doet ons, uit den derden Brief, de volgende vergelyking tusfchen den toehand der
Vorfen, en dien van het Volk , als eene kleine proeve mededeelen.
x1As,

Zou 't waar geluk alleen in vorjlenhoven woonen,
Zich op een zegekoets, of op een' troon vertoonen ?
Der groeten rang, gezag, en disch, hoe ryk gefpreid,
Zyn menigwerf de bron van Tun rampzaligheid.
't Vergiftend zaad der finart hefmeet hun dartle onthaalrn;
Zy drinken hunne dood uit ryk vergulde fchaalen.
Een vleiender fenyn, en van nog kwaadex grond.
Verwelkt hun dagen van hunn' levensochtenditand.
Vergulde Spooken ! floept, met afgepaste fchreden,
Het kwynend over/chat van uw verzwakte leden;
Toont op uw bleek gelaat, door dartelheid alom
Met rimplen over fpreid , uw' vroegen ouderdom:
't Vermaak, dat al het volk verkwikt door blyde gaaven,
1/er/trekt aan u ten beul, en opent zelf uw graaven;
't Misnoegen jaagt u na; de geest van eigenbaat
Hecht eindelooze zorg en kwelling aan uw /laat;
De plaatzucht houd voor u 't verteerend vuur ontjioken;
De nyd toont u haar hang; de haat gefcherpte pooken;
Noch goud, noch purper, dat van wroeging u beveyt4;
Men bid u aan als Goon, terwyl ge als jlaaven lt. .
rï Yolk! nooit doet de drift uw hart zo hevig branden.
Uw kracht verkrygt meer kracht door d'arbeid uwer handen.
Wat baat de grootheid hem die uitteert door verdriet?
Men waakt in 't hof, gy flaapt gelukkig onder 't riet,
Bewaart uw rustigheid, en moogt in uw vermaaken,
Door arbeid opgefcherpt, de waare zoetheid fmaaken.
De glimlagch van een gade, een telgje , dat u vleit,
Een feest, in 't dorp gevierd met hoer/eke vrólyklleid,
Een heldre zomerdag, de zon die gy ziet ryzen,
't Bekoort u alles, 't, noopt u alles God te pryzen.
Uw vrolykheid is uit een zuivre bron geput;
De eenvouwdige Natuur werkt u - alleen ten nut,
Die zonder wroeging leeft moet zonder knaaging fl ren.
Die zich van niets beklaagt kan ligt heft leven ders'en.
Ten top van eer gevoerd valt ons het ffer^t /raf.
De weg is ysfyk van den rykstroon tot aan 't graf.
De dood doet onbepaald op de aard' zyn wetten gelden;
t Sterft
1s
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't Sterft all': de Koningen , Staatsdienaars, Wyzen, Helden,
Niets, niets dryt boven op den afgrond van den tyd;
Deze aardkloot is een zee, waar alles (chipbreuk lyd.
't Verfchilt hem weinig, die ter rust gaat uit dit leven,
of by den fcepter zwaaide, of 't kouter heeft gedreeven.
De kroon verfpreid geen glans in de onderaardfche wyk;
Bet Plof der Vorflen is der Slaaven hof gelyk.
d Yolk! ken uw geluk: beklaag u niet van 't leven;
't Snelt als een bliklem heen; de dood doe u niet beeven ;
Hy maakt in 't flille graf een einde aan al uw pyn.
Uw lot is vergenoegd, uw glori nut, te zyn.
De fchuld alleen baart fchande , en deugd alleen geeft waarde,
En de allerbeste mensch is ook de groat/Ic op aarde.
Agter deeze Brieven volgen verfcheiden nagelaaten Gedick.
ten, op byzondere gelegenheden vervaardigd , van welken
fommigen de gewoone merktekenen van deeze foort van Ge•
dichten bezitten, namenlyk , dat hun belang alleen berust op
de perfoonen , die 'er het onderwerp van zyn : doch anderen
bezitten geen minder vuur en leven voor eiken Leezer, dan
voor hen die ze raaken. Dus is, by voorbeeld , het onder
op den Verjaardag van een' onge.+-fcheidtusnZyLe,
noemden: in welk Dichtftuk, de volgende Vraagen, voor ieder
van evenveel belang zyn.

Leeft ,frgant , die, grys van zorgen,
Fan den morgen tot den morgen
Slaaft en (looft om geld en goed;
Schoon 't een vreemdeling moet erven;
Schoon by op zyn kruk loopt Herven ?
Leeft de Schrokker? Neen, by wroet.
Leeft Neraan , die in de kroegen
Met een onbefuisd genoegen
Tot den dageraad rinkinkt,
En zyn wyndorst niet kan lesten
,elan een' dubblen trits van vlesfen ?
Leeft de Zwelger? Neen, by drinkt.
Leeft Geront , die 't aller vuren
Trouwe Vrienden, beu/the Buuren,
Door zyn norfche twistzucht kwelt;
En door fchreeuwen , tieren, raazen,
Vrouw en kinders kan verbaazen ?
Leeft de JVargeest ? Neen, by fcheld.
Karn.
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Kunt ge in Damons duivenvlerken
Of Soubize Zeeven merken,
Schoon by vleit en laght en lonkt;
En door tabatiere en ringen
Elk tot achting waant te dwingen?
Leeft de Pochhans? Neen, by pronkt.
Als Bail/art de zonneflraalen
In het zuiderpunt ziet praalera,
Daar by op zyn bed nog gaapt;
Of, van 't ledikant gekomen ,
Tot den avond haat te droomen:
Leeft de Damkop? Neen, by Jlaapt.
Leeft Leander, die op aarde
Niets van ongemeene waarde
Dan zyn graauwe paarden kent;
En voor 't krieken van de dagen
Ryd en rost op zynen wagen?
Leeft de ["oerman? Neen, by rent.
4/s Tartuf met kromme klaauwen
De arme weduw durft benaauwen,
Die by byfland heeft beloofd:
Als by veinst haar te onder fehraagen
Om haar tot op 't been te knagen.
Leeft de ld/oekraar ? Neenk , by rooft.
Leeft Cleant , die, opgetoogen
Door Clorindes vriendlyke oogen,
Foor haar huis zyn dagen /lyt;
Vin, indien by haar moet derven,
Van verliefdheid zweert te Herven ?
Leeft de Gekskap? Neen, by vryt.
Leeft Chrizip in fl/lie hoeken

Ells by in een fe/tans van boeken

Zonder einde klad en wryft;
En onfles flyk waant te wezen,
Schoon geen mensch zyn fchrift wil Zeezen?
Leeft dan 't Wyshoofd ? Neen, by fchryft.
En al (laat het juist niet 1/immer
Met het gros van 't Yrouwentimmer ;
Echter boude ik voor gewis,
Schoon ik 't niet- aan elk zou melden,
Dat het ze/den, al te zeiden,
Bv de Dames beter is.
JaDaar
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Daar ik heeds in ilatfiels meuren
Dees beweegende fzguuren
LJ/aaren zie langs markt en /iraat ,
Mag ik dan met recht die menfciren
Geen begin van leeven wenfchen ,
Sckoon hun hart dien wenseh ves f zaad ?
Doch 't word tyd bericht te geeven
ÍPat men moet verflaan door leeven.
't Is geen leeven van een plant;
't Is geen leeven van de dieren,
Die hun driften, niet heflieren;
't Is hei leeven van 't Ver/and.
't Is van jongs af zich te wennen
Om den Oorfprong wél te kennen
men men 't wezen fchuldig is;
Hem niet hart en ziel en zinnen
Boven all' wat leeft te minnen,
Met de diep/Je eerbiedenis.
't Is den naasten gunst te toonen;
Zyn gebreken te verichoonen;
Hem in allen rouw en pyn
O:ezen byfland trouw te wwwydsn;
Yuor zyn' naaso en goed te flt yden;
Altoos hem een faeun. te zyn.
't Is ons van de kindfChe dagenTot den ja:2g!77en fnik te draagera ,
Als 't een' mrnsch, een' C'zristen , voegt,
Die het goed van. 't kwaad kan fehiften,
Die geen faaf is van zyn driften,
LPys, behulpzaam, eel vervoegd.
Dus zou elk , om ftryd verheven,
Op deze aarde waarlyk leeven
God ter eere, elkder ton nut.
Dus zou 't ongeluk ons-allen.
Orggelooflyk liter vallen,
Daar de deugd ons onder/lul.
liet vervolg van dit Dichcfluk bepaalt zich, evert als de aan.
hef, meer tot den Heer N. N.: doch de medegedeelde Verzen ziet men dat elk even zeer raaken ; en gelukkige gedachten zyn, die by byzondere gelegenheden door het dicllterlyk
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genie voortgebragt of verwekt worden. Verfeheidene andere
Rukken , onder welken ilmflerdam , Bydorp , en aan de Britten,
uitmunten, toonen niet minder het verheven vernuft der Diehteres, welke, aan den Rhyn te Leyderdorp, den finaak van vinGILIUS, in zyne Landgedichten, doet herleeven, zonder de Iraliaanfche lucht in ons Vaderland over te brengen : volgende
dus enkel het genie van dien beroemden Romein fchen Dich.
ter in de wyze van voordragt; doch de Natuur in bet geen
Rhynland , en daarin Bydorp, in de verfchillet;de voortbrengzelen, haaren geest aanbied.
Agter deze nagelgaten Gedichten van de beroemde r.ucnFT1A WILIICLMINA VAN WINTER , geboren VAN MERKEN, welke
te Leyden , den 19den van Wynmaand 1789, overleed, en , den
24flen van die maand, te 4znflerdam, in der 1-Iervormden Oude Kerk, begraven werdt, volgen eenige Gedichten van haares
overgebleven Echtgenoot, NICOLAAS SIMON VAN WINTER; zynde
niet minder de leezing der Liefhebberen waardig. Dc zei eer
munten daar in uit , zynde: t. Trimnfied van n norA.-Iie

Pfalm LXVIII. 3..DeYordaanfiroom door t} ondercn verheerlykt. 4. Lofzang op CHRISTUS Hemelvaart. 5. Kenfcketfen van
tenen rechtgeilarten Leeraar, en 6. Gods heilrykc nabyheid. De
overige zyn mede by byzondere gelegenheden vervaardigd; en
worden gevolgd van eenige Fabelen, van welke wy de volgende
ter proeve geeven.

2.

,

DE HOND S HPT SCHAAP, Dl VOS,

zw DE MUIS.

Een Hond en Schaap. twee lotgenootea,
Ijle met Blanchard in zyne vlucht
Een' reistogt deeden in de lucht;
En door hun zeldzaam lot de nieuwlykheid vergrootten
Fan all' wat hond en fchaap en van hun raagfchap was,
Vol eedgin aller wensch, om 't wonder wedervaar en
Eens netjes te verklaaren.
De vriendelyke Hond befchreef den toelel ras;
,Den luchtbol, 't fchuitje, en voorts, hoe hoog hy, opge legen,
Noch veld, noch bosch, noch berg, ontdekken kon beneéna;
Maar tevens 't groot gevaar op vlezen togt gelcên;
En hoe Blanchard en isy, tot in de ziel verlegen,
Niet anders dachten dan aan gruis
Teds' neêr te ko:iren , verr' van huis.
't Onnozel Schaap voldeed niet minder
Gulhartig elks nieuwsgieuiglaeW:
Ik dacht op al die reis om angst, gevaar, noch hïoa.ler.
Ik dacht Blanchard heeft veel beleid,
En zal, daar ky zyn' hals durft wangen,
Iel zorg ovl voor den zezynen draagen.
Hy wierp my uit het hoogst der hecht

1
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Eensklaps uit zyncn luchtbol neder.
Een parachut vertraagde val en vlucht;
En ik, ik kwam heelshoofds en heelsbeens veilig neder.
Maar 't zeldzaams is, dat op een' tyd
Dat ik met onzen Hond des hoeders traage treden
Geel/en/lig volgde, een Vos ons deed een fc'zerp verwyt
1 an domheid en van zorgloosheden..
Zie tee, dus /prak by , zie met wiep ge uzelven fcheept ;
Daar is geen/potten met de Crooten;
Men word door hunne gunst in groot gevaar gefloept,
En in te svisler val geflooten.
Een IJlnisje had dit aangehoord ,
Terwyl 't in 't jeugdig gras aandachtig zat verfchoolen;
Een goede vóórgang doet niet dooien,
Dras [prak het; en, zo 't u bekoort,
Zal 'k iets merkwaardigs u ontvouwen,
Dat nooit gebeurde, en dat gy nimmer zult aanfchouwen:
Leer, leer voorzichtigheid; 't zal nooit gebeuren dat
Een Muisje nest/en zal in de oores van een Kat.
HET BELLENBLAAZEN.

'k Aanfc'zonwde korts de gulle vreugd
Der kinderlyke jeugd.
Z„ fc•;zoolden , moede elkder te graazen ,
Rondom een kom ;net fchuirnend nat;
Kont, Irisje, riep Reinier, wy moeten bellen blaazen.
Elk had terfiond een pyp gevat.
Zy bliezen yvrig, keer om keer.
hier viel een bel op de aarde coin;
Daar ging 'er een omhoog ; en die uit aller Bogert.
J)e 1)ienstboón raakten op de been;
Zy deelden in de vrolykhecn,
En bliezen als de jeugd de bellen naar den hoogen.
Een oud Tuinier, die in de Stad
1)en gant/chen dag geiirbeid had,
Kwam niet zyn Vrouw voorby, en hielp de vreugd volmaaken.
,

Laat kunstje kon ik ook weleer,
Dus preek by tot zyn,(loof: laat ons geen troef vei zaakes ,
Kom, Grootje , zet je mandje neér.
't ll ás zo gezeid, en zo gedaan.
Zy bliezen als de rest de bellen uit de pyperz.
Net juichen en 't gelagclz laat naauwlyks zich beg; ypen,
ÏNlvn P der zag het peinzende aan.
Ík bad heen 't neen by dacht aan my te doen verfaas.
Ifv fpr.2É: Ik zal 't u gul r e,°tellen
Zo blaast al 't snenscsidoru F,' aterLel era.
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De beide Echtgenooten goedgevonden hebbende, geene Af
één van hen in 't licht te ]asten geeven, dan van-beldingva
hun beiden te gelyk; zo is bet 1aattle, by de uitgave van deezen
Bundel, gefchied: zynde de Afbeelding an den Dichter, naar
Ii. POTHOVEN, Ao. 1771 , door j . IIOU1RAKEN 1773 gefneden;
en die der Dichteresfè , naar gemelde PoTHOVEy , 1771 , door
R. VINKELES 1792 vervaardigd , voor het Werk te vinden.
Waarfchynlyk zal men geene Dicliitfiukken van dezelven meer
ontvangen ,daar de Dichter in het I'oorbericht te kennen geeft: dat
'er geen' anderen wensch meer voor hem overblyfc, dan dat hy,
ra, door de gunst des Allerhoogflen, met zyne dierbaare wederhelft op aarde gelukkig geleefd te hebben, eerlang met haar
onfcheidbaar zal mogen leeven in eene zalige eeuwigheid:
welke wensch , hoe ongunflig ook voor onze Dichtlievende
Landgenooten , wy van harten onderfchryven: na 'er voor den
Dichter nog oenige jaaren van ílille rust bygevoegd te heb•

ben.

Liederen voor het Vaderland door PETRONELLA MOENNS en EER NARDUS Boscri. Te Dordrecht by de Leeuw era Krap, te Ber,

gen op Zoom by van Riemsdyk en van Bronkhorst, 1792. In
vo. 206 bl.

edert de onlusten en verdeeldheden in ons Vaderland be.
Swerkzaam
_ gonnen zyn , fchynt de Dichtgeest onzer Natie voorgil
te wezen , in het ontboezemen van Gezangen en

Liederen. Dit gefchied zeherlyk, of om de kwellingen van
den tyd, door het vervrolykend gezang, te verdooven; of om
de Zangers en Zangeresfen te verfkerken in die gevoelens, die
de Dichters (elk voor zich, of zyne party) meenen de beste
te zyn. De Dichteres en Dichter, mozNs en Bosch, draagen
dus ook in deezen Bundel een aantal van LVII Liederen voor
het Jaderland by , van welken zy 'er reeds eenigen in hunne
ieugd berymd hebben. Ontvangen onze Landgenooten dezelve tnec genoegen; neemen fommigen onder hen, nu en dan,
hunne harpen eens van de willigen , om, even als de ver
Gezangen , alle vermoejing en tcgenfpoed-vardigesz
weg te zingen; dap zullen de laatfle hun nog meer Stukjes leveren, om den ledigen tyd vrolyk te kunnen verdryven , en
nii.^fchien nog wel iets meer dan den ledigen tyd, naar maate
dezelve belangryker worden.
Op het grootst gedeelte dezer Liederen, past de verkozen
tytel: voor het kaderland; fommigen zyn alleen daar van uitgezonderd: ten ware men dien tytel zeer algemeen wilde nee.
men ; en die niet eigenlyk op haderlandf•'ce onder:recrp'n wilde
toegepast hebben. Alle hebben eene zuivere real; fonlniigen
echter wat te oude \Vyzen; zo ais: 1/ier heeft my P.ozem„d
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Nog iets van een
befcheiden, en wat doet my ontfiellen ?
anderen aart. By voorbeeld, het eerfte Couplet van het vol.
gend Lied, (lat juist het beste niet is, luidt dus:
DE E1GENBAATIGE HELD.
wYzE:

Hoe zoet is 't daar de Vriendfchap woont!

Hy, die om kruipend zelfbelang
De heldentekens draagt,
Tart veyheid , eert gevloekten dwang,
41s hoop op voordeel daagt;
Fly heeft noch Vaderland, noch Vrind;
God zelf wordt, als zyn fchraapzucht wint,
Gevloekt , gevloekt , gevloekt.
enz. enz.
Eene ondeugd, zo haatelyk als de Eigenbaat, op de bevalli.
ge klanken der Vriendfchap voor te draagen; dezelve, op eene
vrolyke wyze, in een gezelfchap te laaten zingen; fchynt ons
geheel oneigen te zyn : daar de toon vreugde en liefde ademt
maar de hof (mart en afkeer verwekt; en het geheele
Lied wezenlyk in Contrast Raat met deszelfs bovengeplaatfle
Wyze: Hoe zoet is 't daar de l'riendfchap woont! en met het
oogmerk van alle Liederen; 't welk ook daar In beflaat, dat
liet den Zanger genoegen verfchaft , of blyde denkbeelden in
liem opwekt. Hoe yslyka vloekend klinkt den regel: ge•
vloekt, gevloekt, gevloekt! in Christelyke oorera! If aël zou, in
D4V1DS tyd, niet Eierker tegen deszelfs Vyanden hebben kunnen vloeken; maar hoe veel verfchillen onze tyden, en Zede.
leer, met die van Ifraël onder DAVID.
-

Zedekundig Hout/boekje of Grondregelen om zich verflandig in
de waereld te gedraagen , verzeld niet Aanmerkingen. Een
nuttig Werk voor de f eugd : door J. M. Di V. Te Leyden,
by J. H. van Damme. 1792. in 8vo. 83 bl.
,

boekje is eene Vertaaling van het Manuil Moral, in het
1774, in 's Hage by F. Staalman, gedrukt.
DHetitjaarbevat
de volgende grondregelen. Geef den SchepI.

per, het geen gy Hem verfchuldigd zyt.
2. Overweeg,
3. Houd geen gemeen alvoorens iets te onderneemen.
fcbap, dan met eerlyke lieden.
4. Wees niet verwaand
5. Raadpleeg, om iet
op uwe gelukkige begaafdheden.
uit te voeren, de gevoelens van anderen.
6• Geef het
beleefdelyk gewonnen, als men uwe gevoelens befrydt.
I.Lct
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8. Gelaat u nooit
7. Let op het geen men u zegt.
9. Spreek met niemand 'boven.
veel verpand te hebben.
io. Wees in uwe gefprekken altyd oprecht
zyn verfland,
en openhartig. - xi. Houd onverbreekelyk uw woord. -13. Wees gedien1tig,
12. Beloof nooit onbedachtelyk.
14. Vertoon een
beleefd, zachtmoedig, en vriendelyk.
r5. Betoon,
vriendelyk voorkomen, en zyt fpraakzaam.
zonder u te veel te vernederen, een vriendelyk gelaat.
IT.
16, Beflis niets, dan na het overwogen te hebben.
Bemin zonder belang..,.- 18. Vergeef zonder zwakheid. --iq. Wees den Grooten onderworpen, zonder eenige laagheid. -no. Kweek een ieders vriendfchap zorgvuldig aan.
2 r.
Vermyd de Rechtsgedingen; vang 'er geen aan.
22. Vraag
niet naar eens anders zaaken.
23. Verberg de uwen,
zonder gemaaktheid.
24. Leen op eene bevallige wyze, en
met onderfcheiding.
25. Indien gy beloonen moet, doe
het op eerie edele wyze.
- e6. Wees teder en eerbiedig
omtrent hen, die u het aanzyn gaven.
27. Wees altyd
de plaats gedachtig, waar gy geboren werd[.
s8. Heb
medelyden met eens anders ongelukken.
29. Verleen uwen
hytland aan den armen, die men verdyukt.
3o. Overwin
het verdriet, waar aan de geest zich fomtyds wil overgeeven.
31. Doe nooit uw verdriet op anderen nederdaalen. 32. Breng vrede, waar tweedragt heersche.
33. Wreek
u nooit, dan door kracht van weldaaden.
3q.. Berisp
zonder bitsheid. - 35. Prys zonder vleiëry.
36. Lach
nnaatiglyk.
37. Verfla fcherts. - 38. Acht een ieder
in zyn beroep.
39. Spot nooit met den Godsdienst.
40. Mantig de vervoering van eene opkomende drift.
41. Spreek nimmer kwaad van iemand, die afweezig is.
4 . Wacht u voor ondankbaarheid, en wees erkennelyk.
43. Speel zonder belang, en om u te outfpannen.
44.
Tracht te verliezen en te winnen, zonder van gelaat te veran.
deren. - 45. Maak van de aardfche goederen een goed ge
nooit een beweezen dienst. - 47. vetoote-bruik.46Vewyt
u niet wreed, om 't geen men u fchuldig is. ----- 48. Benyd
het geluk uwes naasten niet.
49. Openbaar nooit 't geen
men u vertrouwt.
5o. Vermyd het geen de gezondheid
krenken kan.. --- Si. Wanneer men boert, moet men echter
de waarheid beminnen:
5_. Duld, dat men u uwe gebreken onder het oog breoge.
53. Vlied zoo wel d3
overdaad als gierigheid.
34. Gehoorzaam met zachtheid.
- 55. Vermyd de trots, wanneer gy gebiedt.
56. Zyt
voor uwe kinderen een waar vader. - 57. Verbeter hunne
gebreken, zonder al te flreng te zyn.
58. Lasten uwe
deugden hun tot eene les dienen.
59. Gedenk dat hunne
rykdom in de opvoeding bellaat.
6o. Voed geen haat
tegen iemand, wie het ook zy.
6z. Indien uw vriend
klaagt,
,
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klaagt, neem deel in zyn verdriet.
6a. Heb een afkeer
van de overdaad der tafel en des wyns. --- 63. Schuw boven alles het vergift der hechte plaatzen.
64. Heb voor
uwe Echtgenoote eene onverdeelbaare liefde.
65. Draag
gezamenlyk de moeite des huisgezins.
66. Zyt der wetten onderdanig ; zyt een goed burger.
67. Bereid u ,
zonder ophouden, om als een Christen te fterven. De Uitgever van het Franfche boekje zegt, in zyn Voorberigt , dat by de eerfle opbeller dezer Grondregelen niet is ;,
dat zy zederd lang op een los blad gedrukt waren, weinig
gefchikt om der jeugd in handen gegeven te worden ; dat by
gemeend heeft , het Algemeen dienst te doen , met aan het
1Verk een gemakkelyk en fierk formaat te geven , het welk
tegen de vernielende behandeling der kinderen beíland ware; dat
by dus, om dat men niet wel een boek uit 6o regels zamen.
ílellen kan, befloten heeft het deeltje te verdikken, door twee
korte aanmerkingen by ieder grondregel te voegen; dat by 'er,
gaande weg, verfcheiden grondregels tusfchen ingelascht heeft,
die hem van belang fcheenen; enz. enz.
Men ziet hier uit, dat dit boekje voor kinderen gefchreven
is, die nog zo klein zyn , dat zy hunne leerboekjes nog ge
te vernielen; en de eerfie aanmerking, dierhalven,-wonzy
die by den Lezer, uit vergelyking van deze opgave van het
oogmerk des Uitgevers, niet de lyst der grondregelen , natuur.
lyk opryzen moet, is deze, dat onder deze regelen verfchei.den zyn, die aan de bellemming van het boekje niet beantwoorden; zie , b. v. 9 , 56, 57, 5 8 , 59, 64, 65. Een kind
toch , dat zyn' leerboekje nog verfcheurt, zal weinig gevaar
lopen, om met anderen boven hun verland te fpreken , en
zulk een kind heeft met de plichten van ouders en echtgenooten nog volilrekt niets te maaken. Men zal , daarenbo.
ven, onder deze grondregelen verfcheidene ontmoeten, die te
algemeen, of te onbepaald, gefield zyn, b. v. 5, 22: ver
te veel in elkanderen lopen, zo als 13, 14,-fcheidn,
15, 28, 6r: eindelyk andere, die, zo als zy daar flaan, vol
-firektvalschzyn,b.6
17, 19, 20.
Zomtyds zyn wel de aanmerkingen, die by deze grondregelen gevoegd zyn , voor hem, die ze met oordeel gebruiken
kan , gefchikt, om het onbepaalde of oprigtige van de regelen
zelve nader te bepaalen , of te verbeteren ; doch, daar het
boekje voor kinderen gefchikt is, en daar de Uitgever wil ,
dat vooral de grondregelen aan de kinderen ingefcherpt , en
dagelyks herhaald, worden, zo moesten ook deze grondregelen
vooral volkomen naauwkeurig, duidelyk, en rigtig zyn.
Daarenboven fieekt ook in deze aanmerkingen zelve menige onrigtigheid: b. v. in die op den r9den grondregel: Vees den Grooten onderworpen, enz. „ Het zoude vruchtloos zyn.de oorzaa„ ken der ongelykheid order de. menfchen na te vorfchen. Be
,% pea..
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paalen wy ons, om de dingen op den voet, waarop zy federt
„ lang geweest zyn ,te overwegen. Laat de geboorte ,de eer, de
„ rykdommen, Hechts enkele herfenfchimmen, in de oogen eens
wyzen, fchynen, dit zy zoo! Doch, daar Eveuwel de menfcheu
„ overeengekomen zyn, om daaraan hunnen eerbied te hech„ ten, staat het ons niet vey, de vastgeflelde orde te ver„ breeken. Wy moeten die veeleer als een beftel der vooR`•
„ zIEIVIGHEID befchouwen, en ons daar naar fchikken." Zulk
eene aanmerking is voorzeker geenszins gefchikt, om wááre,
gegronde, denkbeelden by de kinderen te verwekken ! Zy is handtastelyk onwaar, werkt fchadelyke vooroordeelen in de hand„
en zielen , waarin zulk eene felling wortels gefchoten heeft,
zyn gefchikt om te kruipen, en niet om groot en edel te gevoelen, of .te handelen. Het geen de Schryver als een beitel
der Voorzienigheid aanmerkt is, buiten twyfel, gelyk de verfiandige Vertaaler van het vervolg op SANDER'S Werk, over de
Voorzienigheid, onlangs met het hoogIle regt fchreef, „ een
„ werk van den menseh zelven, en het is een bewys van
-onze verbastering van den oorfpronglyken toeband der Ge„ lykheid, dat wy deze ongelykheid in de rangen en Handen
„ der Menfchen , als een noodzaakly!t vereischte tot het in
„ ftandhouden der waereld, en als een oorfpronglyke beitel„ ling des Scheppers, aanmerken (*)."
Voorts zyn ook deze aanmerkingen doorgaands in dien toon
gefchreven, dat zy voor zulke kinderen, waar voor dit boekje
bef'emd is, onverftaanbaar zyn; en zy onderftellen kundigheden , welke noch voor dien leeftyd berekend , - noch zelfs
voor allerleië clasfen van menfchen nodig, of nuttig, zyn;b. v.
kunde in oude en nieuwe Historie, its Mythologie, enz. Wat
toch weet een kind, die nog zyn' boeken gewoon is te ver
veldtag by Cannme, van de Samojeden, van-fcheurn,vad
3IIDAS , van de kuip der Danaiden, enz. (zie bl. 22, 33, 39
44, enz.)? en zyn het deze kundigheden, die voor kinderen
van alle ciasfen van rnenfchen nodig, of nuttig, zyn? Nergens
toch heeft de Schryver gezegd , dat by zyne aanmerkingen
voor zulke kinderen gefchreven heeft, die tot geleerden opgelegd worden. Wy kunnen, dierhalven, niet zien, dat met de Overzetting
Van dit boekje zo veel nut aan onze Landgenooten gedaan
is, als de Vertaaler zich in zyn Voorberigt fchynt te verbeelden. Zelfs is het ons , fchoon wy het oirfprongelyke niet
by de hand hadden, uit zommige plaatzen voorgekomen, dat
de Vertaaling niet zeer naauwkeurig is. De 2711e grondregel,
b. v., fchynt, wanneer men de bygevoegde aanmerkingen inziet , aldus te moeten heeten : Denk ailyd aan den farad,

waarin gy geboren zyt,
() 131. ira.

Voor

138

29DEKUNDIG HAND30EKJE,

Voor liet boekje laat eene Ode, waarop nog veel zou aan te
merken zyn. Maar dit uittrekzel is reeds lang genoeg : het
zou zelfs veel te lang zyn , indien niet gefcllrifcen voor de
Jeugd eene meer byzondere aandacht verdienden.
.De Gefchiedenis van myn Lee yen. In Brieven. Naar het Hoogduitsch. Te Utrecht en 4mflerelam by G. T. van Padden.
burg en Zoon , en M. Schalekamp, i 791. In gr. 8vo., 244 bl.
zoude men zich vergisten , indien men uit den tytel
Z
l—^ van dit Werk opmaakte , dat 'er maar ééne Leevensbe..
fchryving, of die van een enkel mensch , in wierde aangetrof-

fen. De Vryheer

VAN KNIGGE, die men voor den Schryver
van deeze Leevensgefehiedenisfe opgeeft, deelt in dezelve LV
Brieven, aan en door byzondere perfoonen gefchreven, mede,
welke , boven de befchryvingen van eeuige Steden en Plaatfen
in Duitschiand, als Casfel. Hann, enz. en de Zeden en Gebruiken aan zommige Duitfche Hoven, de byzondere Gefchie.
denisfen van eenige perfoonen, in dezelve voorkomende, op.
geeven. De I3riefwisfeling begint 2 October 1769, en eindigt
io December i 770: in welken tyd verfcheidene Gebeurtenisfen , en daar onder twee fchaakingen , voorvallen. De Graaf
VAN LEIDTHAL, te Usf gdt, welke zyne voorgaande Leevensbyzonderheden, in den XVIden en XXilen Brief, aan een Ilof•
meester MEYER mededeelt, komt doorgaans, als de voornaamfle
perfoon, in deeze Brieven voor. Hy is het, die een' aange.
nomen Zoon, namenlyk KAREL VAN HOHENAU, met gemelder
I-Hofmeester MEYER (wiens zeldzaame lotgevallen in den Elfden
Brief gemeld worden) naar de Hoogefchoole te Gottingen zend.
Die den in l nJlerdam ongelukkig geworden Commercieraad
en Koopman MULLER (volgens den Tweeden Brief) naderhand
by zich neemt , en vervolgens ook deszelfs Kinderen naar Urffiridt ontbied. Die, op de ontdekking van MEYER, wegens een
gevangen Monnik te Eichsfeld, alle naarfpooringen laat doen;
denzelven , als zyn' ouden Vriend, en Vader van rUoFENAU,
even voor deszelfs dood, in veyheid weet te Hellen; doch die,
door een ongelukkig Proces , van het meerderdeel zyner aan
goederen beroofd, en dus belet wordt om zyne mild--zienlyk
daadigheden naar gewoonte uit te flrekken.
Daar 'er nu zoo veele Leevensgefchiedenisf n in dit Werk
voorkomen, als de zo èvengemelde van VAN LEIDTHAL, van MULLER, en deszelfs Kinderen en Huisvrouw ; te gelyk niet oenige byzonderheden en karaktertrekken van den Amflerdamfchen
Bankier VAN DER HARDE ; als mede de Leevensbyzonderheden
van HoHENAU , tot aan zyne vlucht niet de Freule VAN uUNDEFELD : zo kan men niet reden vraagen : op Wien van alle
deeze perfooncu is de tytel: Gefchiedenis van myn Leevca, toepas-
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pasfelyk ? Zyn het wezenlyke gebeurtenisfen , den Schryver
zelve overgekomen , en onder veranderde naamen voorgedra•
gen, zo als men hier en daar zeer voegzaam kan vooronder.
(lellen : welke perfoon verbeeld dan eigenlyk , in dit Werk ,
de Schryver? Want dit is -uit geene der Brieven zeker genoeg
op te maaken. Bovendien zo fchynt het ons toe, dat de Gefchiedenis wel in dit Boek eindigt, maar echter niet uit is: nadien
het lot der meeste perfóonen onbellischt blyft : behalven dc
van den eerzaamen CHRISSTOFFSL BIRNBAUM, welke, IIOIIENAU als
knecht gediend hebbende, gelukkig genoeg is , om door vrt
LEIDTHM. naar tli fIRdt ontboden te worden , ten einde daar ,
als fchryver op het Accynskantoor,, zyn beslaan te hebben; te
trouwen, en, in een fcharlaken kleed van den Heer VAN LEID
(op het welk echter de plaats der afgetornde Ster nog-THAL
zigtbasr is) uitgedoscht, zyne vrolyke Bruilofte, met de Huis.
houdtier van den Vryheer, te vieren.
Over 't geheel is deeze Gefchiedenis, zo door de veele ka.
xakters, als door den afwisfelenden ftyl, in de meeste Brieven
doorflraalende, belangryk en onderhoudende. De Heer very
WECKEL ,wiens Brieven tot de hoofdzaak weinig doen, onderhoud
den Leezer geduurig, op eene vermaakelyke wyze, over zyne
gedaane Reizen en Waarneemingen. Het is uit deeze, dat wy
de volgende korte befchryving , wegens den voormaaligen toefraud van Benige Duitfche Hoven, overneemen.
„ In de Herberg , waar ik afhapte , aten verfcheiden Officiers, die allen een barbaarsch voorkomen hadden , en op my,
als hunnen pas aangekomen Krygsmakker,, met een' foort van
medelyden, nederzagen , waarvan ik naderhand de reden ontdekte. Ik droeg, namelyk , geene monteering, 't geen by
ben, als eene ongehoorde misdaad, werd aangemerkt. Zy fpraken den geheeleu middag over zaaken , den Krygsdienst betreffende, geraakten zeer dikwerf met elkander aan het twisten, en gedroegen zich niet zelden zeer lomp en onbetaamlyk.
Inmiddels merkte ik op, dat fommigen flechts tot het tweede
gerecht bleven zitten, en dat 'er weder anderen aan tafel kwa.
men, als het gebraad werdt opgedischt; terwyl my de Waard,
Wien ik naar de reden hier van vroeg, ten antwoord gaf:
„ ach ! deeze Heeren eten slechts half hun genoegen; want,
„ daar zy door den Prins zo liegt betaald worden, zo komen
„ zy met my alleen overeen voor de helft der maaityd." Op
dit bericht veranderde myn misnoegen op deeze onbeleefde
Schepzels in medelyden, en ik zeide by my zelven: „ is bet
„ geoorlofd , dat een Prins , die nimmer voor Oorlog te vree
zen heeft, enkel uit een laage trotsheid , of wel uit kin.-„
„ derachtigheid, eene menigte arme lieden, door eerzucht of
„ andere middelen, verleidt, om zyne monteering te draagen;
,t, hen daar door ongefchikt maakt, om op eene andere eer„ tyke wyze hun beflean te zoeken, en hun dan gebrek laat
„ lyden? u Gy kleine Dwingelanden !"
„ I4.
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,, Ik ging na den maaltyd door de Stad wandelen , en ontdekte. dat 'er alles armoedig en neeiingloos uitzag. Onder•
tusfchen reden 'er des avonds veel Koetfen , welker verguldzel
echter, voor een gedeelte, aanmerklyk verbleekt was, naar her
Slot. Naar de menigte der Officieren te oordeelen, die ik hier en
daar ontmoette , zoude men gezegd hebben , dat de Prins een
aanzienlyk leger op de been hield; doch men verzekerde my
bet tegendeel, fchoon hetzelve, naar evenredigheid van her
armoedig Landje , nog veel te talryk was. Met dit alles ontmoette ik iri alle firaaten geheele troepen Soldaaten, zo dat
ik, myns ondanks, op het kluchtig denkbeeld viel, dat men
dagelyks eene bende van hun lilt optrekken, en door de lraaten wandelen, om daar door de Vreemdelingen te blinddoeken.
„ Den volgenden dag begaf ik my naar het Hof, waar alles
volmaakt in denzelfden finaak was. Men zag 'er een geheel
heir van niet betaald wordende Hovelingen , wier armoede uit
de roksknoopen ligtlyk was op te naaken , benevens eenige
jongelingen , hoedanigen zich veelen, door den valfchen fchyn
verblind, tot de nietigfle bezigheden, al was het maar tot het
aanreiken van een fchoteltje, aan zulke Hoven laaten gebruiken, waar zy eLrst oude mannen, die hun vermogen aan den
dienst des Prinfen reeds lang hebben opgeofferd , voorgetrok.
ken, en vervolgens, wanneer zy insgelyks tot over de oorera
toe in fchulden fleeken, en om hun jaargeld vraagen, in ge
worden , om weder ruimte voor andere aanko--nadeotflg
melingen te marken. Dit noemt men, op zommige plaatfeu:
jonge lieden te bejchaaven, en den dienst te leerera,"
Het Leven snyner Dochter Thereze van Zilberhaclz. Het h oog
d , door Jhr. <. 1. VAN MISPEN MULLER.-duitschYrybevol(
Eer fie Deel. Te Elisfingen by J. Nortier , te bordrechzt by
de Leeuw en Krap, 1790. In gr. 8t'o. 268 bl.
,

ot heden wagten wy op het vervolg van dit Werk , ten
einde eenig verflag van den loop der Gefchiedenisfe, daar
T
in vervat, te kunnen geeven; dan tot heden was ons wagten

te vergeefsch. Zo veel wy uit dit icerfle Derl kunnen zien,
zal de Thcreze ecn Drodél van opvoeding worden, 't welk bui
niet befpotting van de zo -tendgwovreln,
Etiquettes, in een voordeelig licht-genamdwlvhi,of
geplaatst wordt. Verfcheidene Gebeurtenisfen komen reeds in
dit Eerie Deel voor , van welken fommige echter Thereze
zelve niet raakent verkiezende de Schryver, wanneer men met
hem voortwandelt , nu en dan het pad te veriaaten , om op
bypaden zyne Lezers met byzondere bedenkingen bezig to
houden. De geboorte van de jonge 7/iereze is grappig, waar
tevens al te naauwkeurig befchreveu , om 'er jonge Lezers en
Lezeresfen mede te onderhouden.
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LETTEROEFENINGEN.
op het Paaschfeest. Te Utrecht by W. van
Yzerworst , 1792. 115 bl. in gr. 8vo.

THaOPHILus

elyk 'er voor den Christen geene waarheid van meer
G
belangs is, dan de volle zekerheid der Opllanainge onzes Heeren uit den doode; dewyl met dit volledig be-

wys de Christlyke Godsdienst vast (laat, zo is men ook
niet in gebreke gebleeven om deeze Gebeurtenis alle gefchiedkundige zekerheid te geeven. Dit is het doel niet
van rJILOrtiir.us op het Paascbfeest.
„ 'Er zyn," dus drukt de Schryver, die, uit de Ondertekening der Vooraffpraake, blykt te zyn , de Eerw,
J. VAN LOO , Predikant te Ootmarfum , 'er zyn ver„ fcheide voortreffelyke, onwederlegbaare, betoogen voor
„ deeze Hoofdgebeurtenis des Christen doms gefchreeven;
„ gy kunt, (dabt hy) die nooit naby komen, ik laat
„ traan verbeteren. Maar wat helpt het? wat zyn be„ wyzen der waarheid , hoe bondig , hoe overwinnend
„ ook, voor hun die geen waarheidszin hebben, door
geen waarheidsdorst gedreeven worden, die geen be„ hoefte vinden in het kennen der waarheid, die hun
„ oog voor haar licht, hun oor voor haare item, fluiten?
„ wat zyn bewyzen des Christendoms voor hun die het
„ Christendom zeer wel misfen kunnen , die geen belang
„ Rellen in den hoofdperfoon, van welken het handelt?
„ Surdo narras fabulam, zo gy u met hun inlaat. Tragt
„ liever deeze grootfte van alle groote , deeze zekerfte
„ van alle zekere, deeze belangryklre van alle belangryke,
„ gebeurtenisfen , in haar oorfpronglyk licht , in haare
„ eigendommelyke fterkte, te vertoonen, aan hun , die naar
„ licht , naar kragt, naar leeven , hongeren. Indien dit
„ gevoel by hun bovendryft , zullen zy zich over de
„ kennis van hem regt verblyden. Hebben zy dan ook n )g
„ hunne vooroordeelen , indien zy maar de waarheid
geheel en onbelemmerd op hun gemoed laaien werken,
„ indien zy maar niet naar hunne vooroordeelen, maar
„ naar den ontvangen indruk der waarheid, willen nit,, baal
LETT. 1793. NO. 4.K
„

,

14t

THE0PHILUS

„ fpraak doen — dan zoudt gy hun nuttig kunnen
„ weezen."
Met deeze gedagten vervuld, fchreef THEOPHILUS de
Betragtingen op het Paaschfeest der Christenen. Geen
betoog der waarheid hebbe men dan in dit Werkje te
zoeken; maar de Gevoelens, de Aandoeningen, welke de
daarvan overtuigde Christen gewaar wordt, en by zich
zelven behoort op te wekken, ten tyde, dat hy aan deeze Ileilgebeurtems denkt. — In dit bedryf gaat THEO
hem voor.
-PHILUS
De oogpunten , uit welke de Eerw. VAN Loo de zo
gewigtige Opllandmg befchuuwt, zyn de treffendfle, de belangrykfte, de betnoedigendfl:e en troostvol ie. De Hoofd•
onderwerpen zyn in geene Hoofdf€ukken afgedeeld; maar
Ophoudenstekenen, by het afhandelen van een byzonder
ítuk, geeven den Leezer gelegenheid tot overweegen, tot
nadenken. Ze zyn in een welopeenvolgend verband ge•
plaatst, en doet 'er zich eene klimming in op, welke ten
blyke van 'sSchryvers bekwaamheid flrekt.
Die aan den uitweidenden en woordenryken ffyl des
Eerw. VAN LOO'S gewoon zyn, en 'er fmaak in vinden,
zullen ongetwyfeld op dit onthaal keurig vergast worden.
Wy voor ons zouden liever minder uitroepingen zien ,
die menigmaalen, op een meest gelyken toon herhaald,
by veelen de kragt verliezen. De uitweidingen loopen
dikwyls te breed af, en een vloed van woorden overfiroomt als 't ware de zaaken ; terwyl hy niet zelden.
zich van bewoordingen bedient , die vreemd klinken ,
en van eigen maakzel zyn. Om deeze onze aanmerking
te regtvaardigen , zouden ivy eene menigte van plaatzen
kunnen aanvoeren. Men leeze ten voorbeelde het volgende:
„ Triumf ! Ja ! Hy leeft weder 1-Iy,, de eer„ íle en de Iaatfle, de Zoon des Eeuwigen Vaders, die
„ zynen Hemel verliet , als mensch op aarde kwam ,
,, dertig jaaren in onbekende geringheid leefde, dan drie
„ jaaren in Paleftina rondreisde , vergezeld van arme Vis,, fchers en veragte Tolbedienden , niets hebbende waar
„ op by zyn hoofd kon nederleggen , en hy was de erf
alles! — Hy, de Heer der Heerlykheid,-„genamv
„ die als een misdaadiger gevangen genomen, gebonden,
„ voor zyne regters gerukt, lasterlyk befchuldigd, fmaad„ lyk gehoond, door de ftraaten van Jerufalem gefleept,
„ tusfchen twee moordenaars opgehangen, op de bitterífe
„ wyze uitgejouwd , van God en menfchen verlaaten ,
» en
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„ en zo ge(torven is --- uit liefde tot ons fterflyke
Zondaars!!Hy! Hy! de Groote de Eenige Mid„ delaar Gods en der Menfchen! Hy leeft weder ! Hy
„ leeft weder!! — „ Ha! dat is een boodfchap des leevens, eerre tyding
„ det zaligheld, zo als 'er geene meer is op aarde, en
„ geene meer verkondigd kan worden van den Hemel.
„ — Te gelooven dat Jefus leeft, dit geeft rust, kalmte,
„ kragt , moed , leevensgevoel, en onuitfpreekelyke ftil
bezaligende vreugde ; dit geeft aan ons beltaan waar„ de, aan onze beftemming hoogheid, aan onze verwag„ ting heerlykheid ; dit verlicht den nacht, die over de
„ hobbelige paden des leevens zweeft , op welke wy
„ voortwandelen na de eeuwigheid ; dit doet ons zwak,, beid , elende, zonde, armoede, kommer, zorgen , Ver=
„ liezen, alle leevensrampen , met geduld verdraagen, van
„ alle kleine bedriegende leevensvreugden afzien; dit wekt
„ hemelryke gedagten en gezindheden op, en geeft kragt
„ tot edele daaden ; dit .... maar wat zal ik meer zeggen.
0 ! indien liet niet waar is, dat de geflorven
„ Jefus opgeftaan is uit den dood, moest ik — jal dat
„ moest ik, al was het ook zonde — moest ik wenfchen
„ dat het mogt waar zyn. En nu het zo waar is als iets
waar zyn kan , zo waar als het waar is dat ik leef
God! hoe zal ik u nu danken — hoe zal ik
„ my genoeg kunnen verheugen -- met welke aandoe.
„ ningen, welke bevindingen!! — In myne zwakke be„ perkte, van alle kanten gedrukte, met zonde en dood
„ omringde, in myne zo verfchrikkelyk verlaagde en zo
hoog opitreevende menschheid, fmagt ik naar eenen lee„ vendigen Almagtigen, Allievenden Helper, en -- ge
uwe nooit genoeg gepreezen Erbarming! —-„prezny
„ dien vind ik in uwen verreezen Zoon!"
Dan treffen wy 'er ook befpiegelingen in aan, op een
meer gezetten leest gefchoeid; men hoore hem over het
verband van Christus Opftanding met de andere ílukken
zyner leere.
„ Het is met de Opflandirig van Jefus, gelyk het is
„ met alles wat van hem verhaald wordt. Alles is be„ langryk, gewigtig, alles maakt hem zo onontbeerbaar
„ voor menfchen.
„ Zy ftaat in een onmiddelbaar verband met de waar„ heid en Goddelykheid van het Christendom. Niet juist
„ als men haar op zichzelf, alleen in 't afgetrokkene,
„
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„ befcthouwt. Maar waar is ook de denker, die ze ze
„ befchouwt? De eerfte Verkondigers der Opltanding van
„ jefus, die het best in (laat waren om het gewigt dee„ zer Gebeurtenis te beoordeelen, gingen hier naar ge.
heel andere regels te werk. Zy predikten Jefus als den
„ gekruisten, en den opgewekten, Heiland der menfchen;
„ zy zonderden zyn dood niet af van zyn herleeven, zyne
„ leer niet van zyn dood, zyn karakter niet van zyne
„ leere; maar zy voegden alles famen : zy predikten den
„ geheelen Christus, in alle zyne weldaadige betrekkin.
„ gen op her menschdom, en alles wat hy geweest was,
„ nog is, en eeuwig zyn zal voor zyne vereerers; zy
„ predikten hem als leeraar, als voorbeeld, als fchuld,, verzoener, als reiniger , als het albeheerfchend hoofd
„ des menschdoms, als Heer en Rigter over allen, als
„ den verwerver en geever van het onfierflyk leeven ;
„ zy (lelden hem als den beginner, den voleindiger, van
„ het groot werk der verlosfing, den herpeller van den
„ mensch , als dien eenigen Middelaar, voor , in wien
„ God tot den mensch , en door wien de mensch tot
„ God komt , de mensch der Godlyke Natuur en des
„ eeuwigen leevens deelagtig wordt. Zo fpreeken
„ zy van Christus , en evenwel geeven zy aan zyne Op„ ftanding in hunne voordragten eene aanzienlyke plaats;
„ evenwel plaatzen zy dezelve overal in zulk een uit„ fleekend licht, dat men duidelyk zien kan, dat zy de„ zelve voor een grondzuil van hun heerlyk gebouw ver„ klaaren, dat zy op dezelve alle menschlyke verwagtin„ gen , alle uitzigten op een gelukzalig eeuwig leeven,
nederzetten. — Waarom deelt gy dit Apostelen !
waarom kipte gy juist zyne Opilanding uit dien langen
„ fchakel van gewigtige gebeurtenisfen uit, die tot de ge.
„ fchiedenis der verlosfing behooren? Ik zal dit fpoedig in„ zien, zo ik over het oogmerk zyner verfchyning in het
„ vleesch geleerd heb apoflolisch te denken. Dit oogmerk
„ was , om den mensch , die door de zonde ellendig en
flerflyk geworden was , van de ellende en den dood
„ te verlosfen; daar toe moest by niet alleen lyden, bloe„ den, als een offer voor de zonde fterven ; maar ook
„ raagt hebben, om dat heil, 't welk hy door zyne die„ pe vernedering , door zyne gehoorzaamheid tot den dood,
„ verwierf , te kunnen geeven , om daadelyk te kunnen
,, verlosfen van den dood, om den mensch waarlyk deel,, genoot te maakes van de oniterflykheid. Hoe bleek dit nu
„ aai
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„ aan de wereld ; hoe kon zy overtuigd Worden , dat
„ deeze Godlyke magt by een perfoon huisvestte, die in
., zo groot eene zwakheid gekruist was ? Dit bleek uit
zynè Opftanding. Deeze gebeurtenis was het, die zyre
„ Zoonfchap plaatste in het helderst licht, die ten krag„ tigulen betoogde, dat hy zoo wel raagt hadt, om het
„ leeven te geeven aan andere dooden, als hy het aan
„ zich zelf had te rug gegeeven. Zyne Op[tanding drukt
,, het zegel van Godlykheid op alle zyne woorden , alle
„ zyne toezeggingen , op zyne ganfche leere , op alles
„ wat by van de hoogheid zyns perfoons , van zyne in„ nige vereeniging met den Vader , van zyne onontbeer„ baarheid voor het menschdom, ooit of ooit gezegd hadt.
„ Zyne Opílanding ftaafde zyn Mesfiasfchap , en verbeter
begrippen ; die 'er omtrent zyn Koningryk heersch--„de
,, ten. Zyne Opllanding bevestigde de groote waarde,
„ de verzoenende kragt, van zyn dood zo heerlyk, en
„ legde de Goddelyke bewyzen van de volkomenheid zy,, nes opgebragten - Zoenoffers voor de fchulden der we„ reld zó roerend open voor aller oogen. Zyne Opflanding
„ baande voor hem den weg, om als den, door lyden
„ volmaakten, Godmensch verhoogd te worden boven al,, les, en een naam , eene waardigheid, te ontvangen van
,, zynen Vader , die hem boven alle Hemelfche Magten
„ oneindig verhefte. Zyne Opftanding voerde hem , als
„ hoofd des menschdoms, in dat nieuw onfterflyk leeven
„ in , waarin hy zyn middelaarswerk kon voortzetten,
„ niet door lyden en gehoorzaamheid, (dit was afgedaan
„ op aarde) maar door heerfchen , door regeeren , door
„ het gronden , het opbouwen , het bewaaren, van zyne
„ Kerk. Zyne Op[tand.ing belde hem in iaat, om op te
„ vaaren tot zynen Vader, bezit te neemen van de, hem
„ toegedagte , heerlykheid, en dan met de volle maje(leit van
„ een opperhoofd der fchepping, in Hemel en op Aarde,
„ alles te draagen, te onderhouden, te werken, te rege„ len, om eindelyk, als alles zal vervuld zyn, wat naar
„ liet plan Gods in dit klein hoekje van 't heelal , in dit
„ tydperk onzer eert e kindschheid, gebeuren moet, als
„ Rigter van allen weder te komen, hat gel orven mensch„ dom op te wekken , en zyn leeven , zyne ontcerflyk„ heil, mede te deelen aan zyne vereerers. — Dit wis„ ten de Apostelen. Uit zulk ecu oogpunt befchouwderi
zy zyne verryzenis uit den dood. Is het dan wet
K3
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„ vreemd, dat zy dezelve als zoo gewigtig voortellen in
„ hunne prediking? dat zy zoo by lierhaaling op geloof
„ in Jefus, als den verrezen , den leevendigen, Heer en
„ Heiland der menfchen aandringen? Het zou vreemd
„ zyn, indien zy dit niet dec den; want met zyne Opítan„ ding is Jefus alles , en zonder zyne Opflanding is by
-- niets, voor het mensehdoni."

Leerredenen, over verscheidene gewigtige Onderwerpen, na•

gelaaten door den Teel Eerwaarden en zeer Geleerden Heer
J. EDWARDS, in deszelfs leeven Prefident van het Colle.
gie van New- f erfeg , naar den tweeden Druk uit het Ei;.
gelsch vertaald , door E. NOOTEBOOM . Theede Stuk.
Le Utrecht by W. van Yzerworst, 18o bl. , in gr. 8vv.
chelsde het Eeríte Deel der naagelaatene Leerredenen
van den Eerw . EDWARDS een zestal over één
Hoofdonderwerp (* ); dit Tweede Deel bevat even zq
veele Leerredenen, getyteld : TEsus CHRIS TUS in liet werk
der herlosfinge op eene heerlyke wyze verhoogd boven allen
kwaad , over i cox. XV: 25, 26. De wereld regtvaardiglyk geoordeeld door JESUS CHRISTUS, in vier Leerredenen over HANDEL . XVII: 3#. -- GOD het beste deel
van den Christen, over rsAl,i^s LXX11I: 25.
Met Opwekking en Stichting zullen Verflanden en lIarten, op den toon van den Heer EDWARDS ge[Iemd , deeze
Leerredenen, gelyk zyne, voorgaande , en andere Schrift^en uit zyne penne gevloeid, kunnen leezen; zy die anders denken en anders voelen, zullen , welhaast dien bundel ter zyde leggen , fchoon zy , befcheidenheid en ver
bezittende , tegen een Man zo blykbaar-dragzmhei
ernstig en tvelmeenende , niet zullen uitvaaren , of hem
aanvallen over uitdrukkingen, die (teil rechtzinnig zyn,
gelyk wy dit bywoord onlangs hoorden bezigen door
iemand die verre was van onregtzinnig te veezen , dan
zekere fpreekwyzen, door zyne mederegtzinnigen gebruikt,

B

wraakte.
Des Eerw EDWARDS denk- en fchryftrannt is te over
reeds uit veele Aankondigingen bekend , en daar deeze
Leer.
.

(#1 Zie Ai&enj. i^r^lerl. Letterref. voor 1792. File St bL 6.
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ons wel ontflaagen willen agten van 'er iets uit over te
neemen.

Korte Voorftellingen ter verheerlyking van God, door c. c.
SALTZ41AN , gevolgd naar het Hoogduitsch. Tweede Deel.
Te AnJterdam by J. de Jongh,17)1. 208 bl. in gr. 5 vo.

M

een aanpryzend Berigt, hebben wy het eerfle
Deeltje deezer korte Yoor/tellingen vereerd (*), en
moeten van dit tweede het zelfde zeggen, waarin hy, op
den eigentien trant, deezen arbeid voortzet, en wel over
eerie groote verfcheidenheid van flofl'en , meest uit eene
laats der H. Schrift ontleend, en enkele een byzonder
oorflel bevattende, 't geen hy op eenen onderwyzenden
en ftigtenden trant uitwerkt. Het lust ons thans goeddeels over te neemen , wat hy in het drie - en - dertigfte
Voorhel redenkavelt, over den Pligt ons zyne Gedagten ai.
Loos by zich te hebben.
Naa eene Schildery van 't geen de Mensch hier op aarde van den milden Schepper gefchonken is tot genot en
genoegen ; en zyne ervaaring van hun doorgaans daar
mede flrydig gedrag, vaart hy voort: „ De oorzaaken
van het menschlyk misnoegen zyn ontelbaar ; doch zy
fpruiten, zo verre ik heb kunnen nagaan, allen uit eerie
bron, die men als de oorzaak van des menfchen elende
kan aanzien, voort: en dit is deeze , dat de meníchen
geen meester over hunne Gedagten zyn; dat zy geduu.
rig met dezelve ronddwaalen , en ze niet bef'tendig op
hunnen tegenwoordigen toefland richten. Wie alzo eet
vergenoegd leeven wil leiden , die moet zyne gedagten
altoos by zich hebben , en dezelve op het tegenwoordige tydpunt , op zynen tegenwoordigen toeftand, vestigen.
„ Dat dit waar is, wil ik thans bewyzen, en ik hoop
ieder daarvan te overtuigen , die met zyne gedagten te
i, en dezelve op myn voorftel vestigt.
-genwordi
„ De toeftand des menfchen is drieledig; de toefland
van werkzaamheid; de toeftand des genots ; en de toef#and
(*) Zie 41mem. Pgderl. Letteroef. voor 't Jaar r?ga. t Stuk,
hl. Sao.
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iand van lyden; in ieder deezer toeffanden is ;hy, mis noegd , wanneer by met zyne gedagten afweezig is, in ieder deezer toeftanden bevindt by zich wel , wanneer by
met zyne gedagten tegenwoordig is.
„ Laat ons eerst den mensch in den toehand der werk
wanneer by eene bezigheid ver -zamheidbtcouwn!
zal, en is met zyne gedagten afweezig, zo werkt-richten
by Hechts met halve kragt, het moet hem des noodzaak
zuur vallen, even gelyk een last ongemeen zwaarder-lyk
is, wanneer men ze met één vinger opheft, dan dat men
ze met een volle hand aangrypt; zyne rondzwervende gedagten ontmoeten allerleie onaangenaame verdrietlyke beleizelen , die zyne moedloosheid vermeerderen; daar van
daan ontflaat grootendeels dat klaagen en kermen , dat
by veele menfchen onder, hunnen arbeid gewoonlyk plaats
beeft ; en wanneer dan het werk afgedaan is , zo is
het flecht uitgevallen; uien kan het niet dan niet tegen
heeft dan gearbeid om zyn m-is--zinbefchouw;m
noegen te bevorderen ; wanneer , by voorbeeld, iemand
ten brief fchryft, en geduurende het fchryven de gedagten
cp iets anders dan op den brief richt , zo veroorzaakt
hem het fchryven groote moeite; de woorden, die by gebruiken moet, willen hein niet invallen; by wordt geduurig door menigerlei invallen, die door zynen geest zwee•
ven, verhinderd, en , wanneer de brief ten einde is, is
by flecht; het een en ander is niet duidelyk uitgedrukt,
'er is vry wat in overgeflaagen , verlcheide dingen zyn
tweemaal gefchreeven, en he gevolg daarvan is, gemeen.
lyk, dat men den brief aan hukken fcheurt, en eeneg
anderen beginnen moet: wanneer nu een mensch zyn leeven even zo voert, als deeze brief gefchreeven wordt, zo
moet liet even zo Ilecht 'er uitzien als deeze brief , en
het is volirekt onmogelyk, dat zulk een mensch , al bezate by ook tonnen gouds, kan vergenoegd zyn.
„ Maar laat een ander by de onderneeming zyner bezigheid alle zyne gedagten verzamelen , en dezelven met
al de kracht . zyner ziele aangrypei , hoe ligt moet zy hem
dan vallen! 't Kan weezen dat in zynen toehand vry wat
verdrietiyks plaats 'heeft; dat laster en tegenkanting hem
zoeken re krenken; dat by treurige vooruitzigten heeft
maar wat hinderen die den arbeidzaamen man ? terwyl
al zy ne opmerkzaamheid op zyn werk gericht is , bemerkt ily tiet eens de verdrietlykheden ; die hein omringen ; arbeid$ vat dit wel, myne Waarden! arbeid, met
al
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%l de kracht der ziele aanvaard , is een zeker fchild te
alle wederwaardigheid , waarvan men be!formd kan-gen
worden.
„ 1n wanneer men met al de kracht der ziele arbeid,
zo gaat ook het werk vlug van de hand ; zo dikwyls 'er
een uur voorby gegaan is , is ook het werk in vol
toegenomen ; de menigte onafgedaane zaa--komenhid
ken vermindert: welk eene wellust moet de 'menschlyke
ziel gevoelen , als zy haar werk uit haare fcheppende
kracht ziet te voorfchyn komen , en merkbaare fchreden
ziet vorderen : en is het zelve afgedaan , hoe wel te vrede , hoe voldaan, is zy dan ! zo dikwyls zy het zelve ba•
fchouwt , veroorzaakt het haar aangenaame gewaarwordingen; wanneer nu een mensch Deeds zo arbeidt, dat
zyn werk hem behaagt, zo moet dit noodwendig de foei
zyner vreugde dagelyks vergrooten.
6 Goo! mogten wy Reeds onze gedagten by onzen arbeid hebben ! welk een vrolyk leeven zouden wy dan
leiden!
Geef God! geef ftaêge vlyt,
By all' wat ivy verrichten;
Dat Ivy bedachtzaam zyn
In 't oefnen onzer pligten!
,

„ Maar wy kunnen niet altoos arbeiden; onafgebrooken
arbeid zou rasch onze krachten verflappen en doen bezwyken, en hieruit zou een bron van veelerlei fmarten en lyden ontfDaan ; het is daarom hoogstnoodig , dát wy den
toeífand der werkzaamheid en des genots met elkander
afwisfelen; zal het genot ons iets baaten, zal onze ziel
daar door vervrolykt en .verflerkt worden, zo. moeren wy
noodzaaklyk de gedachten daar by hebben.
„ Hoe veele menfchen genieten zonder 'er: zelven bewust van te zyn! het genoegen dringt van alle zyden op
hun toe, en zy gevoelen het niet; zy than van den rhaaltyd op , en weeten niet wat zy _geëeten hebben; zy lee.
zen boeken, en weeten niet wat in de boeken Plaat; zy
komen uit een gezelfchap, zonder gehoord te: hebben wat
'er gefpróoken is; zy doorwandelden een bosch; en weeten
niet of het uit dennen- clan uiteiken- boomen beftondt;
wat helpt dan deeze menfchen al het fchoone en goede,
dat GOD tot genoegen der menfchen heeft voortgebragt?
niets, geheel niets; het beeld der fchoone natuur valt hun
naauwlyks in de oogen ; het zoete en aangenaame roert
K5
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hunne zenuwen aan, maar de ziel gevoelt 'er niets vats r
wiens ziel altoos afweezig is, gevoelt van alle genoegen
even weinig, als een mensch, die zyne oogen geduurig
na den hemel houdt , en de bloempjes niet bemerkt, die
onder zyne voeten blocijen: wanneer nu een mensch in
zulk eene verftrooijing door de wereld wandelt , is het
dan wonder, dat zyne ziel altoos ledig van vreugde is ?
„ Niet alleen dit , maar door zyne geduurige ver
ífrooijing verbittert hy zelfs het genot, eu verandert zig
het zoet van 't zelve in gal: een ftuk roggenbrood, en
een dronk helder water, hebben een ongemeen venterkende kracht; dit kunt gy dikwyls by arme landlieden
zien , die menigmaal onder gelach en gefcherts zulk eenen
maaltyd doen; een met fneeuw bedekt veld levert voor
het oog een ongemeen fchoon gezicht op, en het is
eene foort van wellust op de fneeuw en_ het ys te wandelen, en de verfterking te gevoelen, die de koude aan
de zenuwen mededeelt; maar zo ras men, by eenen foberen tnaaltyd , aan de volle fchotelen denkt , die den
disch der ryken vervullen, en, by de befneeuwde velden,
zig leevendig voorfielt, hoe fchoon zy zouden zyn, als
de grond thans met groen en bloemen vercierd ware , zo
wordt het brood fmaakloos, en men begint te wenfchen
dat de winter voorby rnogt weezen.
„ Menfchen, by wier deeze gebreken ingeworteld zyn,
zyn in den fchoot der vreugde even zo misnoegd; en
offchoon zy ook in het vriendfchaplykíte gezelfchap zyn;
aan een tafel zitten, die met de beste fpyzen overlaaden
is; in een huis woongin , tot welks verfraaijing de groot.
11e konilenaars arbeidden; offchoon gezang en (naaren•
spel voor , huig kwinkeleeren, zy zitten evenwel te zuch.
ten; hunne ziel weet van alles, wat rondsom haar ge
weinig of niets; zy is afweezig, en houdt zich-beurt,
ondertusíchen bezig met verdrietlykheden, die zy kort te
voorera gehad hebben, of met wederwaardigheden ,die zy te
gemoet zien: even gelyk een mensch , die in een zaal vol
lchoone beelden (laat, maar het hoofd buiten het venfter
houdt, en zyne oogen vestigt op eene onreine mesthoep,
en die zo veel verdriets gevoelt, als of hy dit uitzigt uit
een armoedig vertrek hadt; zo knaagt ook de Cmart aan
Bene menschlyke ziele, in den fchoot der vreugde, wanneer zy haare gedagten altoos op andere, haar onaangenaame, dingen vestigt.
„ Len mensch daar erg tegen, die zyne gedagten altoos
by
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by zich heeft, kan het aan geene vreugde ontbreeken;
want van de millioenen fchoone en aangenaame voorwer.
pen, ontílipt naauwlyks één aan zyne opmerkzaamheid;
by bemerkt in zynen toehand honderderleie aangenaam.
heden, die de verltrooide mensch voor onbeduidende klei
houdt, en verheugt zich daar over: het vleien-nighed
eens kinds, de behaagelykheid eens vriends, de gefchikt
heid van zyn huisgezin, veroorzaaken alle aan hem aan.
genaaine gewaarwordingen; hy (maakt de zoetigheid en
j vacht in iedere beete broods en Tederen dronk waters;
ieder gezang en finaarenfpel dringt tot in het binnenfte
zyner ziele, en wanneer hy door GODS velden wandalt,
zo geeft hem het kleinfle bloempje , het veragtlykfte
wormpje , fiof tot aangenaame overdenkingen.
,, Zo zeker is het, dat wy, geduurende het genot,
onze gedagten daar by moeten hebben, wanneer het ons
genoegen zal veroorzaaken:

Wanneer ik uwe gulzst geniet,
God! dat het met verftand gefehied!
Dan zal ik door aan U te denken ,
Ni zely' nog meer genoegen fchenken.
„ Maar ik wil u niet verbergen, dat de menseh niet

altoos in den toehand van werkzaamheid en genoegen is:

stikwyls, zeer dikwyls, komt hy ook its den (iaat van ly.
den; de dingen, die hem omringen, veroorzaaken hem
niet altoos aangenaame, maar ook vaak onaangenaame, ge•
waarwordingen; dit is niet geheel te veranderen, zo lang
wy gezonde zinnen hebben, zo lang deeze voor verge.
voegens geopend zyn, zo lang haan zy ook voor lyderi
bloot.
„ Zou het niet ten mintien in deezen toefland goed
zyn, dat men zyne gedagten verfirooide ? Ik weet wel,
dat dit den lyderen dikwyls aangeraaden wordt: men zegt
hem, „ Gy moet uwe gedagten verftrooijen, uwe gedag.
„ ten van de onvolkomenheid van uwen toeftand aftrek.ken , en op andere dingen vestigen, dan -zult gy uw
„ lyden vergeeten , en liet zal niet meer op u werken;"
doch , naar myn gevoelen, is dit een raad, die met behoedzaamheid dient gebruikt t worden, wanneer zy niet
hoogstönaangenaame gevolgen naa zig zal íleepen : wan.
neer ik een bouwvallig huis hadde , dat my alle oogenblikken moeite maakte, en ik wilde, om my van dat
ver,
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verdriet te ontslaan , myne opmerkzaamheid van 't zelve
aftrekken, my door gezelfchap , fpel en vermaaken, ver
zou dan daar door '.,et huis verbeterd worden ?-il,rojen
dit geloof ik niet: geduurende myne verftrooijingen zouden de breuken van tyd tot tyd wyder, het dak meer en
meer befchadigd worden , en het huis eindelyk inf'orten :
dit zouden dan de gevolgen myner verftrooijinge zyn.
„ Helaas 1 niet veele lydende menfchen gaat liet op
deeze wyze : zy lyden, willen hunne fmart vergeeten,
verftrooijen zig, geduurende dat, hunne rampen aangroei
jen, en eindelyk onherítelbaar worden.
„ Een lydende daar en tegen, die zyne gedagten by
zig heeft, niet blootlyk over het onaangenaame van zynen toehand, maar ook over de middelen, om denzelven
te veranderen, en over het aangenaame, dat nog altoos
in denzelven verborgen is, ernftig nadenkt," kan ook zelfs
in de verfchriklykíte omftandigheid vergenoegen vinden :
'er zyn voorzeker weinige rampen in de natuur te vinden, die de mensch, welke zyne gedachten by zig heeft,
welke alle zyne krachten aanwendt, ten einde middelen
te zoeken, om dezelven te veranderen, niet afwenden kan:
by wordt byna almagtig ; en verricht dingen 1 die alle
menschlyke kracht fchynen te boven te gaan: de gevangene ontflaat -zich van zwaare ketenen , en dooi`graaft
den diksten muur: de nooddruftige, wanneer het gevoel
zyner behoeften hein aanzet, om alle zyne krachten in 't
werk te. fellen, wroet bergen om, en verandert onvruchtbaare velden in vrugtdraagende vale ijen : de kranke, dië
reeds aan den rand des grafs wandelt, vindt, door lang
nadenken, eindelylc tog een middel tot zyne redding:
de door f i rtn in. het water heen en weder flingeretrde,
heeft hy flechts tegenwoordigheid van geest genoeg =
grypt het eerfte ft k houts het beste aan , trotfeert daar
mede de baaren, arbeidt zig met hetzelve door den dood
heen , en bereikt gelukkig den oever. --- En wanneer
ook de lydende niet oogenbliklyk in ftaat is, om zich van
zyn lyden te ontslaan, ze is hy tog, door de tegenwoordigheid zyner gedagten, altoos in ftaat, hetzelve te verlichten;. ook in den droevigl}en toefland fpoort zyne op.
merkzaamheid het een of ncier op, dat hem genoegen
veroorzaakt; want zou 'er wel een toeítand in de wereld
.zyn, waarin men geheel niets tot verligting zou kunnen
toebrengen? -- c Ja, wanneer ons ook alles ontbra.
ke, wat anderen genoegen verwekt, zo zou ten minll;en
de
,

,
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de opmerkzaamheid op de bekwaamheid , de kracht, en
onfchatbaare waarde, van onze ledematen, ons nog ver
,wanneer ook dit ons ontviele,zo zou 'er zig-vrolyken;
gewis nog iets anders aan onze opmerkzaamheid ontdekken , dat ons in droevige oogenblikken vervrolyken kon."
,Tie Voorzienigheid, door HENDRIK SANDER, Profesfor aan

de lllujire School te Karels-Rube, en honorair Lid van
het Genootfchap der Natuuronderzoekeren te Berlin. Derde en laatjie Stuk. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te
Utrecht by G. T. van Paddenburg en Zoon, 179!.
Behalven het Voorberigt, 189 bl. in gr. avo.

DOpfc

it Stuk bevat zes Verhandelingen, onder de volgende
hriften:
I. Ook in deze waereld, laat Gods Voorzienigheid zich
niet onbetuigd, in ontelbaare gevallen van een goede uit
-komst.
II. De Goddelyke Voorzienigheid voor deze waereld, in
het faraffen en verhinderen van veele boosheden.
III. De Goddelyke Voorzienigheid voor deze waereld,
in het bewyzen van groote weldaaden.
IV. De Goddelyke Voorzienigheid voor deze waereld,
door het recht der Wedervergelding.
V. De Goddelyke Voorzienigheid in het ongeluk en
de verdrukking in de Menfchenwaereld.
VI. Bewyzen der Voorzienigheid voor een hooger ge
hier beneden, voor deugd en zeden.
-lukreds
Aan het einde fl:aat eene Ode, getiteld, Geduld in 't

lyden.

Schoon ook dit derde Stuk den beroemden naaai van
aan het hoofd draagt,is het echter niet door hem
gefchreven. Hy ftierf, na dat by de twee eerf±e Stukken voltooid had, en liet niets voor het derde Stuk na,
zelfs geen één papier, waaruit men zou kunnen opniaaken, welken gang by in het, vervolg genomen, of welke
ftoffen by nog verhandeld, zou hebben. De ons onbekende Schryver van dit Vervolg erkent dus , in zyn
Voorberigt , dat men dit Werk niet kan aanmerken als
Bene voortzetting der gedagten van SANDER, maar Hechts
als eene naleezing van eenige daar toe behoorende waarheden; by erkent zelfs, dat de Overledene zyn weg ,door
aangenaamer fireeken der gefchiedenis, genomen zou heb.
ben,
SANDER

1S4}. SANDILR,
ben , waartoe by niet vroeg genoeg begonnen halt te
verzamelen.
En in de daad , het is 'er zeer verre af, dat dit Ver
uitmuntend Werk van SANDz. evenaaren zou.-volghet
Niet alleen mist de ongenoemde Schryver SANDER'S groote belezenheid in oude en nieuwe gefchiedenislèn, welke zyn Werk zo bevallig maakte ; maar de í1y1 van het
Vervolg is ook verre beneden dien van de twee eerfte Stukken , en de zaaken zelve zyn honderdmaal, en dikwyls
oneindig beter, gezegd. Zomtyds zelfs toont de Schryver
van dit Stuk, omtrent deze en geene waereldfche gebeur
-tenisfmchlykrgtine,vfchdkblden te bezitten ; en het is, ten opzichte van dit laatlIe,
nog gelukkig , dat zyn boek in handen van een verllandigen Vertaaler gevallen is , die eenige uitdrukkingen van
den Schryver , welken zeer weinig ter verdediging der
'Voorzienigheid gefchikt zyn, verbeterd heeft. —
Hoe veel het vers , Geduld in lyden getiteld , dat aan
het einde van dit boekdeeltje ílaat , den naam van Ode
verdiene , moge de dichtkundige Lezer uit de volgende
Coupletten bellisfen :

Taman u, 6 God! ontvangt dit hart!
Geluk en onheil, vreugde en (mart, -D it eischt uw liefdevol beleid, -Vertrouwende en met dankbaarheid.
Gy, Gy alleen de Alwyze , weet,
Wat 't heilzaamst aan my zy. befteed.
Gy ziet alleen welk onheil my
Voor de eeuwigheid het nuttigst zy.
De kort of lang verduurde pyn
Kan niet vergeefsch geleden zyn.
Des bittren wortels vreugd is zoet;
Zo fpruit uit 't leed ook 't hoogfte goed.

Is alles duister om my heên,
De ziel vermoeid en krank gelren, —

-
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'k Steun dan op u, die nimmer zwicht,
in my behendig troost en licht !

Verlegen hart! bezwyk toch niet!
God legt den last op, weet en ziet
De rampfpoed die u thans bedroeft, .-.
in fchenkt u al wat gy behoeft. —
Hoe vaak, 6 Heer! iverdt niet myn klacht
Door u gehoord, zelfs onverwacht.
Vaak trof my nu de bangfte Jtryd,
in morgen was ik reeds verblyd.
'k Zag menigmaal geen uitkomst meer;
Ik fchreide, en klaagde, en riep: d Heer
Myn God! waar zyt gy! ziet, en kent
Gy my niet meer in myne ellendl...
Enz.
Ohe! jam fatis efl!

Natuurkundige Stellingen , door j.

H. VAN SWINDEN ,

Hoogleeraar in de Wysbegeerte, W?s- Natuur- en Ster
te Amfterdam; Lid van verfcheiden geleerde Ge--rekund
nootfchappen : uit het Latyn vertaald, door FRANS VOORHOUT. Inleiding. Eerfle en Tweede Boek. Te Harderwyk by J. van Kasteel, 1792. In gr. 8vo. 348 bl.
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oen de Hoogleeraar VAN SWINDEN, voor vyfëntwintig jaaren , de Natuurkunde op Franekers Hoogefchool zoude beginnen te onderwyzen, was by vooraf
daarop bedacht, hoedanig by dat onderwys zoude inrich.
ten. Na de zaak wel overwoogen te hebben , fcheett
hein het beste toe, korte Stellingen op het papier te brengen, welke by zynen Hoorderes zoude verklaaren, be.
toogen, en door proeven bevestigen. Hy deed dit, liet
zy.
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zyne onxworpen Stellingen door zyne Leerlingen affchryven; en op deeze wyze kwamen zy tot kennis van meer
andere ; en voornamenlyk van den Hoogleeraar in de
Wysbegeerte te Harderwyk, B. NIEUWHOF , welke met
anderen nu op eene meer naauwkeurige uitgave van die
Stellingen aandrong : waartoe des Schryvers nu aanzien
te 4mjlerdam, tevens aanleiding gaf.-lykeritandpf,
Verfcheidene bedenkingen voerde de Heer VAN SWINDEN
hier tegen aan, welke, door den Hoogleeraar NIEUWHOF,
zodanig uit den weg geruimd wierden, dat de eerfte zich
eindelyk liet overhaalen, om in 1786 dit Werk in het
Latyn uit te geeven; waarna het, door den IIeer FRANS
VOORHOUT, Liefhebber en Beoefenaar der Natuurkunde
te Alkmaar, in 't Neêrduitsch vertaald, en nu voor onze
Landgenooten in 't licht gegeeven wordt : fchoon de
hloogleeraar VAN SWINDEN nog even zo nederig van dit
Werk denkt , als vóór zes jaaren ; hebbende, uit dien
hoofde, zo min de vertaaling, als de eer(Ie uitgave, kunnen aanraaden. Wy meenen echter, met den Vertaaler, dat
Then onze Natie ten onrechte een Werk zonde onthouden, dat, zo om deszelfs inhoud, als gefchikte inrichting, uitmuntend genoemd kan worden.
Na eene uitgebreide Voorrede, in welke de beste wyze
wordt voorgedraagen, om de Natuurkunde te onderwyzen, als mede de leerwyze in deeze Stellingen gevolgd,
geeft de Hoogleeraar een uitgebreid Register van die Boe
welken in dit Werk worden bygebragt, behal--kenop,
ven de Gedenkfchriften der Academiën, en andere Ver
Voorrede aangehaald; verder den In--zameling,d
houd , en daarop de Inleiding zelve , behelzende eenige
TVoorftellen, die in liet natuurkundige zeer dikwyls te pas
komen, en in de Beginzelen van EUCLIDES niet gevonden
worden; wordende deeze twee eerfle Boeken, door eenige
Byvoegzelen en herbeteringen, gefloten.
De Inleiding wordt met eeue Voorrede op zich zelve
geopend , handelende over de Natuurlyke Wysbegeerte in
't algemeen; en wel i) over het Onderwerp van dezelve.
s) over haar Doelwit. .1) over de Leerwyze. „t ) over de
zogenaamde I\Teutontaanfciie regelen; en 5) over de Alge meene Natuurkunde. In het Eer/te Boek van gemelde Inleiding, wordt !iet Ligchaaln in 't algemeen befchouwd;
befchryvende de Hoogleeraar i) de algemeens eigeanfciiappen der Ligchamen. 2) de natuur van tiet Ligchaa n in 't
algemeen. ;) de Hoofdj10 en of beginfelen der Liyclialnen.
4) der-
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4) c'erzelver fanaenflelling, porieusheid, of digtheid; en {)
de verdeelingg der Ligchamen in foorten. Het Tweede Boek
handelt over de Beweegkunde , en is in vyf deelen ver
gaande s) over de beweeging in, het algemeen. 2)-del,
over (ie regtlynige gejtadige beweeging. 3) over derzelver
onge/Iadige beweegmg. 4) over het middenpunt van z waarte ; en 5) over de kromlynige beweeging ; welk laatílc
in tien hyzondere Afdeelingen..wordt voorgedragen.
Daar Korte Stellingen, die door Proeven bevestigd , en
door verfcheidene aangevoerde Schryvers gefbaafd, moe
worden, buiten hun verband voorgedragen , weinig-ten
nut kunnen verfchaffen; zullen wy, in plaatfe van eenigen uit dit Werk mede te deelen, over 't geheel zeggen:
dat zy kort, maar tevens zeer zakelyk en juist, zyn ; zul.
lende ons verfaa van dit uitmuntend Werk eindigen, niet
den raad, wellen de Hoogleeraar den jongen lieden, in
de 1/,orrede , geeft, ten einde zich op de zogenaamde hoagere Wiskunde toe te leggen. Dus zegt by, bl. XXXVII.
„ 1-iet zy my , by deze gelegenheid, geoorloofd, de
Jeugd ernll:ig te vermaanen, dat zy zich, zo wel ter aan.
kvw•eeking van het Verfland, als ten nutte van de Maat
meerdere volmaaking van natuurkundige Wee.-fci7apy,en
tenfcihappen, met eenige, en zo veel hen de gelegenheid
toelaat, met Beene oppervlakkige kennis der hoogere Wis.
kunde voorzie :want in de,gelyk men ze gemeenlyk, docli
genoegzaam te onrechte, en ik zoude byna gezegd hebben, net een haatlyken naam noemt, hoogere Wiskunde,
zyn veele hoofddeelen, die de fchranderheid van het ver
kunst van uitvin -fiandopcher,vílknide
Natuurkunde zelve zvn niet-denvolmak:i
weinige dingen, die noodig zyn geweeten te worden, en
nuttig in het uitvoeren van zaalyen in de famenlevmng,
welke niet dan door de hoogere Wiskunde kunnen ver.
ílaan en volbragt worden; ja ook eenige dingen, welke
daarom alleen noch niet hebben kunnen te werk gelfeld
worden, om dat het werktuig, waarmede ze alleen zouden
hebben kunnen volbragt worden, de Wiskunde namelyk,
noch niet ver genoeg gevorderd is; van welke zaak wv,
in 5 232 van het lIde Boek, een voorbeeld hebben by.
gebrast ; en wel een aanmerkelyk voorbeeld , daar het
EULER tot uitvinder heeft. — De kennis van de boogere W skunde is zo moeilyk niet als veelen ,in die W 'eeten.fchappen onbedreven, en die dezelve daarom alleen,
gelyk gewoonivk plaats heeft, verachten, voorgeeven. --^
LETT. J793 too. 4.
L
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Evenwel worden daarin zaaken gevonden , die in der&
eerhen fchyn meer behooren om de fynheid van het
merfchelyk vernuft te toonen, dan het nut te bevorde.
ren, zo het nocbtands waar zy, dat die dingen, die de
fchranderheid bevorderen , zelve ook daarom niet onder
de nuttige dingen moeten gebragt worden : doch zy dienen ook , om een uitmuntend werktuig te volmaaken en
te verbeteren ; en men is aan de zodanigen de grooflte
dankbaarheid verfchuldigd, die zich op dit werk toeleg
Wiskunde verder trachten te bevorderen.-gen,d
De Ouden hebben die niet zo zeer wegens haare nuttigheid in het gemeene burger leven, als wel bewoogen
door haare fchoonheid, bearbeid. Of hebben niet
EUCLIDES, APOLLONIUS, ARCHIMEDES, en anderen, zich
in de leere, by voorb: der Kegelfneden, en andere hoofd
Wiskunde , vlyrig geeffend , en die takken-delnr
volmaakt , fchoon zy die dingen op zaaken , die in de
famenleeving voorvallen, of voor de menfchelyke maat
nimmer hebben kunnen toepas --fchapyvordeligzn,
fen, en derzelver nut eerst vóór anderhalve eeuw heeft
beginnen te blyken, na dat KEPLER de waare gedaante
van den loopweg , waarin de Planeeten bewoogen worden; GALILIEUS de wetten der Ligchaamen , door de
zwaarte vallende; en ten laatf en NEWTON de algemeene
zwaarte, ontdekt hebben. Welke zeer nuttige uitvindingen , of niet zouden hebben kunnen ontdekt worden ,
of als onnut geheel zouden hebben blyven liggen, indien
de Ouden de leere der Kegelfneden niet met opzet bearbeid hadden ; fchoon zy derzelver nut niet begreepen
hebben."
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Chronologia , ofte volgreeks der Yaaren des Bybels , to
welks volleedigheid behoort eene Schetze van de groote en
zich wyd uitjtrekkende Prophetic van Daniël. Als mede
eene Schetze over de Openbaaringe van 7oannes, welkƒ
ongezeegelde Woorden , de gezeegelde van Daniël antfluiten, gelyk de tydgetallen van Daniël die der Open.
baaringe aanwyzen. In den jaare 1777 zaamgefteld door
JAN TRAAST , sa. , Litmaat der Gereformeerde Kerke.
En met een toegift, ten betooge dat de jaaren der Wacreid , fchoon even lang, geweest zyn 36© dagen: gelyk
zulks, by het einde des tyds, mede zo zal bevonden worden . Door hem in het licht gegeeven, Ao. 1792. Te
An fterdam , by J. Termeulen en J. Takens, Junior.
In lil. 202 bl.

I

ndien de raad, aan fommige driftige Autheuren gegeeven., dat dezelve hunne Gefchriften een tyd lang moe
laaien rusten , alleen het vereischte in eenen Schry--ten
ver ware ; dan zou JAN TRAAST sa. aan dat vereischte
volkonen voldaan hebben: want by heeft zyne Chronoio •
gia va n 1777 tot 1792, dus volkomen 15 jaarera 1 laatei
rusten. Dan 'er rusten verft heiden Bukken by Autheuren, die daarom toch niets beter worden, en van welken
eene aanhoudende rust, wenfchelyk voor de Leezers, en
vereerende voor derzelver Op[Ielleren, is. En wy ontveinzen niet , dat wy zulk eene rust , in plaatfe van eene
openbaare Uitgave, voor deeze Chronologia, enz. enz. zouden verkoozen hebben, indien het aan ons geltaan hadr.
Het Werk zelve, in zo verre men het uit den ruimen
tytel niet reeds kan leerera kennen, beftaat, na eene Opdracht , en lyst van Drukfeilen , in eene Voorrede van
z2 bi. in welke de daarop volgende Hukken .gefclietst
worden. Spreekende de Schryver nog van een Boekje
door hem uitgegeeven in 1766, onder den tytel van Afire.
nomisch Ontwerp: en tevens van Heeren .Aftromici, die
den t femel begluuren, . om nieuwe Sterren of Planeeten,
of Scatellites, (welke dingen dit zyn , weeten wy niet)
te ontdekken. Op deeze volgt een korte in5oud van liet
Werk, op de tegenswoordige tydsom/tandigheden betrekkelyk,
groot 8 hl. Daar na, de klolgreeks der 3eaaren, zo als die
in den fly bel zyn te vinden , en zo^tder eenige tusfchenjtrand
dooroapen, van ADAM af to t josupHs dood, en verder tot
aan,
L2
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aan, en na, de Babylonifche Gevangenisfe, met bygaande

Tafelen en Proeven verteld, groot 8 bl. Die maar iets
over de Tydrekenkunde des Bybels, (al ware het maar
no Bois ouden tyds Tydthrefoor,) gelezen heeft, zal geen
nieuws in deeze Volgreeks aantreffen. De fchetze over de
Prophetic van DANIëL be(laat 6o bi., en heeft eene goede
aanmerking ten opzichte van de 7uliaanfche Periode; beftaarrde hierin: dat men de geheele Zonnecirkel van 28,
het Guldengetal van i9, en der Romeinen Cynsgetal van
i5 , te zamen vermenigvuldigende , daar door gemelde
Periode van 7980 jaaren zal bekomen ; doch dat men,
even zo goed, de twee eerfte getallen, die de Zoos- en
Maans-loop raaken, met een ander getal, dan dat van
het Roomfche Cynsgetal , zou kunnen vermenigvuldigen,
om eene zekere Periode te verkryaen. Voor het overige
is het verklaaren van DANIëLS Prophetie geenzins het
werk van Lieden, die niet alleen de oorfpronglyke taaie
des Bybels niet verslaan; maar zelfs geene andere Vertaa
tingen begeeren raad te pleegen, dan die van onze ge
veel licht ook door anderen,-woneStaBybls:h
aan den Bybel, naderhand, voor eenvoudigen gegeeven is.
Ook dit geld ten opzichte der daar op volgende fchetze
'van de Opevbaaringe van JOANNES , groot 96 bi. Eerre
Openbaaringe voor welke de gedefendtle Schriftverklaarers
verleegen ftaan , kan men niet onderflellen , dat door een
eenvoudig Lidmaat veel zal opgehelderd, worden. Door
een mane die by zyne verklaaring van het zesde Zegel,
Openb. VI: 12. zynen Leezer durft vraagen : „ wat
,, dunkt u van de aardbeevinge die haar begin heeft ge„ nomen in 1754 , na. onze gewoone tellinge, omtrent
„ Rome , Lisfebon en Con/ttantinopolen ? Is die van die
„ tyd af tot in het jaar 1779, en zelfs tot hier toe, nog
die tyd af tot hier
,, wel opgehouden ? Ilan men my van
leeveren,
die van desCouranten
eene
week
„ toe, wel
„ zelfs aanhoudenheid niets melden ; ik vertrouwe, dat
„ ik het tegendeel kan toonen." — Wy weeten niet
wat grootér is : de eer die men den Couranten , door
deeze gezegden , aandoet ; of de oneer die op den Byhel
zonde vallen, indien wisfelvallige berichten en nieuwstydingen van een klein deel der Aarde bevestigers van de
daarin voorkomende Prophetiën zouden zyn.
Het laatfte dat ons in deezen bundel voorkomt , is een
Toegift van 12 b]., ten betooge van de mogelykheid en
apparente zekerheid, dat de lengte van het jaar, by het
be-
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begin des tyds, beltaan heeft uit 36o dagen; en dat zulks, by
het einde des tyds, wederom zo zal kunnen zyn. In dit
betoog verwart de Schryver de byzondere tydrekeningen
door elkander; brengende die der Egyptenaaren, ten Tyde van Moses, (155o jaaren vóór onze gewoone Jaartel•
linge) tot liet begin der waereld en tot derzelver
einde, over. 1 let jaar van 36o dagen hadden de Egyptenaaren , zekerlyk in 12 Maanefchynen , in ronde ge•
tallen, elk van -,o dagen, verdeeld. De Grieken, ten tyde
van SOLON , hadden dezelfde rekening. Intusfchen geeft
deeze rekening geen grootsch denkbeeld van de keuuisfe
der Zonsbeweegingen. Dan by de Egyptenaaren beef
deeze rekening in het burgerlyk gebruik Rand houden
zelfs in die tyden , toen men zeer wel wist , dat elke
IMMTaanefchyn omtrent 29. , en de Zonnejaaren 365 dagen
waren. Waarom nu deeze onvolmaakte tydrekening, van
zekeren tyd tot de eerde en laatlle tyden , moet uitgefrekt worden, begrypen wy niet. Ook flrookt het geenzins met de algemeene Chronologie ; daar , volgens beweering van den Sterrenkundigen FnERET, het jaar der
Aartsvaderen, in het eerst 336, en daarna 3,S4, dagen inhield. Voor kundigen blyft intusfciien nog een ruim velcí
van onderzoek over: of de jaaren der oude waereld niet
nog aanmerkelyk korter zouden moeten zyn ? Ten minfe dit is een vermoeden van DOEDERLE1JN , in zyne
Theol. Bibliotlt. B. IV. fl. to. dat veel meer waarfchynlykheid heeft , dan alles wat ten opzichte der TyIrekenkunde, in dit Betoog, beweerd wordt.
Tegen de Leer der hervormde Nederlandfche Kerk
heeft de Autheur, in dit Werk, niets rechtftreeks ftrydende
gefchreven , volgens bericht van de Gecommitteerden der
Eerw. Clasfis van Amfterdara, in dato 6 February 1792:
zy laten intusfchen veele byzondere Begrippen en Uit
voor Rekening van den Schryver. Mogelyk le--legin
vert de volgende redening , voor Sterrenkundigen , éCn
van die byzondere Begrippen op!
„ Hoe zeker ook de Afironomifche rekeningen onderfield worden, blyft 'er immers nog telkens wat aan te
„ verbeteren , ten. hewyze , dat , hoe vast alles op de
„ Natuurwet en Wiskunde onderfleld word gebouwd te
„ zyn, de geduurzaame zekerheid blyft ontbreeken, en
,, verfclieidene dingen , als, de redgn van den (land der
„ No rdfler van de Pool, den (land van de Sterren in den
L3
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„ Ram van het punt der Lentfnede , het verte pnnit'
een goed deei in Cancer, blyven alle nog- verborgenheden
„ voor het tl;ans heerfchende begrip, in de Sterrenkunde; en,
„ ik zegge in myne dwaasheid, neemt maar onzen Aardkloot
„ uit de reyë der beweegende Pianeeten weg, en ziet of
,, het geheele gebouw niet in duigen valt." Alen zou
minder dwaas vraagen, wanneer men den Schryver van
dit Werk vroeg: of, door het wegneemen zyner byzondere
begrippen en enkel gisfngen, zyn geheel Steizel en Boek
niet zou in duigen vallen , of nutteloos worden.
Staat van Regeering, Godsdienst, Geleerdheid en Konflen,
in Groot - Britanje , omtrent het einde van de agttiende
eeuw; door Dr. GEBH. FRIEDR. AUG. WENDE130XN, Predikant te Londen. Vierde Deel. In gr. 8vo.
(Tweede Uittrekfel.)

aar de inrichting der Engelfche Univerflteiten grootlyks veriëhilt van die der overige Proteltantfche Akadomien, zal Benig bericht van dezelve, uit dit Werk getrokken, den Leezer , waarfchynlyk, niet onaangenaam
zyn. „ De inrigting der Kngelfche Univerfiteiten , vol
welke de Studenten in Kollegien huisvesten , is-„ges
„ niet zo oud als die Univerfiteiten zelven ... De oor„ fproug der Kollegien . is in 't midden der dertiende
eeuw te zoeken .... Voormaals woonden de Studen„ ten by de burgers in, en hadden hier en daar vertrek„ ken gehuurd , waarin de lesten gehouden en andere
„ akademifche oefeningen verrigt werden. Alle de Kol„ legien zyn uit godsdienftige giften ont1Iaan , en der„ zelver inrigting is vermoedelyk ontleend van de Kloos„ Iers. Een Bisfchop, of ander aanzienlyk en ryk man,
,, ja de Koningen en Koninginnen .... bouwden op ei„ gen kosten woningen .... waarin een zeker getal van
„ Jongelingen, onder opzigt van een Opperhoofd en et„ telvake aan denzelven toegevoegde perfonen, uit de in„ komílen der fligtinge opgevoed werden. De opper
hoofden der Kollegien , welken men by Abten verge--„
„ lyken kan, dragen ónderlclieiden benamingen. In eetli,,, gen heeten zy Provost. ... in eenigen Master, . .. in
„ anderen Warden, in tutnmigen Prrfident, in nog ande97 ► eIi
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s, ren Pryncipal, of ook wel Eetlor. Zy worden onder
„ den algetneenen naam van Heads of the Colleges , dat
„ is Hoofden der Kollegien, begrepen. De Leermeesters,
„ welken onder hen aangefleld worden, en die men in
't Latyn Socii, in 't Engelsch Fellows, noemt ... heb„ ben vrye woning en tafel, en daar by een inkomen ,
„ welk in de onder[cheiden ftigtingen verfcltillend is, en van
„ twintig, tot honderd ponden ;íterling zal belopen., , Sam„ milten bezitten tevens Predikantsplaatzen ... Vele Kol„ legies hebben regten van patronaatfchap, of Kollaties
„ van Predikantsplaatzen , en waar dit het geval is,
„ wordt een openvallende plaats doorgaans aan een Pel„ low begeven .. .. De Fellows zyn byna allen Godge„ geleerden , en mogen niet trouwen In 't Kul„ legie van Christus . Kerk, (Christchurch College) te Ox„ ford , wonen verfcheiden gehuwde geleerden, die tot
„ de Univerfiteit behooren ; doch dezen zyn Canonici,
aan hoedanigen dit vergund is.
,, liet getal der jongelingen , welken tot ieder (lezer
„ Kollegien behooren , is zeer verícáillende . Men
„ onderfcheidt dezelven in Scholars , die uit de inkunn-„ ften van 't Kollegie vrye tafel en huisvesting genie„ ten; in Exhibitioners , die op beurzen Ituderen ; in
„ Commoners .... die van hun eigen geld leven; en eiu„ delyk in Servitors (*) .... Te Oxford heeft men ook
„ zekere gebouwen , .. welken men als aanhangzel.s
a, van oenige Kollegien kan aanmerken, en ook van de„ zel(*) Deeze „ Servitors zyn arme Scholieren, die aanvanglyk
ter bediening by de Kollegien aangenomen werden, ea ook
„ nog hedendaagsch tot dit oogmerk worden gebruikt. Zy
trekken hun onderhoud uit het Kollegie , en krygen daar
onderwys met de overigen ... Zy worden fcherp behandeld , en fommige Tutors , die anderen door de vingeren
„ zien, vieren tegen dezen ... alle hunne geíirengheid bot.
„ Dit brengt toevallig te wege , dat de Servitors dikmaals zeer
gefchikte en geleerde lieden worden , en velen derzelven
„ hebben zich tot de hooglie waardigheden in de Bisfchop„ Tyke Kerk weten te verheffen. Het onderfcheid in hunne
kleding en hunne officia fervilia nemen een einde, zo dra
„ zy na een vierjarig verblyf in 't Kollegie den trap van Bac„ calaureus in de konflen beklommen hebben." Zie bladz. 226,
enz. alwaar ook eenig nader bericht van de overige Studenten
gevonden wordt.
L4
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„ zelven afhangen. De naam derzelven is in 't Engelsch
Hall, in 't Latyn Aula, waardoor men de Kollegien
„ daar van onderící±eidt, hoewel het eenige verfchil ...
„ hi_rin befïaat, dat de -Halls geen Fellólrs hebben . .
'í:'e- Cambridge heeft men niets van cle-zen aart, en de
gebouwen, die zodanig een' naam dragen , ... zyn , in
„ de daad Kollegies', .die hunne eigene Fellows hebben.
„ .... Ieder Kollegie b ft , behalven den Principal .. .
„ nog 'een' Overopziener, die T/iftor geheten wordt, en
„ doorgaans een Bisfcliop of Aartsbisíchop is. .... De
„Principals worden door de Fellows verkoren , en ver„ volgens door den Viftur bevestigd: - Dewyl de Halls
„ te Orford niet van Fellows voorzien zyn , fielt de ty;, delylke Kanzelier der Univerfiteit in dezelven den Prin„ eipat aan , uitgezonderd in Fdmurds Hall , waar de
„ Koning in perfoon iemand' daar toe benoemt. Wan„ neer -een Fellows plaats open valt, kiezen de overige
„ Fellows uit de Magisters van hun Kollegie een nieu.
„ wen, by meerderheid van teeromen. .. ..
,,De inkomflen der Opperhoofden en Profesforen (*)
... zyn ... zo vastgei^eld , dat men zeggen kan, dat
,, zy zo lang moeten duuren als de Univeriiteíben zel.
ven; en dezelver - worden -hun voter hun leven lang toe.
„ gelegd . Dewyl nu in 't begeven van de • Profesfora„ ten menigmaal meer naar-gunst gehandeld, dan op ver
dienteen gelet wordt, zo is 't geen wonder , dat de-„
„ lesfen niet alleen dikwerf -zeer- fehraal , maar ook zo
„ zeldzaam zyn, dat een Hoogleeraar misfchien niet meer
„ dan een uur drie of vier in een gansch jaar daartoe
„ befleedt . DODWELL , die zeker niet uit ganst ...
„ tot Cambdifeben Profesfor te Oxford aangefteld werd,
„ gaf in omtrent drie jaren negentien leéiures , of lesfee,
„ over 't leven van HADRIANUS door sPARTIAnus be„ fchreven , en men begreep , dat by zich , in vergely.
„ king met anderen , als een yvrig man had gekweten.
„ Het gene een Engelsch Student derhalven aan de
„ Univerfiteit leeren zal , moet by niet uit de openbare
lesfen , maar by den byzonderen Leeraar, of Tutor ,
„ halen. By een Kollegie, welk eenig aanzien heeft, out,,

moet

(*` De Profesforen zyn onderfcheiden van de Tators , van
-veikcn be reden. Van de eerstgemelden fpreeht de fleer w_wa, bi. 2^6, enz.
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„ moet men meesttyds twee Tutors, eenen voor de Wis.
„ kunde, en eenen voor de Philofophie. Wanneer het
„ onderwys van dezen, na verloop van vier jaren, geëin„ digd is , moet de jongeling zyne' fludien door eigen
„ vlyt voortzetten..... Men vindt Kollegies , waar men
• wel meer dan twee Tutors heeft ; doch dit is
„ zeldzaam. In zulk een geval heeft een Student geen
„ vryheid om onder dezelven een keuze te doen, maar
„ het Opperhoofd van 't Kollegie wyst elk den zynen
„ toe. net loon der Tutors is aanzienlyk. Sommigen
„ betalen hun voor 't onderwys vyf, anderen, die ry„ ker zyn , wel tien pond. Zy zyn byna allen Godgeleer„ den , uitgezonderd in eenige weinige Kollegien. Daar
„ zyn 'er genen, voor zo veel ik weet , die in de regts„ geleerdheid of geneeskunst lesfen geven .... Men vindt
„ 'er mannen vaat een opgeruimde denkwys onder, doch
„ derzelver getal maakt de meerderheid niet uit... , .
„ Men behoeft het niet zo vreemd te agten, dat een
„ Leeraar in zulk een Kollegie in alle noodige zaken
„ onderwys mededeelt : want de Engelfchen rekenen daar
„ onder niet het derde deel van 't gene men in Duitsch„ land van een Student vordert .... Genneenlyk bepaalt
„ zig het onderwys tot latyn en grieksch, tot de gram.
matica en, een weinig philofophie, benevens de natuur
historie en de wiskunde. De Tutor heeft de-„Tyke
veyheid om de Griekfche en,Latynfche KlasliIche Schry.
„ vers, die by zynen kweekelingen verklaren wil, zeive
uit te kiezen.
„ Zeer gevalt het my, dat men de oude Schryvers,
„ die deze of gene wetenfchap behandelen , meesttyds
in de ooripron;lyke taal den Studenten in de hand geeft.
„ De Elementa van EUCLIDES maken veelal den grondlag
„ uit van de lesten over de Wiskunde, en ARISTOTELES
„ doet het zelfde by die over de Digtkunde en Welfpre„ kenheid....
„ Volgens de Statuten der Univerfiteiten, moet een Stu„ dent vier jaren onder zynen Tutor blyven. Evenwel.
„ heeft men hier een uitzondering gemaakt voor den hoo„ gen Adel of de zoons van Lords, zo dat die met drie
„ jaren, of, indien de Kanzelier het gelieft toe te liaan,
„ met minder tyd , kunnen losraken: want de almae matres de Voedilervrouwen der geleerdheid , begrypen
zo wel als andere goede minnen, dat rang ea v 1d
„ de plats van talenten vertreden kunnen .... De •tu,, denL5
„

..

„

,
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,, denten brengen de eert e drie jaren dikwyls in groote
„ nalatigheid door , maar in het vierde oefenen zy zig
„ tot doorlaan van 't examen, welk vereischt wordt om
den eeroen graad van Akademifche waardigheid, name„ lyk dien vaal Baccalaureus der Konfien (Batchelor of
„ Arts) te verkrygen , niet welken de meesten zig .. .
,, vergenoegen.
„ Dat examen beflaat in 't houden van een disput,
„ welk ... zeer weinig om 't lyf heeft. Ook gebeurt
„ het te Oxford zelden, dat iemand daar by tegenwoor„ dig is , dan zulken , die uit hoofde der Statuten niet
„ durven wegblyven : ja het wordt zelfs als een onbe.
„ leefdheid ... befchouwd , zig als toehoorder daar by
te laten vinden. Onder de genen , die verpligt zyn
„ het by te wonen , behooren de Moderator, of, gelyk
„ men in Duitschiand zeggen zoude, de Priefes , voorts
„ de Refpondens en drie Opponenten , welken door derf
„ Moderator benoemd worden .... Het disputeren duurt
„ naauwlyks een half uur: doch dewyl de Statuten voor.
„ ichryven , dat het om een uur beginnen en om drie uur
eindigen zal, zo brengt het gezelfchap den overtolligeit
„ tyd door in een diep ftilzwygen. Sommigen lezen een'
„ vrolyken Roman , anderen nemen liet aloude tydverdryf
,, by de hand ... van namen of figuuren ... op de tafels
en banken te fnyden, of aartige versjes met een potloot
„ daar op te fchryven. Komt 'er by geval eens ... ie.
„ mand in de gehoorzaal , dan beginnen zy een of
„ twee fyllogismen uit te ftamelen; maar nadien de Op.
„ zieners en Profesforen wel weten hoe het 'er toegaat,
blyven zy 'er niet boven een minute lang. .. . . Te
„ Cambridge is men .... wat naauwgezetter en f}ren„ ger (*)." Te Cambridge volgt, zo als de Schryver wat
laagef. aantekent , op het disputeren een onderzoek, en
duurt drie agtereen volgende dagen, hoewel dagelyks niet
langer dan één of twee uuren. Dit onderzoek loopt over
de zes eerife boeken van EUCLIDES , de driehoeksmeeting, de kegelfneden , eenig gedeelte der algebra, en uit
de Werken van NEWTON, FERGUSON SMITH ell LUCIE;
ever de quadraat en cubicwortelen ; de Griekfche taal ,
de Grammatica, de Rhetorica, enz.
Met deze promotie, „ neemt de verpligting om de les„ fen der Tutors by te wonen een einde, en het wordt
„ dan
(*) BI. 10V6 — s,3.
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dan zyne [des Batchelor's] zaak de openbaare lesfen der
,, Profesforen waar te nemen , en vlytig voor zig zelven
te linderen : doch hier komt zelden veel van , en de
„ meesten gaan van de Univerfiteit weg; alleen zorg dra.
„ gende om op 't einde van eiken AkademiIchen Term (*)
wederom tegenwoordig te zyn, en hunne namen op de
„ lyst aangetekend te krygen ; dewyl het waarnemen van
,, die Terms vereischt wordt om tot honger trap
,-3 van Akademifche waardigheid te kunnen geraken. Teti
„ bewyze van dit waarnemen, is het genoeg , dat zy
„ boter en brood tot hun ontbyt uit de keuken van hun
„ Kolegie hebben laten halen, en hunne namen dus een
„ of tweemaal geduurende den Term door den boekhou„ der in de rekening opgetekend worden gevonden (jt)."
De zodanigen worden onder de Studenten fpotswyze Termtrotters, of Termdraavers, genoemd (j.)
Het overige zullen wy kort afdoen. Die te Oxford drie
jaren Baccalaureus is geweest kan Magister worden , mits
dat hy, geduurende dien tyd, eenige openlyke exercitien
houde, welke evenwel, volgens des Schryvers bericht ,
'er dikwyls fober genoeg uitzien. Hy mag dan, het
geen hem te voorera niet veyfond, t .,u mistten tot liet
verkrygen van hoogeren trap niet dienen konde , zyne
ftudien aan andere Univerfiteiten voortzetten. Zeven jaa.
ren Magister geweest zynde , verkrygt hy zitting en item
in den Akademifchen Senaat (s).
„ Die Do étor in het burgerlyke regt begeert te worden, moet nog vyf jaar, na dat by 't Magisterfehap
„ verkregen heeft , de lesten van den regtsgeleerden Pro•
„ fesibr hooren, en zig Baccalaureus in de regten laten
„ maken; kunnende men tot de hoogfte waardigheid in
,, dezen tak niet dan na een twaalfjarigen akadetniichjen
„ levensloop opklimmen. Ten aanzien van het Dofto.
„ raat in de geneeskunde heeft men, Magister geworden
„ zynde,, maar drie jaren noodig. ... Te Cambridge kan
men in beide gevallen met een jaar minder toe dan te
„ Oxford.
„ In de Godgeleerdheid worden, van den tyd af dat
„ ie,

(*) Terns is de tyd, geduurende welken de Akademifche Lesfen moeten gehouden worden. Te Oxford heeft men vier
Terms in het jaar , te Cambridge drie, dewyl men daar eene
vacanuie minder heeft.
(t) BI. iy9, 200.

(4-) BI. 209.

(5) Bt. 206-209.
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,, iemand Magister geworden is . ,. nog tien jaren ge.
,,vorderd om zig Baccalaureus in de Theologie te laten
,, maken , en vervolgens nog vier om de waardigheid
„ van Doctor te bekomen. In dezen ... tusíchentyd ....
moeten etlyke nietsbeduidende disputen, en in 't laat,, fie zes lesfee over een' der kortfle brieven van PAU„ LUS gehouden worden. Dewyl hier by zelden iemand,
„ behaiven twee of drie perfonen die het amptswege niet
„ laten durven , tegenwoordig zyn , noemt men dezen
„ Tull - lectures, dat is lesfen die tot de wanden gerigt
„ zyn (*)." —Dus moeten één en twintig jaaren, en niet
achttien, zo als de Schryver rekent, verloopen van den tyd
af, dat iemand zyne fiudie aan de Univerfiteit begint,
tot dat by Doctor in de Godgeleerdheid kan worden.
Uit dit verflag en andere byzonderheden, in dit Werk
te vinden , waarin de Engelfchen zekerlyk niet gevleid
worden, kan de Leezer oordeelen, of de Engelfche Uni
recht hebben tot dien hoogmoed, welken de-verfti
]leer VENDEBORN dezelve, en vooral die van Oxford, te
last legt (t).
Vervolgens geeft de Schryver een bericht van de byzondere Kollegien en Halls , zo te Oxford als te Carnbridge, van de Boekeryeu by beide Akademien, en fpreekt
nog kortlyk van de, Schotfche Hooge-Schoolen, te Edinkurg , te Glasgow , te Aberdeen, en te St. Andries , aan
welke hy vry grooteren lof geeft dan aan de Engelfche.
Doch hierin kunnen wy hem niet volgen, gelyk ook niet
in het vierde Hoofditak. Ons Uittrekfel is reeds langer
uitgelopen dan wy ons eerst voorftelden.
Evenwel zouden wy den Vertaaler verongelykela , indien wy hier niet byvoegden , dat hy het Werk verrykt
heeft met eenen goeden Bladwyzer voor al de Vier Deelen. Geheel achteraan vindt men eene lyst van Drukfeilen. Maar, behalven de daar in aangetekende, zyn ons onder het leezen nog al enkele voorgekomen , en daar onder
twee of drie van eenig aanbelang , bl. 284 , reg. 5. v. o.
ítaat RICHARD , dit zal EDUARD moeten zyn: want die
regeerde in het jaar I284. De regeering van RICHARD
DEN I eindigde in I199. BI. 285 , reg. 6. WHIGIFT. 1.
WHITGIFT. bl. 291 , reg. 20. LAUNDERSON. 1. SAUNDERSCN. bl. 297. reg. 2. V. 0. SANCROST. 1. SANCROFT.
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Staatkundige Geloofsbelydenis, met betrekking tot de Franfche Revolutie , en haare gevolgen, van den Vryheer
ADOLPH KNIGGE. Uit het Hoogduitsch. Te Dordrecht,
by de Leeuw en Krap, 1792. in gr. 8vo. 132 bl.

D

e Vryleeer KNIGGE, uit de Vertaaling van veele zy.
ner Werken , in ons Land met roem bekend,
treedt hier te voorfchyn onder den drom van Schryveren , die over de Franfche Ryksomwenteling de pen heb
opgevat. Tot liet opflellen deezer Staatkundige Ge--ben
loofsbelydenis, voelde hy zich aangefpoord, doordien de
Schryver van het Weener Tydfchrift ALCISIUS HOFMANN,
die, gelyk de Heer KNIGGE het in 't Werkje zelve uit
zogenoemde Opbelderaars en Gezanten der-drukt,„e
„ Vryheid met ftraatflyk werpt , en met zyns gelyken,
tegen de gezonde Rede en den geest van vry Onder„ zoek, te velde trekt," eenige Mannen, dien hy agting
toedraagt, op eene vuilaartige wyze gelasterd , en Bene
infame leugen tegen hem , in zyn Tydíchrift, geplaatst
hadt. -- De ondervinding, dat men thans zulke proeven
tegen de vrymoedige en waarheidlievende Schryvers waag.
de, om ze verdagt te maakes, fterkte hem in het voor
om niets meer over Staatkundige Onderwerpen-nem,
te fchryven , zonder zyn naam daar voor te zetten: waar
Voorreden van dit Werkje ondertekend halt,-ombyde
en de Nederduitfche Uítgcevers denzelven op den Tytel
geteld hebben.
„ Myn oogmerk daar by is," zo als hy zich uitdrukt,
„ het Publiek te overtuigen , hoe ik bewust ben , dat
myne Grondhellingen van die natuur zyn , dat ik my
over dezelve niet behoef te fchaamen , en dat 'er nog
Gewesten in Duitschland zyn, waarin eene verftandige
Regeering den Schryver vryheid vergunt, om over voorwerpen , waarby het ganfche Menschdom belang heeft,
onzydig, doch befcheiden, zyn gevoelen te zeggen. —
Ik ben — de goedertierene Voorzienigheid zy 'er dank
voor! --- in een Land t'huis, (de Heer KNIGGE fchryft
dit uit Breemen,) waar de goedgunllige Monarch, en zy,
welken hy het roer van Staat heeft toebetrouwd , geene
dwangmiddelen en over 't algemeen geene knullige fchikkingen behoeven , om beroerte en oproer te beletten.
Wanneer its dus zomwylea wat Rerk tegen bepaaling der
na;
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natuurlyke veyheid yvere, dan fpreeke ik niet uit drift.
Dit kan nog minder het geval zyn, wanneer ik van onregtvaardige aanmaatigingen der Edellieden en Kerklyken
fpreeke. In deeze Noordfche Gewesten kennen wy, Gode
zy dank! het Despotistnus van allerlei flag niet uit eigen
droeve ondervinding ; maar ik heb voordeezen gelegen•
heid gehad, deszelfs gruwelen van naby te zien, en dit
heeft indrukzels in my nagelaaten , die myne afbeeldingen eenen trek van bitterheid geeven, welke niet in myn
hart is. Voor het overige hoop ik, dat zelfs zy,
welke my zomwylen befchtuldigen , dat ik te eenzydig
voor een Democratifchen Staat ben ; wanneer- zy dit.
Werkje, met eenige oplettenheid , ten einde toe willen
leezen, zullen bevinden, dat ik deeze onderwerpen overdagt hebbe ; dat ik niet tot de doldriftigen behoore;
dat ik veeleer geloove, men kunne gerust en vergenoegd
leeven in elk Land, hoedanig ook de Regeeringsform moge weezen, zo flechts eene verftandige Wergeeving alle
Staatcn onderling voor mishandeling beveiligt, en dat ik
beweere , dat wy reden hebben in Duitschland Beene
Revolutie noch te vreezen, noch te wenfchen , zo 4echts
de verfcheiden Regeeringen, in plaats van de Opheldering te beletten, met haar hand aan hand voort gaan, en
de middelen, om orde te bewaaren, met de gelleldheid der
Eeuwe in eene juiste betrekking Reilen."
De Vryheer KNIGGE, bepaalder zyn ontwerp vooritellende, zegt in dit Gefchrift de vraag te willen afhandelen; of, en in „ welke gevallen, de Europifche Staaten,
„ by de tegenwoordige , door de toeneemende veyheid
„ van denken en drukken bewerkte, Stemming der Eeu.
we , eene Staatsomwenteling fchynen te moeten wag„ ten? — En daar de Franfche Revolutie thans wel
„ den grootsten invloed op deeze Stemming heeft, ge.
„ merkt zy zo menige pen en tong in beweeging brengt,
zo wil ik myne vraag aldus bekleeden welke Ge•
„ volgen hebben wy van de Franfche Omwenteling te
„ dugten of te hoopen?"
Om deezc Vraag te beantwoorden, is dit Gefchrift in
Acht Afdeelingen, die deeze Opfchriften voeren, onder
i. IJTie kan over de groote Gebeurtenis/en-fcliedn
der Wereld een regtmaatig oordeel vellen ? --- II. Aan werkingen over gewelddaadige Omwentelingen in 't alge
Stellingen op de Fran--men.IílToparfigdze
fche Omwenteling. --- 1V. Welke Conftitutie is de bes-
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ye? —
V. Of de Wereld zonder Staats - Conftitutien en
Godsdienstftelzels beftaan kan ? VI. Of onze heden daagfche Staats -Conftitutien op egte Grondbeginzels rusten,
en met de gefteldheid der Eeuwe overeenkomen? VII.
Welke wyze van Revolutie, in de Staats -ConJtitutien, te wagten, te dugten, of te hoopen zy? VIII. Hoe men alle
gewelddaadige Revolutien voorkomen kunne ?
Wy twyfelen , in geenen deele, of de aangeduide On.
derwerpen van het grootte gewigt , door de pen van
KNIGGF. behandeld , zullen veele Leezers vinden; en on.
getwyfeld zullen de Nederlandfche begeerig zyn , wat by
van onzen Staat zegge; doch de Vertaaler en Uitgeevers
hebben raadzaam gevonden, om 'er dit uit te laaien , en,
wat ons Land betreft, alleen tusfchen twee haakskens te
stellen: [Hoe het niet Holland in deezen gefteld zy, wil.
len wy liefst daar laaten, de fnaaren te teder zynde,
om ze Hechts met den vinger aan te roeren]; dit komt
in, wanneer de Schryver zyne verwondering te kennen
geeft, dat de nieuwe Ge['eldheid in de Republikeinfche
Staaten de yverigíle Verdeedigers niet vindt.
Zie hier hoe de Vryheer de onderfcheidene beoordeelingen van het groot Staatkundig verfchynzel in Frankryk
opgeeft. „ Over deeze Omwenteling , over de nieuwe
Conftitutie, en over de ftappen der Nationale Vergadering, moet men thans zo meenig een ftrydigen beoordeeIer hooren en leezen, dat men, in de daad, genadig om.
zigtiger in zyne beílisfingen moet worden. Van de
eene zyde beeldt men ons deeze groote gebeurtenis af,
als een werk der veragtenswaardigfte, baatzugtigfte deug.
nieten , oproermaakers , en koningsmoorders, welke za.
mengezwooren hebben , het ganfche Ryk ongelukkig te
maaken , in de war te brengen, en in troebel water te
visfchen. Men fchildert ons de befluiten der Gedeputeerden af , als een mengzel van fchreeuwende ongeregtigheden en buitenfpoorige harsfenfchimmeni, en de uitfpattingen van 't gemeen, als ongehoorde nooit geziene gruwelen, door de Zamengezwoorenen, intlemmend met het
ontwerp, belegd. Eindelyk voorfpelt men aan het arme
Frankryk den volkomen ondergang, of eene niet verre
atzynde omkeering van dingen, door eene Contra-revolutie, en de tusichenkomst der overige Mogenheden van
Europa.
Van den anderen kant verheffen de Vrienden van de Revolutie dezelve , met alle haare reeds beleefde ou nom te leevene gevolgen, ten Hemel toe. Moeten
wy
---
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wy deezen gelooven; dan is 'er zo lang de wereld heeft
geftaan, nog geese grootere, voor de menschheid belang
, gebeurtenis voorgevallen. Zy ]aa--rykenwldaig,
ten ons alle de daar by te werk gef{elde gewelddaadigheden als noodwendige, door de grootheid van het oogmerk geheiligde, middelen opmerken. Zy f'cllen ons die
Mannen , welke by deeze onderneeming vooraan getreeden . zyn , als de edell}e, verftandiglle, onbaatzugtigfte,
kragtdaadigfie Helden en Wysgeeren voor , en voorfpellen niet alleen de Franfche Natie, van nu af, een zeer
gerust en gelukkig tydflip, maar ook allen overigen Staaten van Europa eerie kort op handen zynde navolging.
De gemaatigder party .keurt het oogmerk goed; maar mis
middelen : of vind , dat men over 't algemeen-prystde
te ver gegaan is, of hoopt, dat deeze algemeene gisting
alle gemoederen allengs tot vrede geneigd zal maaken ;
dat men van beide partyen de fnaaren onttpannen, en ten
laatsten eene Monarchaale Staatsgefteldheici weer herftellen zal, zo nogthans, dat de magt des Konings en der
Staatsdienaaren, door de medewerking van zekere Volks
bepaald zy. — Slechts weinigen-vertgnwodis,
zyn wys genoeg , om zich van alle beflisfende oordeelen
te onthouden, het gebeurde als een onvermydelyk gevolg
van voorafgaande misbruiken te befchouwen, en de beste
ontwikkeling van de algoede en wyze Voorzienigheid af
te wagten."
Meer bepaald zet de Vryheer KNIGGE zich om op te
geeven, alles wat een onzydig man zich kan veroorlooven
over deeze groote Gebeurtenis te zeggen. Het voornaam
komt hier op neder: „ De Franfciie Revolutie werd-íle
onvermydelyk veroorzaakt door eene aaneenfchakeling van
Gebeurtenisfen, en door de voortgangen der Befchaaving
en Ophelderinge.
„ Zo als de voorige wyze van Regeering was, konde
zy, by de toenmaalige gelteldheid der Natie, niet blyven.
„ Verkeerde maatregels, welke de Hofparty in het begin nam, verbitterden het Volk, vermeerderden bet mis
-trouwen,
bewerkten gewelddaadigheid.
„ De leevendigheid van het Nationaal Character deedt
vooruitzien , dat nu rasfe en fnelle flappen moesten volgen, en liet zoude dwaas zyn, by alle deeze omPcandigheden, van de Franfchen iets anders te verwagteti.
„ Doch alle gewelddaadighedei , welke voorgevallen
zyn,
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zyn , alle moorden, alle plunderingen, fpoorloosheden,
en, in het algemeen, alle wettelooze bedryven , zyn , in
vergelyking met de buitenfpoorigheden en gruwelen, waar
mede van ouds dergelyke, ja veel geringere, voorvallen
beftempeld waren , als niets te agten. Deeze Revolutie
is eene groote, voorbeeldelooze, en hoe zy ook uitvalle,
voor de geheele menschheid gewigtige, gebeurtenis.
„ Gaan wy de grondbeginzels onzydig na, op welke
de nieuwe Conftitutie rust, dan kan men onmogelyk ont,
kennen , dat zy den i}empel van het gezondst , zuiverst,
verfland draage. Wat de grootfte vernuften aller eeuwen ,
elk in 't byzonder, over menfchen-regten, menfchen-hetrekkingen, en over de zuivere oogmerken aller gezellige
verdragen, gezegd hebben, vind men hier in de eenvoud
digfke , duidelykite, orde voorgefteld, en tot een gronddag
eener Wetgeeving gelegd, zo als 'er nog nooit eene natuurlyker, regtvaardiger, in eenig Land in de Wereld ge.
weest is."
Dit alles werkt de Schryver breeder uit, door eenige
bezwaaren in aanmerking te neemen ; doch wy moeten
den Leezer tot het Werkje zelve verzenden. Laaten wy
hem hooren op het voorftel, of 'er wel hoope zy, oni
de rust weldraa herfteld te zien. „ Dit is onmogelyk
vooruit te zeggen: dit Hechts kan men zonder vermetelheid beweeren, dat, wanneer al, door een Contra-Revolutie, of op erne andere wyze, alles weêr omver gewon
pen mogt worden, wat de Nationaale Vergadering heeft
opgebouwd, de ganfche Staat evenwel nooit weêr op den
ouden voet kan komen. De begrippen van de betrek.
kingen des Volks tot de Regeeringen hebben te diepe
wortelen gefchooten: zo iets weder uit te rooijen, daar
toe zou een groot tydperk behooren , geduurende her
welk Befchaaviug en Opheldering ten eenemaal te rug
gingen, en de Natie weder in zulk eenen toelland van
kindsheid werd geplaatst, waarin men zich, tegen zyn
eigen belang, blindlings laat leiden. Het grooter en fi er
ker gedeelte der Natie heeft nu eens zyne kluisters afgefcihud s heeft zyne kragten leeren kennen, en zich van
de mogelykheid der uitvoering overtuigd. Haar, met geweld, op nieuw onder het juk te brengen, daar toe znden zeer groote fchikkingcn vereischt worden, Het Ryk
is niet in zulk- een flegten haat van verdeediging, de Nationaale Garden zyn niet zo liegt geoefend, als ons de
Vrienden der Ariftocratifche Party willen doen geloo en,
De binnenlandfche onlusten en g , wtingcn zoude*. Corr
l:Yziis`
M
LETT. 1793. NO. 4e
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waurfchynlyk ophouden, zodra Frankryk van buiten aan.
getast, en de verdeediging des Vaderlands liet gemeen.
ii:h:iplyk punt wierd , in 't welk de levendige Franfche
werkzaamheid zamen liep." --- Aan de verwagting van
dit laatlie heeft de uitkomst, gelyk elk bekend is, het
zegel gehangen : als mede aan 't geen by zegt op de
Vraag: „ Wie zou hun aantasten?" in zo verrre het de
Uitgeweekenen betreft, door hem een Hoopje Ariftocraten
genoemd, en in een befpotlyk licht, wat hun Legermagt
aangaat, voorgeteld. Dan de Heer KNIGGE, die in Ja
wat het toekomende betreft,-nuary;qfche,lt
den bal geheel mis, als by voortgaat: „Maar maaken de
Uitr etweekenen ftaat op den byftand van Europifche Mogenheden, dan vrees ik, dat zy zullen misrekenen. Waarom zouden deeze Frankryk aantasten ? Om Bene Natie
de bevoegdheid te betwisten, haare wyze van Régeering,
met eene ontwyfelbaare in!Iemming des Konings, te veranderen ? Om eene Conflitutie om verre te werpen, die
rede, reit, trouw, geloof, en vrede met de Nabuuren,
tot grondslagen heeft? Daar zyn ze te regtvaardig toe. —
Om de Duitfche Ryksvorften, welke in de Franfcbe Staaten goederen hebben, niet geweld in de bezitting hunner
Regten te herfl:elIen, welke zy door de Revolutie heb
Daar over zou toch als dan flegrs kunnen-benvrlo?
gehandeld worden , wanneer eerst alle vriendlyke middelen vergeefsch beproefd waren geweest. Maar nu heeft
de Natie eene fchadeloosflelling aangeboden ; men moet
flechts haare voorflagen gemeenfchaplyk aanhooren ; men
moet de buiten fpoorige eifchen der 4riftocraten niet daar
mede willen vermengen; men moet niet vergeeten, dat die
Ryksvorften, zo lang als zy zig by de afhangelykheid van
Frankryk wél meenden te bevinden, wegens hunne Fran.
che bezittingen liet Duitfche Ryk hun woord ter naa•
ominge, niet gegeeven , gevolglyk zig, op eerre zekere
wyze, van het Staatslichaam afefcheurd hebben, welks
befcherming zy nu op eenmaal weder eifchen. — Zeer
waarfchynlyk zuilen cie overige Europifche Mogenheden
de voorzigtigfte Staatkunde volgen. Zy zullen immers
ook wel bedenken, dat het by de tegenwoordige tyden
niet raadfaam is met de krygsvolken, welke hier en daar
t'huis eenig werk vinden, in vreemde Landen in te vallen, waar de noodlottige Vryheids-lubt waait, tvell,e zo
ligt aanfieekt. Zy zullen overdenken , dat, by de eerfte
iiitberflinge des Oorlogs , de heerlvke, vrugtbaare, Duit.
fche Provincien, welken onmiddelyk aan FranLryk grenz^n,
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zen, het offer van deezen overhaasten flap, het tooncel
van yslyke verwoestingen, zullen worden."
Opmerkelyk is 's Schryvers taal in 't flot der Zesde
Afdeeling: waarin by onderzoekt, of onze hedendaagfche
Staatsgefteliheden op egte Grondbeginzels rusten, en met
den toehand der Eeuwe overeenkomen? — Wy zouden uit de twee volgende Afdeelingen , waarin , onder
het vermelden van voor veelen onaangenaame flellingen ,
veele heilzaame raadgeevingen voorgedraagen worden, liet
een en ander nog wel overneemen; doch wy hebben reeds
genoeg gezegd, om de weetgierigheid tot liet leezen deezer Staatkundige Geloofsbelydenis uit te lokken. De by.
gebragte plaatzen maak en het bykans onnoodig onzen Leezeren te zeggen , dat de Vertaaling veel klaarder en
vloeijender had kunnen weezen.
Vaderlandsch Woordenboek , oorfpronglyk verzameld door
JAcosrrs KOK. Zes en t-wintigfte Deel. Met Kaarten,
Plaaten en Pourtraiten. Te llmfterdam by J. Altart.
In gr. 8vo. 350 bl.

Qivermydelyk is het, dat in een Werk van. die Poort , als
waar van wy thans het XXVI[le Deel aankundigen,
cene menigte, ja de meeste, Ariykels van dien aart zyn,
dat ze in andere Werken , in dezelfde vorm gegooten,
reeds den Leezer voorkwamen", of van elders bekend
zyn. Eene herhaalde bewerking en verbetering is veelal
het eenige, dat wy, met grond,. mogen verwagten. Schoon
liet tydsverloop tusfchen de Uitgave van Woordenboeken,
eenigzins op deeze leest gefchoeid, groot genoeg zy, om
een aantal nieuwe Artykels te verfchaflen, kan dit Werk
doorgaans 'er niet op boogen. Eene langzaamer Uitgave,
die tyd liet, om meer te verzamelen, om befcheiden van
deeze en geene Perfoonen,Plaatzen, en Voorvallen, op te
doen, zou dit gebrek grootlyks hebben kunnen voorkomen , en dit loflyk Werk eenen meerderen luister byzetten.
Geheel, nogthans, is het niet van dit wenschlyk ver
zal 't Stuk, 't geen wy 'er thans-eischtvrlokn,
uit overneemen, hier van ten blyke ƒtrekken. Het Geflacht van SAUTYN, te Amfterdam bekend, als een Ge
waar van verfcheide Leien aan Stad en Vader-flacht,
gedaan , en aanmerkeiyke-Iandegwitlfn
voordeelen toegebragt hebben, wordt, in den oorfprong
en voortplanting, van de vroeg{le tyden, gefehetst uit
toegezondëne Papieren.
Ma
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Naa eene opgave van den A?nnfi rdan fchen en Zeeuwfclten
Tak deezes Ge(lachts,vermeldt de Optteller deezes Woordenboeks , in 't byzonder, van twee Broeders , JACJs
sAtr1YN, in den Jaare 1648, ,en JOHAN SAUTYN, in 1050
gebooren; daar toe in Raat gefteld, door de goedguntlige
mededeeling derzelfde edelmoedige hand , aan welke by
te Getlachtlyst te danken hadt.
„ Lieden van een aanzienlyk vermogen , dus luidt het
Verhaal, waren de twee Broeders JACOB en JOHAN, en
daarenboven aangedaan met een blaakenden yver, om den
vyand van het Vaderland , en den belaag er van diens
Vryheid, zo veel in hun vermogen was, afbreuk te hel
doen. Dit blykt uit hunne werkzaamheden, geduu--pen
rende de Oorlogen , tusfchen deezen Staat en deszelfs Bondgenooten, en tusfchen Fratakryk , gevoerd, in de Jaaren
1689 tot 1697, en vervolgens geduurende het tydsverloop van 17o,2 tot i 7i3. Immers men vindt aangetekend, dat zy, voor eigen rekening, in Zee gebragt .heb
zes en dertig Commissie - vaarders, gewapend met-ben,
twaalfhonderd en zes en dertig Stukken, zo Metaalen als
Yzeren, Gefclrut, en bemand met achtduizend vyfhonderd
en twintig Koppen: welke, geduurende gemelde Oorlogen, gedaan hebben meer dan vyfhonderd Kruistochten,
terwyl de kosten, hier aan befteed, en uit hunne eigene
Kas goedgedaan, bedrangen hadden eene fomma van één
er, dertig Milloenen , éénhonderd en elfduizend Gul
-dens.
De gemelde Fregatten , of Commisfie-vaarders, voerden de gewoone Vlag van den Staat: alleenlyk met dit
onderfcheid, dat dezelve, ten teken van byzonderen Eigen dom, en uitfluiting van alle verdere Rederyen, op den
middelftreep befchilderd waren, met het Familiewapen der
SAUTYNSN (*): gelyk ook hetzelfde Wapen was uitgehouwen agter aan de Spiegels der meergemelde Fregat.
ten, aan de Campagnen of Zonnedekken, als mede op
de Hakkeborden der Sloepen. Ook pronkten de kleppen
van
(S) Dit Wapen des Geflachts van sAuTYN is een Rood
Schild met Zilveren Ruiten, in het midden eene halve Gouden
liaan, met na bovengekeerde Hoornen. Op het Schild rust
een Zilveren Helm , waaruit fpruiten twee Vlerken of Vleugels, Rood van grond met Zilveren Ruiten, tusfchen beiden
een vergulde halve Maan . Dit %Vapenfchild is gegeeven, in
d o Jasre r637 door liertog YIILIPS VAN BOURG0NDmm , aan
j.;Qvzs snuTYN en zyne Rgtgenoote ELIZABETH VAN POP.TUGAL.
-
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van de Mutzen der Sloeproeijeren met dit Wapen, gelyk
ook het Jagt der Eigenaaren. Dit alles blykt uit de Schil.
derven en Tekeningen, welke, tot heden toe, onder de
Familie bewaard worden.
„ Eene gewenschte uitlag bekroonde deeze regt Va
hunne-derlanfchPogi,detEnarv
veel waagende kostbaare uitrustingen welverdiende vrug_
ten plukken. Wanneer, in den Jaare 169t, eene aanzie
zeer ryke Nederlandfche Smirnafche Vloot, be--nelyk
ftaande uit zes en twintig Schepen , den Reven gekeerd
hadt na het Vaderland, Raken, uit de Franfclie Haven van
Tuulon, vyf zwaareKoningsfclhepen van Linie in Zee, onder
het opperbevel van den Ridder DE FOUBI;IS , niet oog
om dien vetten buit weg te veemen. Van zulk-merk
een oogmerk zwanger, wierd de Franfche Ridder ontmoet
van verfcheide Schepen van de Heeren SAUTYN, op de
hoogte van Kaap Bonne, die hem firaks flag leverden, en
zo manmoedig bevogten, dat hy, met verlies van drie
honderd dooden, en een goed aantal gekwetflen, en zeer
zwaar befchadigde Schepen, genoodzaakt was de Haven
van Toulon wederom op te zoeken. Intusfchen was de
Smirnafche Vloot, in de Baai van Kinfale, in Ierland , binnen
geloopen, in de maand Juny des gemelden Jaars, en wierd
van daar, in de maand Augustus daar aan volgende,
door gemelde Commisfie- vaarders, in Texel behouden
binnen gebragt.
„ Van geen minder belang was de dienst, door de
Fregatten van de Heeren SAUTYN, eenigen tyd daar naa,
aan het Vaderland beweezen. Ter gelegenheid dat 's Lands
Vloot, in de Noordzee, eene nederlaage hadt bekomen,
beraamde de befaamde Ridder JAN BART liet plan eener
Landinge op het F.iland Walcheren, 't welk thans zonder
bezetting , en van zyne meeste Inwoonders verlaaten,
was; een plan, 't welk, indien het gelukt ware, geheel
Zeeland in 's Vyands magt zou hebben doen vallen. 't
Waren de Capiteinen der Commisfie- vaarders van gemelde
Heeren, welke dit onderwerp verydelden, althans de vol'
voering daar van deeden te leur loopen.
„ Van merkelyken dienst waren ook de Fregatten in de
beide Zeeílagen , op den acht en twintigflen May des
Jaars 1692 , en den i Juny daar aan volgende, tusfchen
de Vereenigde Engelfclae en Nederlandsche, en de Franfclie
Vlont, voorgevallen op de hoogte van Kaap Houge, alwaar de ontthroonde Koning J.1coiius of it zich tha s
bevondt, die liet gevegt van verre aanfchoutivde, en van
M
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de nederlaag der Vloot aan den Koning van Frankryk
kennis gaf. 't Is bekend, dat van de aanzienlyke Fran fche Zeemagt, die aangevoerd wierd van den Graave DE
TOURVtLLE , als Admiraal , verfcheide Schepen in den
grond geboord, of verbrand wierden. Het Admiraalfchip
bevondt zich in het laatfle geval. Een der Fregatteu
van de gemelde Heeren, de Zeven Provincien genaamd,
gevoerd by Capitein EVERT DE LIEFDE , een kloek en
weerbaar Vaartuig, voerende zes en veertig Stukken Ge
vierhonderd Koppen bemand , was zo deer--fchut,enm
lyk gehavend, dat het na de Enge fiche Haven Portsmouth
moest worden opgezonden.
„ Op eenen anderen tyd hadden eenige der meer ggroemde Commisfie- vaardegen het geluk , een rykgelaadeu
Oost • Indisch Retourschip, 's Lands Welvaaren , gevoerd
by Schipper JAN SPELILMAN, na 't zelve reeds een en
andermaal tegen vyandlyk geweld behoed te hebben ,
voor de derde reize, voor de Haven van Duinkerken, uit
een zo dreigend gevaar te verlosten , dat men, op 't gemelde Schip , geeue andere gedagten voedde , of men
zou zich, binnen weinig oogenblikken, hebben moeten
overgeeven. Doch de dappere Kaaper - Capireinen voorkwamen dien ramp , en bragten het ryk gelaaden Compaguiefchip , op de Reede van RatnmeAens, ten anker.
„ Doch boven al is der optekeninge waardig, het be.
dryf van twee Fregatten van de Heeren SAUTYN; het eene,
reeds boven gemeld, de Zeven Provincien thans gevoerd
by den Gezaghebber GERART VAN Drdt PORT; het ander, de
Koningin Maria genaamd, onder bevel van den Capiteia
ANDRIES MEYSTER. Deeze beide Schepen , voorbedagtlyk
uitgerust om op de verwagtwordende t'huiskomende Franfrlae en Spaanfche Zilvervloot te kruisfen , ontdekten ,
op de hoogte van St. André, drie Franfclte Oorlogfchepen. Terli:ond maakten zy 'er jagt op ; en naa dezelve
onder het bereik an hun gefchur te hebben gekreegen,
deeden zy den aanval met zulk eene woede, dat een der
vyandlyke Vaartuigen, l'Indiscret genaamd, gevoerd by den
Capitein Baron DE COILSERNAC , naa een hevig gevegt,
zich moest overgeeven. Uit deezen Capitein verftonder
onze beide moedige Kaaper-Capiteinen: „ dat de Spaan,, fiche en Franfche Zilvervloot, op de hoogte der Jerre„ ncufjihe Baken door Storm en Mist van een ver
zich in een zwaar gehavenden haat bé--„lirod,en
„ voedt." inlet deeze gewigtige ontdekking , en onder
de vlag hebbende het veroverde Eranfche Schip, begaf
zich
,
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na
Engeland,
en deelzich de Capitein
de zyne ingewonne berigten ten Hove mede : waarop
haare Majefleit aan den Capitein VAN DER PORT bevel
deedt geeven om de vereenigde Engelfche en Hollandfche
Vloot op te zoeken , en aan dezelve van zyne kundfchap verlag te doen. Ook hierin flaagde by gelukkig
zaak ter kennisfe van den Admiraal-lyk.Hbragtde
RooKE , met verderen last van haare Majefleit aan den
Vlootvoogd , om, zonder eenig tydverzuim , den lieven
na TJigos aan de kust van Gallicie te wenden, alwaar de
Zilvervloot inmiddels was aangekomen. ----- Onder be.
gunt iging van een zwaaren Mist , en zonder van den
vyand gezien te worden, kwam de VIoot, op den één
en twintigtien November des Jaars 1702, in de Baai ten
anker. Terícond des anderen daags deed de Admiraal hooi
vyf en twintig honderd man aan land treeden; die ftraks
een aanval deeden op het Kasteel, en, hetzelve bemagtigd
hebbende, aan de vereenigde Engelfche en Nederlandfche
Vloot gelegenheid gaven om op den vetten buit aan te
vallen. De uitílag is bekend, als mede dat de buit, hier
behaald, op zes en twintig Millioenen wierd begroot.
Geen kleine eere leidden de Heeren SAUTYN m, deels niet
de wakkerheid hunner beide Capiteinen , deels met de
kostbaare en veel waagende onderneeming , als welke hun,
by de uitrusting , meer dan honderd duizend Guldens
hadt gekost.
„ Om van verfcheide andere verrigtingen te zwygen,
zullen wy alleen nog aantekenen, dat de Fregatten der
Heeren SAUTYN Beene kleine dien(Ien aan het Vaderland
gedaan hebben door hunne Kruistochten op de Franfche
(moet dit geen Nederlandfche weezen) Groenlandsvaarders , drie agtereen volgende jaaren volvoerd , als mede
door een gevegt, by die gelegenheid gehouden. Want , op
zekeren tyd , vier Fran/che Oorlo;;fchepen ontmoetende,
welke het oog hadden op de Nederlandfche Groenlandsvaar d ers, leverden zy dezelven flag , en gaven zo ge.
legenheid aan de onzen , om het gevaar , 't welk hun
dreigde, te ontvlugten , en in de Vaderlandfche Havens
binnen te loopen.
„ Nan al liet bovenilaande zullen wy alleen aanmerken, dat aan de meergenoemde Heeren JACOB en JOHAN
SAUTYN , in de gevaarlyke tyden , welke zy beleefden,
de eernaam van verdienistlyke Ingezetenen van den Staat
niet kan betwist worden. Voor zichzelven behaalden zy
daar mede aauzienlyke voordeelen, en de algemeene welM4
vaart
VAN DER PORT
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vaart wierd 'er door bevorderd. Op ruim tachtig wordt
Let getal der Frarfche Schepen begroot, welke, door hun

Uitgeruste Coin misfie- vaarders, in den grond gefchooten,
gerant(oeneerd, of in de Nederlandfche Havens waren op.
rebragt. Duizenden van Matroozen kwamen hier door aan
ten brt{ aan. 's Lands Gemeene Middelen wierden 'er door
bevoordeeld. Verfcheiden Handwerken en Neeringen ge.
:wouten 'er insgelyks hun aandeel van."
HENRICI VAN ROVEN , Carmen Elegiacum in MICHAëLEM
DE RUITER. ---- HENKICUS VAN ROYEN'S Lofdicht op
DIIC1IAAëL DE RUITER, in Nederduitfche Vaerzen overge-

bragr door ,JOHANNES HoUTn7AN, 'rnz. Te 4,mjterdam
by P. J. Uylenbroek, 179„. in gr. 5vo. 36 bt.

n geen Stad kon, met meerder recht, den Lof van den
grootgin DE'RUITER: aangeheven worden, dan in hlisfin^en, waar by geboren, of in Amfierdam, waar hy begrave n , werdt. De Heer VAN ROVEN, waardig Rector der
Latyntche Schoole te V1isfi^tgen , voelde dit, toen hy den
lof des grootí en van Neerlands Zeehelden aldaar in Lat`nfche eerzen deedt hoorco; en, naa eerie gepaste Aan
Carmen met decze loíipraak voor Plts fingen,-fprak,zyn
en voor zynen held , begon;

1

Ingenlis fcecunda bonis ZELANDIA magnos
Ja^litet, & n;erito, fe genuisfe Duces:
Debita FLESSINGE fuut ha:c prnconia nostrae,
ROTER.UM nullos a'quiparasfè fuum.
Grxcia D'Iiltiadas jaetet, jactetque Conones,
Fabricios, Fabios Ronia fuperba ferat:

Tu, FLESSINGA! tuum MICHAëLEM opponere tantis
Sure too populis, hoste fatente, potes.

Dat is, volgens de naarvolging van den Heere noUTMAN:
Een rei van helden is op ZEELANDS grond geboren;
't Heeft eedle mannen uit een vruchtbren fchoot gebaard;
Maar eeuwig blyft die roem my;i VLISSIzGEN befchoren,
Dat geen dier helden een' DE RUITER evenaart.
lie Griek woog' Canon. spoog' 111iltiades verhoogen;
Dat Rome Fabius , Fabricius vernield';
Gy., VLISSINGEN ! gy moogt op uw' DE RUITER bogen,
/ ven zelfs de vyand by dien (foet van hekreu telt.
;

De Dichter VAN ROVEN heeft zelteriyl:, in dit Stuk, die
e viEtclit niet genomen , welke de Lofdichten van
1EI Up
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FEITH, vooral deszelfs Lierzang op dit onderwerp, kenmerken : doch zyn ftyl is treffend en beeldryk génoeg,
om zyn Carmen, in een uur van uitfpanning, mét genoegen
te doen leezen : zynde de Naarvolging zodanig, dat men
te vrede kan zyn; fchoon niet, in alle gevallen, even gelukkig den zin des Latynfchen Dichters uitdrukkende.
Vraagoefenirg voor jonge Lieden, ter befchaaving van IZerfland
en elfart. Twee Stukjes. l raagen en Alntwooz den. Te Utrecht
by de Wed. J van Schoonhoven , 1792. Te zamen 213 bl.
in gr. 8vo.
er tweedemaal moeten wy onze Leezers met dit Werkje
bezig houden, om een mistlag te beteren, dien wy, door
Bene gebrekkige Boek-Zending, begaan hebben, en ons door
den Heer Schryver (•), op eerre heufche %vyze, onder 't oog
gebragt is. Te weeten, wy beoordeelden een Stukje, Vraagoefening voor jonge Lieden, ter befchaaving van het Verftand en
het r, art. dntwoorden (t). Dit gedeelte, een geheel Werk ver toonende, op zich zelve, ons gezonden, en geen Voorreden
of Aanwyzing daarin vindende , waarop die Int» 00rden floegen, bleef het ons raadzelagtig , wat daarvan te moeten maa ken. Te veel blyks van Vertland droegen de Antwoorden, otn
niet te veronderftellen, adat 'er iets agter fchool, 't welk ous
duister was; wy vergenoegden ons daarom met het zeldzaam
te noemen; daar het, ingevalle het zo alleen flondt, als het
ons ter hand kwam , naar des Schryvers eigen oordeel in zyn en llrieve, den naam van ongerynad en belachlyk zou verdiend
-
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hebben.
Te gelyk met die fln. woorden is een even groot Stukje met
Vraagen uirgegeeven. Dit doet al bet zeldzaanre verdwynen;
dit klaart alle duisterheid op. Voor de Prangen is een Voor.
berigt geplaatst, het onderfcheiden gebruik van deeze Vraagoefening aanwyzende. l)e elve is gefchikt voor jonge Lieden
van twaalf, veertien of zestien jaarera: en kan riet veel vrugts,
volgens des Opflellers leerwyze, gebruikt worden
Wy kunnen niet beter het Werkje doen kennen , dan door thans
de Vraagera op te geeven , welker 4ntwoorden in onze Letter.
oefeningen ter aanb-•weezene pia .tze te vinden zyn. Onze mie flag is oorzaak van deeze vreemde orde der zaaken.

r.
„ Welke uitwerkingen brengen , op eenen dwaazen, de raad
-g,evin
eens Vriends te weeg?
2.

„Welke uitwerkingen brengen, op den wyzen, de verwyti-gen zynes Vyands te weeg?
3. „ 110c
(`) Deeze b'vlo ons te weezen ee Heer w. E. UE pn.RpoNcHE.p.
(,f, Zie !//gen. Vaderel. Letterhef .•o r 't jaar 1792. 1 St. bl. 023.
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3.
„ Hoe gedroeg zich de Areopagus, ten aanzien van haare ei.
gene medeleden
4•
„ Waar gaan onkunde en halve geleerdheid gemeenlyk mede
verzeld
5.
Zeg my een Zinnebeeld van de verwaande onkunde, naast de
zedige geleerdheid geplaatst?
6.
„ Waar mede kan men eerie Moeder vergelyken , die zich aan
Letteroefeningen overgeeft , ten einde zich in (laat te íiellen
om haare kinderen te kunnen onderwyzen ?
7•
„ Welke zyn, volgens zeker oud Wysgeer, de gevaarlykíte ou.
der alle de Dieren?
8
„ Hoe kan men zich best, volgens denzeifden Wysgeer, op
zynen Vyand wreeken ?
9•
„ 'Er is eene gedugte en elgendunklyke gebiediter, die haare
flaaven kwelt, en hun gelaat ontciert, hoe hiet men dezelve?
.

10.

„ Waarom moet men zig, in 't oogenplik der gramfchap, van
alle daaden onthouden'?
II.

„ Welk is het beste middel om de menfchen te dwingen goed
van ons te fpreeken?
I2.

„ Wat moet een deugdzaam Man, volgens den Abt St. Pierre,
tot zyne zinfpreuk neemen?
13.
„ Welk was het gebed van zeker oud Wysgeer?
14.

„ Het bed der Zee blyft onwrikbaar, in weerwil der normen,
die de oppervlakte beroeren , wie kan men daar by vergelyken ?
15.

„ Waar in verfchillen de voorzigtige, de floutmoedige, en de held?
16.
„ Welk Vorst zeide tegen zyne Vertrouwelingen , myne Vrienden, deeze dag is voor my verlooren gegaan, wyl ik op denzelven aan niemand eenige weldaad bewees?
1 7•
„ Wat is de luister der uitmuntendfle overwinning, naar het
oordeel van zeker Chineesch Wysgeer ?
i8.
„ Waar heeft Fredrik de I1 die Vorften by vergeleeken , die,
naa den oorlog te hebben gevoerd, hunne Staaten zoeken te ont.
keffen van de onheilen , welke 'er uit voortgefprooten zyn ?
19. „ Wat
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„ Wat is, volgens Thales, het^gemaklykíte9
9o.

„ Wat het ongemaklykfte?
2I.

„ Hoe zal men best zyn leevensgedrag onbevlekt houden?
22,

„ Oldenbarneveld onthoofd zynde , fineedde zyn Zoon eene
zamenzweering tegen Prins Maurits, werd ontdekt, en ter dood
verweezen ; zyne Moeder kwam zig voor 's Vorlten voeten
nederwerpen , om vergiffenis voor hem te vraagen, waar op
deeze zyne verwondering toonende, dat zy voor haaren Zoon
deedt, het geen zy geweigerd hadt voor haaren Man te doen ,
welk antwoord gaf hem die kloekmoedige Vrouw?
23.

„ Toen, naa 't midden der voorige Eeuw, de Koningen van
Vrankryk en Engeland zig tegen dit Gemeenebest vereenig.
den, zogten zy Willem den I1I door groote beloften over te
hiaten , om in de onderwerping zynes Lands te bewilligen;
daar by voegende, dat by zig tog niet zou kunnen beletten,
zyn Land in faaverny gebragt te zien, hoe wees by die

drangreden af?

24.

„ Wat getuigt men van Epamindndas?
25.

„ Welk antwoord gaf Themittocles aan een oud Raadsheer,
die zyn Plok ophief , om hem in de Vergadering te doen

zwygen Y"
Wy oordeelen door deeze opgave de begaane feil, volgens
het verzoek des Schryvers , zo veel in ons was, herfteld , en
zyn Werkje in de waare gedaante voorgedraagen te hebben.
Terwyl wy teffens, uit deezen mistlag , de les ontleenen , om,
wanneer ons, vervolgens,

in den loop

onzes

arbelds,

iets

van

dien bevreemdenden aart voorkomt , een naauwer onderzoek te
doen, eer wy, te verhaast, de pen op 't papier zetten.

Lulde en Tarico , Tooneelfpel in drie Bedryven. Naar het Engelseh. Te Rotterdam by N. Brakel, ra. Iu gr. $vo.

io6 bl.

een ryke Koopmans Zoon te London, oud
TT
20 jaaren , begaf zich, den 16den Juny 1547, in ()uins , op
het Schip de ds'iiltes ,
HOMAS INKLE,

't welk gereed lag om naar de WestIndiën te flevenen. Hy was een eivar, n rekenaar, wist fpoe•
dig hoe veel winst of verlies 'er in eenigerlei handel flak; en
begaf zich aan boord, met oogmerk om zyn geluk door den
Koophandel te bevorderen : dat is te zeggen , zich ryk te vaa-

ren. By ongeluk kreeg zyn Schip gebrek aan levensmidde-

len, zo dat men genoodzaaltt wierdt in eene kleine Baai, op
de
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de kust van America, in te loopen, om ververfching te haalen. De jonge Koopman, welke zeer welgemaakt , en fchooa
van aanzicht, was, flapte daar, nevens eenige andere Engelfcben,
aan land; doch begaf zich, zonder een party Indiaanen, die
in het bosch op hen gepast hadden, gewaar te worden, wat
al te verre van den oever; zo dat deeze op hen aanvielen,
en hen byna alle om het leven bragten. I1vxLE had echter
het geluk , om, met eenigen van de zynen, in een bosch te
ontfnappen, alwaar by zich, ter zyde van eene kleine hoogte,
verborg. Hier een wyl tyds geweest hebbende, kwam eene
jonge Indiaane, uit een foort van hol, dat met firuiken overdekt was, voor den dag, tredende tevens naar hem toe. Ge.
heel verwonderd aan beide zyden, befchouwden deeze twee
elkander al ras ,neet een gunflig oog : en de jonge Indiaane
wierde ten eerfren zo verliefd op den Engelfchen Jongeling,
dat zy, uit bekommering voor zyn leven , hem in een hol
voerde; hem daar met de lekkerte vruchten fpyzigde, en hem
naar eene fpringende bron leidde om te drinken. Vcrfchillende
voorwerpen en bezigheden hielden INI{LE hier eenige maanden aan YARICO verbonden ; wordende 'er zelfs eene nieuwe
taal door hen uitgevonden , door welkers behulp de Engelsch•
man zyne lndiaanfche meesteresfe konde doen begrypen , dat
hy zich zeer gelukkig zoude achten, indien by haar, in het
land zyner geboorte, mogt bezitten; alwaar zy in flolfe , ge lyk tap die van zyn Kamizool, zoude gekleed gaan, en alle
genoegens van een befchaafd land zoude kunnen finaaken ; en
alwaar zy van alle de bekommeringen zouden bevryd zyn,
welke hen nu kwelden. Na eenige maanden ontdekte YARICO,
niet verre van de kust, een Schip, en gaf door haaren minnaar onderricht, eenige tekens aan de menfchen die zich op
hetzelvé bevonden. Des nachts begaven zy zich beiden aan
den oever , en bevonden dat het een Engelsch Schip was ,
dat naar Barbados moest. Vol van de hoop, om binnen kort
een onbeflommerde vreugd te zullen genieten , begaven zy
zich aan boord van hetzelve. Dan , zo dra zy het Eiland
Barbados genaderd waren, begon I\KLE, heel peinzend en vol
nagedachten, den tyd te overdenken dien by verlooren had; en
de dagen na te rekenen , in welke zyn kapitaal hem geene
rente had opgebragt. Om dus dit verlies te herlellen, en om
aan zyne Ouders en Vrienden goedé rekenfchap van deeze zyne reistocht te kunnen doen , befloot hy, by zyne landing in
de Barbados, zich van YARICO te ontdoen ; alwaar, by de aankomst van een Schip, op het (hand een markt van Slaaven en
Slaavinnen gehouden wordt; die daar , even als hier de Osfen
en Paarden, verkogt worden. Te vergeefsch fmolt vnalco, op
het hooren van fcheiden , in traanen ; te vergeefsch hield zy
hein de gevolgen hunner zamenleevinge voor. Hy, ongevoelig,
en enkel door haarzucht hefluurd wordende, was alleen bedacht
oat net haai zwangeren gaat nog meerder voordeel te doen:
be
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bedingende van zeker Koopman, van dat iland , zo veel te
meerder geld , waar voor hy haar verkogt en leverde.
Uit e is het eigeniyk geval , dat men in dit Spel heeft ten grond
dat aan verfchillende Natien de floffe to -Ilaget;n
hunne dichtkundige Brieven en Vertelzels heeft opgeleverd;
zynde zo belangryk als aandoenlyk , indien de hoofdzaak in

acht wordt gehouden.
Daar dit Spel, zedert Benige. jaaren., verfeheiden maaien te
London vertoond wordt , kan men het gunttig onthaal der Engelfchen daaraan genoegzaatn opmaaken. Wat de zo even
verhaalde gefchiedenis aanbelangt, dezelve is 'er zeer goed by
in 't oog gehouden; gaande de verkleefdheid daar aan zelfs zo
verre, dat men 'er de eenheid van plaatfe geheel aan heeft
opgeofferd. Dus verbeeld het Tooneel, in het Eerie Bedryf,

Bene Wildernis van America, en, in de twee laatfle Bedryven ,
de Haven van Barbados. In de Bedryven zelve verandert het
Tooneel mede niet zelden: eene vryheid die de Duitfchers den
Engellchen fchynen afgekeeken te hebben, en vry dikwyls naarvolgen. INKLE is, in dit ftuk, even als in de geschiedenis, een
bekwaam rekenaar, dat evenwel hier weinig afdoet; . en waaromtrent zyn Knecht TRUDGE ƒpottend genoeg zegt: „ Gy ver
Rekenkunst en de Algebra , en daar kunt gy hier-flatde
(namenlyk in Bene Wildernis van America , daar een mensch
zich zelven verliest, gelyk een Naald in een Hooyberg) zeer
gemakkelyk van leven." Intusfchen is deeze Knecht veel ge•
voeliger dan zyn Heer, met svien by, lotgenoot zynde , in
dezelfde Spe'onk, daar zy YARico vinden, eene ir^innares voor
zich ontdekt , die hy echter voor geen waerelds goed wil
nis'en : waarover de Gouverneur van Barbados hem pryst ;
zeggende': „ Voor u heb ik veel meer achting , dan voor
uw' Meester. Het is waarachtig fehande , dat de Knechts ,
fchoon geene opvoeding genoten hebbende, zo dikwyls hunne
Heeren, aan welke geene moeite noch kosten ter befchàvinge
gefpaard is, in natnurlyk verfland, en vooral in braafheid, zeer
verre overtreffen." Gelukkig komt INKLE , in dit (luk,
nog tot bekeering, en behoud zyne YARico, tertyl NARCtssA,
des Gouverneurs Dochter, eerst aan hem beloofd zynde, met
Kapitein CtaIPLEY trouwt. Deeze bekeering maakt de Too_
neelfchikking meer harbaarsch dan de Hoofdperfoon , welke
anders gelyk zouden zyn.
F. w. Gr.EtM's Fabelen. Uit het floogduitsclr nagevo%d. Te Astz
Jierdam by J. Allan, 5792. In gr. 8vo. I eq. bi.
7 olgens bericht van den Uitgeever, zyn eenige Fabelen van
GLEt E , in Vervolgwerken , (zo wy meenen dlnianakken )
die van zyne pers gekomen zyn, uitgegeeven, en met veel
genoegen ontvangen. Hy heeft daarom die Heeren, die hela
de Vertaalingen dier Fabelen gezonden hadden, verzogr, om
alle de overige Fabelen van dien Dichter te vertaalgin, om hem
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dus in Baat te Rellen, eene volledige Verzameling van alten in
het licht te geeven. In dit verzoek naar wensch gedaagd zynde , heeft hy deeze Fabelen in het licht gegeeven ; bedankt
de Vertaalers voor hunne goedheid; en hoopt dat íiit Boekje
aan onze Landgenooten zoo aangenaam wezen mag, als deszelfs oorfpronglyk is, en blyft, voor allen, die van de Hoog
dichtkunde eenigen knaak hebben.
-duitfche
Wy hebben deeze Vertaalingen, over 't algemeen, zeer ge.
trouw, ten opzichte van den Hoogduitfchen tekst, gevonden:
doch, met betrekking tot de Harmonie der verzen, hebben wy
van zommigen veel beter naarvolgingen geleezen. En wat den
fmaak der Liefhebbers van Hoogduitfche dichtwerken aanbelangt , deeze kunnen wy verzekeren , dat, ten opzichte van
GLEIM'S Fabelen , nimmer zeer groot geweest is: GLEIM is in
antiere dichtihurten, by voorti: in Krygs- en Drinkliederen, met
roem bekend; maar in zyne Fabelen is veel dat niet oorfprong.
lyk is, zoo als ieder daadelyk zal opmerken , welke LA FONTAJNE's Fabelen geleezen heeft: van welken eenige in deezen
bundel, enkel naargevolgd , voorkomen. Zo gaat het , wanneer men alles van een Autheur mededeelt, en zich niet enkel
bepaalt by het geen goed en oorfpronglyk is.
Ge/chiedenis der Vrouwelyke Sexe by ie ourifte Grieken; door
C. G. LaNZ. Uit het Hoogduitsch vertaald, met eenige aannier.
kingen van den Vertaaler. Te Au,fleráam by M. de Bruyn,
1792. In gr. 8vo. 140 bl.
et is wezenlyk geen gemakkelyk werk, de oudfie Griekfche Vrouwen, die in het zogenaamde Heldentydperk [van
het Jaar der Schepping 2548 , of het eerfte Jaar naa neozes
dood, tot het Jaar 2913, het Jaar vóór de geboorte van PAvu,: volgens des Vertaalers en slMtoa's tydrekening,] gebloeid
hebben; in haare Zeden, Levenswyze en Geaartheid, aan het
tegenwoordig Geflachte naauwkeurig te doen kennen. De Schry.
ver, een Leerling van den grooten HEY NE , en welke zich
door een klein Stukien in 't latyn, over de Fragmenten van
o r v u s , die op de Sterrenkunde en den Landbouw betrekking
hebben, bekend heeft gemaakt, heeft zulks echter met vrucht
ondernomen; en verdient den hoogtien lof, zo wel wegens de
korte en zaakelyke uitvoering, als om het nut dat by voor de
Leezers van H,)mi:Rus Werken, en de Onderzoekers der Ge.
fchiedenisfen van het Menschdom, geaieht heeft: maar voor.
namenlyk , wegens de tyke (toffe die hy den 8ybelminnaar,
ter ophelderinge van de oud(le der gewyde Boeken, heeft aan gebragt. Hy heeft, met even zo veel oordeelkunde als helezenheid, in vier Hoofdllukken, zyne folie verhandeld; geevende in het Eerfee Hoofd/luk eenige alge,neene Aanmerkingen
over de Vrouwen, by de oudite Grieken; in bet Tweede, eene
Befchryving van derzelver toe/land, levenswyze en zeden; in het
Derde, van hunne liefde en Echtetroiswe; beíchouwende in het
her.

C. G. LEN, GESCHIEDENIS DEE VROUWELYRE SEXE.

I87

Tierde HUofdfluk, de Slavinnen, zo ten opzichte van haaren
toejland als haare bezigheden; wordende bier en daar door eenige
antekeningen van den Vertaaler, en het geen FEITH wegens

deeze floffe gefchreven heeft, nader opgehelderd.
Daar thans zoo veel over de Slaverny, en over den Slaaven•
handel, gefchreven en gefproken wordt,welke men, zo wel als

derzelver misbruiken , helaas ! maar al te veel ondereen ver -

mengt, zal het welligt onzen Leezeren niet ongevallig zyn,
daj wy hen , ter proeve uit dit Werkjen, eene kleine fchets
mededeelen van de huisfelyke dienften , welke de Slavinnen ,
in die vroege Eeuwen, moesten verrichten. Zie hier wat de

Schryver daar van zegt:

„ Onder de voornaamfie bezigheden der Slavinnen, behorei
ook de kunsten van PAL LAS, of het fpinnen, weven, en wolbereiden, waar mede dagelyks, in de huizen der Vorflen, eene
menigte vrouwelyke handen bezig was ("). De PliGenicifche
Vrouwen muntten, in vaardigheid in deze kunstwerken, boven
andere natiën uit.
, Het huiswerk werdt ongeveer aldus in de huizen derlVorf}en
verdeeld. Des morgens verzamelden zich. de maagden, en ftaken het vuur aan. De zaal werdt befprengd en geveegd, de
tapyten werden over de zetels uitgefpreid, de tafels met fponsfen afgewischt, en de bekers uitgefpoeld. Andere gingen incusfchen uit, om water uit de bron te halen. Hierop gingen
zy aan hare handwerken in de kamer harer vrouwen. Andere
bereidden iutu.sfchen met de mannelyke (laven den maaltyd,
en bedienden de gasten of vreemdelingen. Eene flavin droeg
in een gouden kan, waar onder een zilveren bekken, wasch.
water, begoot daar mede de handen der gasten, en plaatfile voor
hun een gladde tafel. Ook werdt voor den gast, of den heer
zelven, een warm bad bereid; en de flavin wiesch, zalfde,

en kleedde hen. Hierop droeg de huisverzorgfler brood in

korven op; en veele gerigten uit haren voorraad. Deze flavin
was het , aan wie de bewaring der voorraadskamer toebetrouwd
was. Zo bewaarde de huisverzorgtler EURYCLEA dag en nacht,
met verflandig overleg, alles wat in de voorraadskamer van
tLYSGES was. Zy bewaarde hier. zederd lang, zoeten wyn

voor ULY^SE,, en gaf daar uit aan den reisvaardigen TELrMA-

cHus zoeten wyn in de vaten, en meel in de zakken. Ging
de Vrouw •van liet huis uit, of verfcheen zy in de zaal by het
gezelfchap , dan werdt zy Heeds door eeni ge harer flavinnen
vergezeld en bediend. Drie flavinnen volgden HELENA in de
zaal, waar de gasten van MENELAus aanzaten; ADRASTE zettede
voor haar een' fierlyken zetel en een' voetbank; ALCIPPE bragt
een tapyt , en NIIvL0 een werkmandj: n met garen en wolle.
Men gebruikte ook de flavinnen tot boodfchappen en verri;tin.

(`) AwmrEMroro dreigt zo aan ceaysas, dat zyne dochter, die by tot
navin geinkt hadr, tot aan baren ouderdom in zyn huis te Argos
zou
:lleteu weven. 11. M. 3o.
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tingen buitens huis. Zy halen, op bevel van HECUB , de vrou.
wen van Troje te zamen. De huisverzorguÍer van ULYSSES 'ZOU
na LAEhrEs gezonden worden. NraAeus vermaant TELEMACHUS,
flavinnen na zyn huis te zenden, om de gefchenken af te halen, die NMENFLnUS aan T LEM CiUS vereerd hadt. Des avonds
was de bezigheid der vrouwen, vuur aan den haard te houden. Ook fchynen eenige Ilavinnen tot ftookflers bellemd ge.
weest te zyn, welker charaíter. aan den bedelaar sus , ter
vergelykinge van ULV'SSES met eene pochende ftookfter, anleiding geeft. Zy bereidden het bed van haren Heer, etn
zyne gasten; en begeleidden hen met fakkels na hunne flaaplieden . 1'.0=tS CLIes , de oude oppasfter van TELEMncxus, gaat
niet dezen Reeds in de Ilaapkamer. Hy geeft haar zyne uit
klederen, die zy opvouwt, en aan een' fpyker by-getrokn
het bed ophangt. Dan verlaat zy hem, en fluit de kamer toe.
Zo dra alles zich ter ruste begeven hadt, ruimden de
flavinnen de gereedfchappen van den maaltyd weg ; doofden:
het vuur op den haard uit, en begaven zich in hare faap,
vertrekken. Eenige fliepen in de nabyheid harer gebiederes.
fen, zo als de twee maagden, die nevens de faapkainer van
-

Nnusica rustten.

„ Den zuurtien arbeid fchynen de maalfters gehad te hebben,
waar van wy in het huis van ALCINOUS in P,'zaaacië, en in dat
van ULYSSES, melding vinden. Hier waren dagelyks twaalf maai
bezig, om tarwe en garst met een' handmolen te maaien.-fers
HoturRUs verhaalt eene merkwaardige gefchiedeuis van eene
maalende vrouw, die den gantfchen nacht door, tot digt aan
den morgen, bezig was. Als reeds de overige maalfters fiepeu,
na dat zy de tarwe gemaalen hadden, hadt deze, de zwaktie
onder allen , haren arbeid nog niet voleindigd. Zy hoorde liet
vroeg donderen , en fprak : „ Gy zendt gewis , ó Junire R !
„ een teken. Laat toch de vryers (van PEreLor.) heden voor
„ de laatfile reize hier brasten, die my alle krachten, door den
,, pynelyken arbeid van meel te bereiden, ontroofd hebben."
Daar de Iliade en 0dysfe van hOMERUS den Schryver telkens genoegzame Iloffe verfchaft hebben, vinden wy die ook
op verfcheidene plaatfen aangehaald; welke Citatien wy ech.
ter, in de voorgaande Proeve, om plaats te winnen, agter
wege gelasten hebben ; zullende Leezers, welke de aange.
haalde Schriften willen opflaan zich zeker dit Werkjeu eigen
maaken. Voor het overige blykt uit het médegedeelde,'omtreud
de Maahrers, reeds genoegzaam , hoe veele opheldering een
en ander aan zommige Bybelpiaatfen kan geeven ; daar Exod.
Xr 5, en Pred. XII: t. in welke texten van Maaljiers ge.
I^roken wordt, door de opgegeevene befchryving toegelicht
worden. Het zuure van den arbeid der XIaalilers is ook in
den Bybel zo zigtbaar dat na Exod. XI: g, den eeifen zoon
der dienstne'aagd , die achter den Molen gaat, Exod. XiI: 29,
verwisfeld wordt, met den eerstgeboren des ;e+'angenen, die in
het gerangenhuis is. Ook werdt s aisor , in zyne gevangenis
te Gaza, daar toe genoodzaakt. Richt. XVI: 21.
:
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Bundel van Godgeleerde meest Katechetifche Verhandelingen ; nagelaaten door wylen den Wel Eerw. zeer ;eieer.
den Heere ADRIANUS J Eoor. , in leeven Predikant te dmfterdam; na 's Mans dood uitgereeven door PLTxtls azvioonr,, Predikaat aldaar. ne AmJterdam by M. de
Bruyn. In gr. ávo, 195 bl.
-

oor zo veel de Nagedagte.Tis van den Eerw. rt coL,

V by veele Leden der Amllerdamfche Hervormde Ge-

meente , nog in zegening wordt gehouden , zal by dezulken de l erw. NETBOOM dank behaalen , met het
in 't licht brengen van deezen Bundel Verhandelingen ,
hem, door wylen den Opfteller, die weleer zyn Leermees
Voogd, Vader en Vriend was, by uiterllen wille naa--ter,
gelaaten. Gaarne willen wy geloven , dat zy , die in
's Mans ftemmelyke Voordragt finaak vonden, ook dit Gefchrift met genoegen zullen doorbladeren. lntusfchett is;
by het doorloopen van deezen Bundel, meer dan eens by
ons de rwyfeling ontflaan , of dezelve , buiten deezen
kring, wet veel byvals zal ontmoeten. Verre de meeste
onderwerpen , hier behandeld , zyn uitgeput , en kun.
nen , door het aanlokzel der nieuwheid , den leeslust niet
tot zich trekken. Want; behalven dat de Heidelbergfche Catechismus , jaar uit jaar in, elpen Zondag wordt
verklaard ; he groot is het getal der Uitbreidingen en
Verklaaringen over denzeIven , met welke , van tyd tot
tyd, de waereld overlaaden wordt, en welker fomme nog
telkens toeneemt ! De flyl is verre van aangenaam en be.
vallig; en aan den redeneertrant ontbreekt zeer dikmaals
die klaarheid en bondigheid , die de overtuiging ten ge
-volge
heeft.
'l'ot eene proeve zullen wy bier mededeelen, het ant.
woord op de Vraage: Wie zyn de menfchen, aan welke de
Heere 3le/us , liet allervolmaaktJte Gebed, te bidden Beleert
heeft? Zie hier een gedeelte van dit antwoord: ,, Dewvl
de Heere Christus het allervolmaaktfte Gebed, Matth. Vi.
en Luc. XL, te bidden bevoolen heeft , aan menfehen,
LETT. I793. NO. 5.
N
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zo is de vraag, wie die menrchen waren ? wy antwotrden:
„ Zyne discipelen en de fchaare, die op eenen berg gekomen waren, en daar zyne Leerreden aanhoorden; ge.
lyk wy uit het begin van het Vde, en het flat van het
VIlde, hoofdli., vergeleeken met de 9 eerfie verfen van het
VI Capittel in Mattheus Euangelium , opmaaken: onder
deeze toehoorders waren niet alleen goede en rechtvaardige
menfchen, tot welke Hy , b. v. in 't VI hoofdf}. het
I4de vs. zeide: „ Indien gy den menfchen hunne mis„ dagden vergeeft , zo zal uwe hemelfche Vader ook
„ u vergeeven." Maar onder deeze toehoorders waren
ook geveinsde, boofe en onrechtvaardige menfchen, tot
welke by vs. rs. zeide : „ Maar, indien gy der men„ fchen hunne misdaades niet vergeeft, enz." Zy dan,
aan welke By het Onze Vader te bidden beval, waren
dezelve toehoorders, die Hy aanfprak, met tot hun te
zeggen: Gy, uw hemelfiche Vader, uw Vader, enz. by
gevolg, en , derhalven, niet alleen goede en rechtvaardige , maar ook geveinsde,, boofe en onrechtvaardige
menfchen; aller welker Vader God is."
Uit een ander antwoord, op de Vraag: Is 'er Bene byzondere plaats in den uurden hemel , en een gefchaapen,
uiterlyk, fchoon , helder lichtend , flikkerend, enz zichtbaar ,
teeken, waar in Christus is ter rechtehand Gods des Vaders ? zullen wy het volgende overneemen: „'Er is:" zegt
de Eerw. BECOL, „naar alle waarfchynlykheid,in die byzóndere plaats van den derden hemel, zulk een teeken (als
in de Vraag vermeld wordt), waarin zich de onzienlyke God
noch meer, dan elders in dien zelven hemel, tegenwoordig betoond , en het welk , naar ons begrip , niet alleen
de throon Gods, maar ook de throon des Láms, genaamd
wordt; om dat zich de Heere Christus, na zyne hemel
naast, dat uitwendig teeken met zyne-vard,inof
verheerlykte menfchelyke natuur, niet minder luisterryk en
blinkend , ontdekt : hier op toch! rusten de fpreekwyzen
in de heilige Schrift, van Gods aangezichte te aanfchouwen,
enz. 't Is waar ! Paulus fpreekt van den onzienlyken
God, en zegt, dat „die een ontoegankelyk licht bewoond;
maar echter is dat ontoegankelyk licht een licht, 't welk
íchynt, en zichtbaar is in den derden hemel; want van
Stephanns, de eerie Christen - Martelaar, of bloedgetui•
ge, word Hind. VII: 55 en 56 gezegd, „ by --- zag
„ de hcerlykLrid Gods , en Jefus , Raasde ter rechte
,, [hand]
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thandi Gods ," zag by de heerlykheid Gods ? by zag,
naar alle waarfchynlykheid, dat heerlyk lichtend teeken,
dien throon Gods : opmerkelyk is hier de Rantteekening
van onze voortreflyke taalmannen: „ by zag den heerlys , ken God, ofte eene Godlyke heerlykheid," Luc. II: g,
naamelyk, zo verre dezelve, met menfchen oogen, kan
gezien worden. En zag by Jetits, flaandete rechtehand
Gods? dit flaande, was een bewys van zyne bereidwilligheid, om aan Stephanus gunt e te betoonen , door 't
gebed van Stephanus, vs. 59 en do, te verhooren; en
dit „ flaande ter rechtehand Gods," is, gelyk het (laan
„ van het Lam in het midden des throons ," Openb.
V: 6, eene afbeelding van zyne vaardigheid en gereede
hulpe, met welke Hy, als de voorfpraak van zyn volk,
tusíchentreed ter rechtehand der hemelfche Majelleit :
Hy is aan de rechtehand Gods, i Pet. III: 22, „ en is
„ gezeten aart de rechte [hand] Gods," Marc. XVI: iq;
zie de Nederl. Rant. aldaar: dit flaande ter rechtehand
Gods is dan ook het zyn, het zitten, en dus de plaatzing van Hem ter rechtehand van dat teeken, of van dien
throon Gods."
Genoeg zyn deeze proeven , om den redeneertrant en
de denkwyze van den vroomen BzCOL te doen blyken aan
onze Leezers, en hoedanige kundigheden zy uit dit Gefchrift kunnen putten.
j,

Leerredenen over het Gebed der Heergin. Door N. KIES
Leeraar by de Altftadter Gemeente te Roten.-SELBACH,
burg aan de Fulda. Uit het Hvogduitsch. Te Amfter`
dam , by WWesfing en van der Hey , 1 792. In gr. 8 vo. ,
228 bi.
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root is het getal der Schriften, zo onder de gedaan=
te van Leerredenen, als in den vorm van doorloo.
pende Verklaaringen , welke , over het uitmuntend Ge
onzes Heeren , van tyd tot tyd , het licht gezien-bed
hebben. De Eerw. KIESSELBACH heeft dit getal met
eenen bundel Leerredenen vergroot , en de Vertaaler dienst
gedaan aan de Nederlanders , voor zo veel dezelve den
Duitfchen Prediker geene ongevallige Hollandfche taal
doet fpreeken. Elf Leerredenen bevat dit Boekdeel. De
drie eerfte kunnen als eene Inleiding worden aangemerkt.
De eerlle heeft tot opfchrift : de aanleidende gelegenheid
Na
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tot en het oogmerk van het Onze Vader. In de tweede
wordt gehandeld over den Geest van. dit Gebed, en de
Gezindheden , welke in den Bidder vereischt worden. Hee
troostvolle en leerryke van de aanfpraak aan God, in liet
Gebed des Heeren , wordt in tie derde Leerrede ontvouwd en aangeweezen. De onderfcheidene Beden
maaken het onderwerp uit der acht volgende Leerredenen. In
ieder derzelven benaarlligt zich de Prediker, om de onder.
fcheidene onderwerpen te verklaaren, derzelver waaren zin,
oogmerk en bedoeling , duidelyk aan te wyzen , en
voorts het verhandelde , - met toepasfing op de behoeften
en omftaudigheden der thans leevende Christenen , ter
ernflige betragtinge aan te pryzen. Klaarheid en orde,
ten aanzien van fchikkinge en verdeelinge ; duidelykheid
van voordragt; befchaafdheid van taal; ernflige gezinthe.
den en beredeneerde aandrang op het gemoed der Toehoorderen, kenmerken deeze Leerredenen, en maaken haar
geregtigd tot eene aanzienlyke plaats in de Verzameling
van leerzaame en fligtelyke Leesboeken.
Uit de voorbereidende Leerredenen zullen wy een en
ander final ter proeve mededeelen. In de eerflc Leerrede,
de aanleidende oorzaak hebbende aangeweezen, als moetende gezogt worden, in 's Heilands waarfchuwing tegen
het gewaande en me t ydel verhaal van woorden verzelde
bidden der Farizeen , en het daaruit ontslaande verzoek
zyner Jongeren om een ander en beter Gebed , gaat de
Heer KISSSELBACTI over ter beantwoordinge der Vraagen:
wat het doel en hoofdoogmerk van Jesus met het Onze
Vader geweest zy, en hoe zyne jongeren het moesten befchouwen? of het een formulier ware, dat zy altyd onveranderd gebruiken moesten? of het tegen alle andere Ge beden over gefield zy , en deeze daar door verdrongen
worden ? Ontkennenderwyze worden deeze Vraagen beantwoord , vooreerst , om dat door Jesus daartoe geen
uitdruklyk bevel gegeeven is, en de Heiland gebiedende
Gy dan bidt aldus, daar mede niet wilde zeggen: „ Gy
„ moet u altyd en zonder verandering van deeze woor„ den bedienen , welke ik u thans wil leeren , maar al„ leen dit : gy, myne jongeren! moet 'er op bedamt zyn ,
„ cm de fout der Farifeen by het bidden — hun ge„ veinsd en ydel verhaal van woorden, te vermyden ; gy
„ moet met wanre deelneeming uwer harten tot God komen , en daartoe hebt gy niet van nooden , om hier
, r wydloopig te zyn , en u van uitgezochte, zorgvuldig
,, ges
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,, gekoozen, woorden te bedienen — neen, gy kunt zeer
„ kort en zonder opfchik bidden." Nog eene andere
bedenking laat de Leeraar volgen, tegen dezulken, die
,zich verbeelden, als of 's Heilands meening geweest ware, dat dit, en geen ander, Gebed, telkens zou moeten
gebruikt worden. ,, Ik kan my niet overtuigen (dus
„ fchryft hy) dat Jefus 'er dit oogmerk by zou gehad
„ hebben; want dan moest Hy, die zo fterk tegen het
„ geest- en kragtloos bidden zyner tydgenooten yverde,
„ en die 'er zich voornaamlyk op toeleide, om den mensclt
„ met het hart oprecht deel te doen neemeii in dat al.
„ les , wat den Godsdienst en de Godsdienstoefeninge
„ betrof, die hen tot aanbidding van God in geest ets
waarheid brengen wilde -- dan moest Hy, die het op
,, dit alles zo zeer gemunt hadt, 'er in de daad onkun„ dig van geweest zyn, dat juist dat beftendig herhaa.
„ len van een en dezelfde daad, en dezelfde woorden,
„ het allerzekerst middel is , om en de verrigting, er;
„ de woorden, die men by dezelve gebruikt , gewoon
„ en kragteloos te maaken, en by gevolg al derzelver
„ indruk op het hart, en deelneeming van den geest, ten
eenenmaale te verhinderen; dan zou hy niet geweeten
„ moeten hebben , dat Hy door zulk een bevel tegen zyn
„ groote doelwit zelf het fterkst zou gewerkt hebben."
Eene andere reden, ten gemelden einde, leidt de Leeraar
af uit het gedrag der Discipelen van CHRISTUS, „ De
„ Discipelen befchouwden het Onze Vader niet op deeze
„ wyze , en gebruikten het niet zo dikwils , als men
„ thans gewoon is , het geen íy echter zeker zouden
„ gedaan hebben, indien het hun van JESUS met zulk een
oogmerk gegeeven ware, als men zonder grond heeft
„ vastgetteld ; wy vinden althans, in de Schriften der Apos.
„ telen, nimmer van dit Gebed gebruik gemaakt, maar
,, daarentegen zeer dikwyls , dat zy hun hart met zulke
„ woorden voor. God uitfchudden , als met de omllan„ digheden, in welke zy zich bevonden, volkomen overeenkwamen." Uit dit alles leidt de Heer KIESSELBAC[LI
dit gevolg af , dat Jesus het Onze Vader geenzins tot
een onveranderlyk Voorfchrift heeft gegeeven, en dat het
volftrekt tegen zyne bedoeling is , wanneer men het, by
elke gelegenheid, zonder onderfcheid, gebruikt; maar, dat
het zynen Discipelen tot een Voorfchrift moest dienen ,
waar uit zy konden leeren, hoe zy kort, zonder opfchik,
zonder kunst , en echter te gelyk om de voornaamtle
en
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en edel(Ie goederen, konden bidden. Gelyk dan ook de
Leeraar van oordeel is , dat wy dit Gebed nog heden
ten dage wel mogen bidden. „ Maar," fchryft hy, „daar
,, wy geen bevel hebben, om het altyd te moeten doen
„ maar integendeel het uitdruklyk gebod van Jasus ontvangen , dat wy God, onzen hemelfchen Vader, niet
„ enkel met den monde, niet louter met woorden, zonder
verfland en nadenken, maar in geest en waarheid, aan„ bidden moeten , is het aan den anderen kant ook waar,
„ dat wy verpligt zyn , om het fpaarzáamer te gebrui„ ken; om dat het anders niet in geest en waarheid ge„ íchieden kan, gelyk ieder, uit het geen hy van zich
„ zelven en van anderen gewaar wordt , duidelyk kan
opmerken."
(In eene volgende voorafgaande Leerrede , fpreekende
over den Geest van het Gebed onzes Heeren, merkt de
Prediker daar in op , de drie volgende zeer voortrelfelyke kenmerken: „ Kinderlyk vertrouwen op God, ge„ paard met deemoed — hemelschgezindheid, en trek naar
„ verëdeling van den menfchelyken geest, zonder even.
wel het tegenwoordige voorby te zien —. en eindelyk,
„ algemeene, oprechte, menfchenliefde." Zie hier eenige weinige trekken, omtrent de laatfie hoedanigheid deezes uitmuntenden Gebeds: „ Onze Vader, die in de he„ melen zyt, wordt daarin gebeden , niet myn Vader,
„ neen, Onze Vader, zegt de Bidder, by ziet de ganfche
„ Menschheid , als eene familie, als broeders en zus„ ters, die Benen gemeenfchappelyken Schepper, Vader, en
„ Verzorger hebben , die allen van den Vader bemind worden , die allen zynen byltand noodig hebben , en allen
„ op zyne hulpe aanfpraak niaaken kunnen; daarom bidt
„ de Menfchenvriend : Onze Vader ook bidt by niet
„ voor zich alleen, maar voor alle zyne broeders en zus„ ters. Dat alles , wat by voor zichzelven van den Va„ der wenscht te verkrygen, dat wenscht by, dat anderen
„ ook van HEM verkrygen mogen. Ily bidt niet alleen, dat
,, God van hun recht gekend en recht verëerd worde , hy
„ bidt ook, dat alle andere menfchen den Vader recht
„ kennen en verëeren. Hy bidt niet alleen voor zich„ zelven om laagt, ten einde den wil des Vaders te doen,
by bidt ook, dat God wil op de ganfche aarde van alle
„ menfchen gehoorzaamd worden. Fly bidt niet alleen
„ voor zichzelven om vervulling der lichaamsnooden ,
„ hy bidt ook voor anderen om hun dagelyksch brood.
,, fly
„

;

LEERREDENi N.

195

„ Hy verzoekt niet alleen om vergeeving zyner zonden,
„ hy wenscht ook dat God ze allen menfchen vergeeven
moge. Ook bidt by niet enkel, dat God hein voor
„ al te zwaare verzoekingen tot zonde bewaaren wil, by
„ bidt ook, dat God alle menfchen daar voor behoeden
„ moge, en zo wenscht hy dan , eindelyk, ook niet al.
„ leen voor zichzelven, maar ook voor alle anderen, ver
-„losfingvadeBz."

Koophandel te dryven in Menfchen , en onfchicldige perfoonen tot Slaaven te maaken , betoogd flrydig te zyn met
de Wetten van 111ofes en het Euangelie van Christus;
in eene Leerrede over Exodus XXI: i6. Door A. nuOTH,
Dienaar van het Euangelie , binnen Londen. Uit het
Engelsch vertaald, door M, VAN WERKHOVEN. Te ,Imflerdam by M. de Bruyn. In gr. Svo. 52, bl.

H

et Koophandel dryven in menfchen , het behandelen
van redelyke fchepzelen als eene tilbaare have, welke
men, voor zekeren prys, tot zynen eigendom maakt, out
vervolgens dezelve, om winst of voordeel, aan eenen anderen wederom over te draagen; zulk een handel bevat iet
zo tegenlIrydigs met de oorfpronglyke infpraak van ons
hart, dat het vreemd moge fchynen, hoe dusdanig een
bedryf onder befchaafde Volken immer heeft kunnen veld
winnen , en tot f}and gebragt worden, met eene gemeen
waar door men alle gevoel van het affchuwe•-zamheid,
lyke daar van fchynt verlooren te hebben. Waren wy
niet gedagtig aan den post , welken wy thans bekleeden,
dien van Boekbeoordeelaars , en niet van Zedefchryvers,
wy zouden hier menig eene aanmerking, over de zonderlinge werking van 't menfchelyk hart, kunnen voor
zeer de Slaavenhandel in de-dragen.Itusfch,o
handeldryvende Inrigtingen van zomrnige Staaten moge ingewikkeld zyn , verheugen wy ons , dat , van tyd to
tyd, zommigen zich verledigen, tot het ontvouwen der
bedenkingen, welke tegen deeze Inrigtingen kunnen worden aangevoerd; als zynde dit een der middelen, door
welke dit kwaad, (indien daarop eenig uitzigt zy) van
den aardbodem moet verdreeven worden. Ter gelegen -.
heid, dat in Engeland, over liet affchalfen van den Slaa.
venhandel , veel wier'dt gefproken en gefchreeven, voedt
zich ook de Eerw. BOOTH opgewekt , zyne Gemeente
N4
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over dit Onderwerp te onderhouden. Tot eene aanlei.
ding daartoe gebruikt hy de woorden des Ifraëlitifchex3
Wetgeevers: Zoo wie eenen mensch (teelt, het zy dat hy
dien verkocht heeft, of dat hy in zyne hand gevonden wordt,
die zal zekerlyk gedood worden. Zonder stil te ftaan op
de verlchoonmg, welke dikmaals gebezigd wordt, dat,
naanmelyk, het lot der Slaaven niet zo hard is, als gemeenlyk wordt voorgewe;id; als mede, dat liet door goede wetten en fchikkingen zou kunnen verzagt worden;
tast by de zaak zelve aan in het afgetrokkene, en onderneenit , ten dien einde, het bewogen der vier volgende
Stellingen: Vooreerst, „ dat de Vet, in den Text , of„ fchoon aan de Oude Ilebreeuwen, als een ftaatkundig
„ ligchaatn, voorgelchreeven , op een zedelyken grond
„ fteunt; — T7ervolgens, dat, offchoon God , in ze
gevallen , den ltraëlleren toeliet , hunne medemen--„ker
„ fchen te koopen tot dienstbaarheid; echter die koop,
„ die dienstbaarheid , verzeld gingen niet zulke bepaalin„ gen , waar door dezelve wezenlyk verfchilden van
„ den Slaavenhandel der Europeërs , ei deszelfs gevolgen; — Wyders, dat, vooronderlleld zynde, dat God
„ aan het Volk van Ifraël had toegellaan , Koophandel
„ te dryven in meníchen, en de Heidenen tot veel groo„ ter trap van flaaverny te brengen , dan hy hun werkep , lyk toeftond ; zulks echter geenzins het gedrag der
„ Europeërs omtrent de Afrikaanen zoude wettigen; —
„ Eindelyk , dat de menfchenhaudel der Europeërs , en
„ de tlaaverny, welke daarvan het gevolg is , volltrekt ii.„ loopt tegen de voorfchriften van f efus Christus , en
„ tegen den ganfchen inhoud zyner Leer." In de ontvouwing deezer Stellingen hebben wy verfcheiden beden
ontmoet, welke iemand , die by de zaak zelve-kinge
geen belang heeft, als beflisfèude zullen voorkomen. Eene
en andere trek diepe ter proeve. „ Hoe beledigend voor
„ de zedeivke rechtvaardigheid," (dus leezen wy, bl. V.)
„ en boe hoonend voor het gezond veil and, is het, dat
„ die ze,fde ineníchen, die in Engeland openlyk zouden
', gegeesleld worden , om het lieirnlyk koopen van de
„ waarde van vyf schellingen, abn goederen, die zy wis
dat gefloolen waren, veyheid hebben , om open--„ten
„ lyk gehecle huisgezinnen van geUoolen onschuldige Afri„ kannen te koopes en te verkoopen, gansch liraf Bloos,
en zonder eemge verbiedende wet des Lands, te over„ treeden! Als of rechtvaardigheid en dievery flegts plaats,) ly-
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„ lyke dingen waren ; de eerfte haare achtbaarheid , en
„ de laatfte haare fchandelykheid, verliezende, wanneer de
vryheid en de levens van onfchuldige Negers het voor,, werp der Britfche gierigheid worden!" Elders drukt
de Leeraar zich dus uit: „ Indien het gedrag onzer (Engel
„ fche) Kooplieden in menfchen wettig en geoorloofd
„ ware , dan zouden noch de grondregels der Zeden.
„ kunde , noch die van den Godsdienst , hun in den
„ weg kunnen ftaan, om, eveneens, de oufchuldige In„ wooneren van Holland, Frankryk, of van eenige an„ dere nabuurige Natie , tot ílaaven te koopen en te
„ verkoopen. Want, daar het onmooglyk is te bewy„ zen, dat de natuuurlyke rechten der menschlykheid niet
„ even heilig zyn in Afrika , als in Europa ; zo zou,
,, de gierigheid haare wreede en bloeddorftige handen
„ met het zelfde recht mogen haan aan den Hollander,
„ of Franschman, als aan den zwartl leurigen Afrikaan."
Het gewigt des onderwerps, heeft, naar gelange van het
Boek, onze Recenfie eenigzins breed doen uitdyen. Ge
belang hebbende by den Slaavenhandel,-lukighy,de
naa het doorbladeren van dit en foortgelyke Gefchriften,
niet zegt by hem zelven : Video meliora, proboque; desa riora fequor!
Gemeenzaame Gefprekken over de voornaamfte Leerfiukken van
den Christen Godsdienst , uit de Goddelyke Openbaaring,
in de Syriabolifche Boeken der Hervormde Kerk byeengebragt,
i'erdedigt, tegen de vyandige aanvallen der DuitJche Hervormers', en der Leeraars van het zoogenaamde 1Vieuwe
Licht. 'Ge%chikt tot onderwys voor eenvoudigen: door JAN
DE VRIES. ' Te ,mjltrdam by W. Brave, 1792. Etrfte,
en Tweede Stukje. In gr. 8vo, te zamen 353 bl.

ader de

Godgeleerde gefchillen , die , zints eenigen
tyd, neer dan etlyl(e jaaren te voores , zeer veel
®
gerugts genaakt hebben , wilde ook de Heer
JAN D£

zyn klein tallentje, gelyk hy zegt , niet te rug
houden, noch in de aarde begraaven, maar liever, hoe
gering het ook zy , op woeker zetten. Der zuiverheid
zyner bedoelingen bewust, zegt hy, waagt hy den flryd
„ en zyn myne poogingen gering , ik weet al dat fly
„ der aarde, ,ne: fpeekjèl gemengt , in de hand van 5efus ,
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genoeg is om aan blind geboornen het gezicht te geep
,, ven." Uit de fpreekwyze Nieuwe Licht, in den tytel
van dit Strydfchrift gebezigd , zou , veelligt , iemand
kunnen waanen , dat de Schryver tot de Lutherfche
Gemeenfchap behoorde, voor zo veel de benaamingen
van Oud en Nieuw Licht, aldaar, van byzondere toepasfinge zyn. In de Voorrede verklaart hy een Ledemaat
der Hervormde Kerk te zyn. Doch by voegt 'er nevens, daar de Hervormden thans met de echte Navolgers
van LUTHER, met de voornaamile LeerJtukken des geloof:
eene gemeene zaak hebben , ook zomtyds LUTHER en
hunne Symbolifche Schriften te zullen laaten fpreeken ;
„ te meer," zegt by , ,,daar onze geachte Burgervader:,
„ hun , welke volharden te blyven in de Leer van 3e.
fus en zyne Apostelen, tot eenen toevlugt zyn."
De onderwerpen , welke hier , by wyze van Zamen
verhandeld worden, loopen over de Nieuwe Her -fpraken,
Oude en Nieuwe Licht; de Goddelykheid der-vormes,ht
II. Schrift; de Goddelyke- Drie-eenheid; het Eeuwig Goddelyk Zoonfchap van Christus, en zyne waarachtige Godheid;
de LeerJtukken der Verzoening, en Eeuwigheid der Strafe;
de Godheid van den H. Geest , en zyne Genadewerking
in het harte van den Uitverkoorenen Zondaar. Niets nieuws f
in het doorbladeren van deeze Zamenfpraaken , hebben
ivy ten aanzien van deeze Gemeene Plaatzen van alle Godgeleerde Zamenflelzels aangetroffen. Met de meeste Twist•
fchryvers heeft JAN DE VRIES dit gemeen, dat zyn tal.
leetje inzonderheid zich ook bepaalt tot het bitze, fcher.
lie, en kwaadvermoedende, en hy wyd vervreemd is van
dien geest van befcheidenheid , welke genen Christen ,
dien liet om de waarheid te doen is , en voor de eere
Gods en des gezegenden Verlosfers yvert , bovenal behoort te kenmerken. De Man zelve fchynt dit begreepen te hebben, daar hy, in zyne Voorrede, erkent, dat
de Leezer, veelligt, hier of daar een fl-erken trek zal ontmoeten. Hoe weinig , intusfchen , toont hy de Schriften
te verftaan , daar hy deeze fterke trekken trage te ver
voorbeeld „ van den anders zo zagt--deign,mth
rnoedigenyefus , welke een Wee uitfprak, over de getabberde Vaders, de Schriftgeleerden en Pharizeen." Kan 't
hem onbekend zyn , dat de gezegende Meester , met
deeze aankondiging van Gods ongenoegen, het oog hadt
op de geveinsdheid en daar mede verknogte Zedelyke
vno
,
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ondeugden en gebreken, en geenzins op de befpiegelende
begrippen dier Leeraaren van het Joodfche Volk? Hadde
onze Twistfchryver zich herrinnerd, het verzoek der Apostelen aan hunnen Heer , om vuur van den hemel te doen
vederdaalen op de Inwooners van een Samaritaansch
Vlek , die hem weigerden te ontvangen, en 's Heilands
beltraffing daar over, met de nevensgevoegde aanzegging:
Gy weet niet, van hoedanigen geest gy zyt; by zou zich
wel gewagt hebben, om zynen Onderrichter aan deszelfs
Leerling bekend te maaken , met voorlang vergeetene
Plakaaten, bykans anderhalf eeuw geleeden afgekondigd,
by welke de naavolgers van Socinus met ballingfchap en
lyfftrafe gedreigd worden , indien zy hier te Lande hunne Leere tragtten te verfpreiden, of heimelyke Vergaderingen hielden. Daar de Nieuwe Hervormers, volgens
lit VRIES, „ en die verlichte mannen, die in onze da„ gen het hoofd opfteeken, niet maar als by gely„ kenis --- met de Socinaanen overeenflemmen , maar
„ als twee droppelen water , in alles , malkander gely,, ken ;" welk anders kan de bedoeling der opdelvinge
dier ftrafdreigende Plakaaten zyn, dan eene heimelyke inboezeming, dat dezelve ook nog heden ten dage in kragt
en uitvoering behoorden gefield te worden?

Proeve over den Hoofdzwymel , of de Duizeligheid , door
ni. HERZ, der Medicynen Doet. Geneesheer van 't Gasthuis der Yoodfche Gemeente te Berlyn, enz. Met een
Vooraffpraak van tl. NIEUHOFF: en een Brief over de
Krankzinnigheid. Te Harderwyk by J. van Kasteel,
1791. In gr. 8 vo. 42v bl.

B

ehalven eene aanpryzende Vooraffpraak van den verJ,> dienftelyken Harderwykfchen Hoogleeraar B. NIEUHuFF, bevat dit Werk van den , by de geleerde waereld alom met roem bekenden, Geneesheer M. HERz, over
den Hoofdzwymel, of de Duizeligheid, nog een Brief, of
liever Verhandeling, over de Krankzinnigheid, gefchreven
door een Man die zig verkiest Eudoxus te noemen; dan
wiens Werk van dien aart is, dat Hy gewis geene de
ntinile oorzaak heeft, om die rede zyn waaren naam te
verbergen, dat Hy zoude behoeven te vreezen, dat zyn
Brief niet by hun , die echte Geneeskunde en waare
Wysgeerte op den rechten prys weten te waardeeren,
met
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spet genoegen zoude doorgeleezen, en, daar dezelve zulks
inderdaad verdient, gunftig beoordeeld worden. Immers
is het gewis ieder Artz , die een weinig tyds flegts zyne
kunst geoeffend heeft, voorgekomen, dat by ziekten ontdekte , wier eerfile oorzaak niet in het Lichaam , maar
quel in de Ziele, huisvestte, die, zo als de Autheur het
net alle recht noemt, uit een verbrooken evenwicht der
Zielskrachten hunnen oorfprong namen. Hoe welkom
moet het Hem derhalven zyn , in een kort bellek , de
oorzaaken en gevolgen dier voor de Menschheid zo. gevaarlyke l rankten , met eene meesterlyke hand be'chreven, en met de vereischte waarneemingen bevestigd, te
zien: en niet minder vind de befpiegelende Wysgeer hier u
in eene ryke voorraad van L offe tot nadenken, en zy,
die het ambt van Volksleeraars uit verkiezing of plicht
beoeffenen, vinden. hier in geen e minder ryke bron, die
Hun tot eene meer gevorderde Menschkunde overvloedige
.'toffe kan opleveren.. Dan, gaan wy tot het Werk zelve
over, waar mede de gemelde Brief, uit hoofde der manier van behandeling, en der in veelen opzichte overeen,Remmende aart der. ziekte, een fchoon geheel uitmaakt;
want ook hierin vind men Geneeskunde en Wysgeerte
met elkander vereenigd , en de groote $ERZ toont, dat
Hy niet minder het menschlyk hart, of liever zyne ziel,
dan zyn lichaam, beftudeerd heeft. In eene bondig ge.
fchreeven en voor het Werk welgepaste Inleiding, betoogt
de geleerde Schryver de noodzaakelykheid van de beoeffening der Zielkunde its de Geneeskunde : uit deeze heb.
beu wy, niet zonder verontwaardiging, gezien, dat 'er in
Duitschland Geneesheeren gevonden worden (*) die zich
niet ontzien 'er openlyk op te roemen , dat zy geene
Wysgeereu zyn, dat is, dat zy over hunne manier van
doen niet wysgeerig j redeneeren , en , met eene in zich
vernoegde eenvouwigheid , die geenen op tenen hoonenden trant uitlachen , welke gelooven , dat men zelfs iir^
de Geneeskunde, by zyn doen en laaten, niet in de bloote
ervaaring (Empirie) berusten ; maar ook de rede moet
raadpleegen. Ach! mDgteu 'er in ons Vaderland zodanige
niet te vinden zyn!! !
De eert'e Afdeeling bevat eene uitvoerige befchouwing
der Menfchelyke Ziele, en van derzelver werkzaamheid: —
De tweede fchetst den toeftand der Ziele by een natuurlyt
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ken voortgang der Denkbeelden , — te langzaame — te
fchielyke; de gebreken daar uit voortfpruitende; de Hoofd.

—._

zwymel, of Duizeligheid; kenmerken derzelve:
ii»
derde befchryft de gefchiktmaakende oorzaaken: --- D e
vierde, of laatíte, behelst de nadere verklaaring, onderfchei.
ding, en volledigile geneeswyze, deezer ziekte.
Ons vootneemen was, om nu iets ter proeve, uit het
Werk zelve, onzen Leezeren aan te bieden , dan , behalven
dat dit gefchryf voor ons Maandwerk reeds genoeg uit
; vinden wy niets, het welk, zonder verminking-gedyis
of beaadeeling van den text zelve, in een kort uittrekzei kan voorgedraagen worden; alles hangt onaffcheidbaar
aan elkander, en maakt te zamen het fchoonfie geheel
uit, het welk ons over zoortgelyke onderwerpen ooit onder de oogen is gekomen. Wy kunnen dus niet meer
doen , dan het zelve allen, die Menschkunde in hunnw
Studien nodig hebben , (en welk een man van lettereis
heeft dit niet ?) op het ilerkst aan te beveelen, eu voor
den Geneesheer moeten wy de gewoone uitfpraak van
hunne Leermeesters (non potes carere) flegts herhaalen.
Dank zy ondertusfchen ook den waardigen Hoogleeraar,
onder wiens opzicht deeze Vertaaling gefchied, en waar
door dit lettergefchenk ook een eigendom voor onze Landof liever Taalgenooten geworden', is.
Vaderlandfche Historie, vervattende de Gefchiedenisfen der
Vereenigde Nederlanden, door JAN WAGENAAR, verkort.
Met Kaarten, Plaaten en Portraiten. Te Amfterdam by
J. Allan, 1792. Behalven een breedvoerigen Bladwyzer,
6c8 bl. In gr. 8vo.
het ter hand géflaagen, van het
V VerfcheidenendesenGefchiedkundigen
by den
greetig

hebben
uitmuntend,
Landgenoot zo
ontvangen, Werk
WAGENAARS, een
Kort Begrip te geeven: derzelver vertier aan de zodanigen, die het uitvoerig Werk te kostbaar viel , deedt deeze onderneemingen gelukkig flaagen. En zou men die
veelligt den Landgenoot des verzadigd mogen agten: De
Boekhandelaar ,lllart, die een nieutven Druk van het
gmote Werk by Deelen afgeeft, komt, egter, met eene
Nieuwe Verkorting ter baane. Deeze behoeft voor de
anderen, in welgekoozenheid der zaaken, niet te wyken.
Een voorraad van Kaarten, Prenten en Portraiten, door
hem
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hem in andere Werken gebezigd, ftelde hem in ítaat, om
'er, voor hem met geringe kosten, iets aan by te zetten,
't welk de voorgaande, of geheel, of althans in die maate , derfden ontbrak mogen wy niet voluit fchryven : dewyl de meeste enkel tot cieraad dienen. De Kaar
hebben een weezenlyke nuttigheid; ze zyn vier in ge--ten
tal. De eerfte vertoont een Schets van cie gefleldheid van
Nederland, kort vóór het begin van onze Tydrekening, vol
opgemaakt. — De tweede is een-gensdouftbri
Geographifche Tafel der Midden • Eeuwe van Holland, Zeeland en Friesland. — De derde eene Nieuwe Kaart van
de Provincie Zeeland. De vierde voert ten opfchrift,
Nieuwe Kaart van Holland , fchoon dezelve de Zeven
Gewesten grootendeels , Zeeland uitgenomen , voorstelt.
Wenschlyk ware het geweest, en zou ten voeglyken wel
zo wel als nut, geftrekt hebben, hadt de Uit-fiande,
Gewest, afzonderlyk, even als van Zee- -gevr,anlk
land, eene Kaart geleverd. Dan blykbaar heeft by zich
bediend van zynen voorraad. Deeze , als mede die der
Plaaten en Portraiten, maakte het hem mogelyk een Boekdeel, dus opgesierd, op zo inaatigen Prys te (tellen, dat
dit cieraad den Kooper zeer weinig koste ; en het gefchikt maakt, meer dan eenig ander Werk van dien aart,
om als Gefchenken en Eerepryzen onder Nederlands Jou gelingfchap algemeen te worden verfpreid.
In twintig Afdeelingen is deeze Verkorte Vaderlandfche
Historie begreepen. Eenige bladzyden, Aanmerkingen ets
Verbeteringen behelzende, deels ontleend uit de Byvoegzels en danmerkingett by de Nieuwe Uitgaave der Vader
Historie , heeft men agteraan gevoegd, en een-landfche
uitvoerige Bladwyzer fluit alles op. Eene Verkorte
Historie van de laatere Tydperken onzer Geichiedernisfe,
in den zelfden fmaak uitgevoerd, zou geen onaangenaam
Lettergefchenk tot de Vaderlandfche Historie opleveren.
Idedal van Bene Algemeene Waereldgefchiedenis, door A. L.
SCHLUER , Hoogleeraar te Gottingen. Uit het Hoog duitsch vertaald, en met eenige ophelderende ,4annaerkingeii»
uitgegeeven door Z. N. Te Amflerdam by L. van Hulst,
1792. In gr. Svo. 114. bl.
Vertaaler van dit Werkje, die zich onder de letteren Z, N. verbergt, heeft drie jaaren de Gefchied•
kun.
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kunde beoefend onder den Hooggeleerden OptIeller van
het Idedal, 't geen reeds voor twintig jaaren in Duitsct" land verfcheeu, en de goedkeuring van allen, die het ke n
wegdroeg. In de daad, dit kleine Boekje ;s-den,
veel bevattend, en levert blyken op van den doordenkenden geest des Schryvers, die het belangryk Onder
Algemeene Waereldgefchiedenis overwoogen • uit-werpn
de voornaamfte gezigtpunten befchouwd, en niet weinige woorden in eenen vry klaaren dag gehaald, heeft. Dc
kortbondigheid, met welke alles voorgedraagen wordt, eii
de zamenfchakeling, maakt het alleen vatbaar voor het
volgend fchetzend berigt.
Het is geheel in vier Hoofd[}ukken afgedeeld. Het
serfte, ten opfchrift voerende, Begrip van Gene Systemutifche Waereldgefchiedenis, geeft ons de Bepaaling op, wat
de Schryver daar door verflaat, en zullen wy deeze, als
een algemeen licht over 't geheel verfpreideude, opgetven : „ Wy willen de Omwentelingen van den Aardbol,
„ dien wy bewoonen, en van het menschlyk Geflacht,
waartoe wy behooren , in zyn geheel overzien, om
den tegenwoordigen (laat van beiden beredeneerd te lee„ ren kennen. Wy willen de Gefchiedenis van den,
„ Mensch, in het Oosten en het Westen, aan deezen en
„ geenen kant van de Linie, nafpeuren ; deszelfs agtereen•
volgend ontftaan , verëdeling en verbastering op alle
„ naare wegen, van land tot land, van volk tot Volk,
„ van tydílip tot tydftip , volgens haare oorzaaken Cl
„ uitwerkingen, nagaan, en met dit oogmerk de groote
„ gebeurtenisfen der Waereld in hunnen zamenhang over„ denken. Met één woord, wy willen eene Algemeens
„ Waereldgelchiedenis leeren.
„ Elk Land in Duitschland, ja byna elke Duitfchhe Stad,
„ heeft haare byzondere Gefchiedenis ; uit de zamenfi:el„ ling van alle deeze , en uit het opmerken vaa het
„ geen, in alle enkele gedeelten van Duitschland, voor
„ liet geheel gewigtig is, ontlaat de Algemeene Duitf /ie
„ Gefchiedenis ; welke op deeze vraag antwoord: Hoe
„ werd Duitschland gevormd? Elk Volk van ons
„ Waerelddeel heeft zyne byzondere Gefchiedenis : de
„ zom van deeze allen, in een Syftema gerangfchikt, le„ vert eerre _A?4Fneene Europifche Gefchiedenis op , dj e
„ aan de \Vysgeeri^te deeze vraagera oplostén kan: floe
is Europa geworden ? Waardoor is 't zelve tot ee r
zo boogen trap van beíchaafdbeid gevorderd ? Hoe heeft
a:á;0.
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;, zich dit kleinfte van alle Waerelddeelen ; door verlich.
ting, zeden en magt, dusdanig boven de andere ver-

„ heeven? Nog uitgebreider is de Algemeene Ge„ fchiedenis; zy geeft nog meer afgetrokken denkbeelden;
„ zy bevat alle Waerelddeelen en Tydperken; zy verzay , melt alle . Volkeren in alle Landen by een. Haar voorwerp is de Aarde, en het Menschlyk Gejlacht. De voorgaande Gefehiedenis hadt tot voorwerp, niet dan Eu„ ropa en het Duropifche Menfchenfoort. De eerlle niet
„ dan Duitschland en de Duitf'che Natie.
„ De Aarde en de \Mlenfchen waren van begin af zo
„ niet als ze tegenwoordig zyn; en zo als dezelven na
aan den Benen hoek zyn, vinden wy ze aan den an„ deren niet: Aardbelchryvers, Reisbefchryvers,en Staatkundigen, fchilderen ons, gedeelilyk, hoe dezelve tegen„ woordig zyn. Gedenkíchriften, jaarboeken en byzon,, dere Gefchiedenisfen , leeren ons gedeeltlyk ,hoe dezelve
„ voorheen waren. Fabelen, Romans, en Voltaires, too.
„ nen ons, hoe dezelve hadden kunnen zyn. Zedeleer„ aars , Staatkundigen en Natuurkundigen , wyzen aan,
„ hoe dezelven moesten zyn. De Algemeene Gefclriede„ nis moet vast doen, zien, hoe zy over 't geheel, en
in haare gedeelten, dat wierden, het geen zy eertyds
,, waren, en nu zyn; zy zal de voorleden Waereld aan
„ de hedendaagfche hegten, en de evenredigheid van beiden tegen elkander leeren. "
De Stolle tot zulk eene Geïchiedenis is te zoeken in de
Omwentelingen , zo van het M lenschlyk Geflacht als van
den Aardbodem, en de veranderingen daar in ontftaan,
door de Natuur, of door de handen van den Mensch. —
Wat derzelver Vormra betreft, wyst de HÍoo„leeraar aan , het
onderfchcid tusfchen Zamenzetzel, en Syftemá, der \Vaereldgefchiedenis, en beluit dit Hoofdíluk met de aanwv ,zing van de mogelykiieid van zodanig een Systemadfche
Algemeene Waereldgefchiedenis.
Het tweede Hoofdjiuk , han den Zamenhang der Gebeur tenisfen. Deeze onderfcheidt de Hoogleeraar, in een zaak lyken Zameozhang, en een Zamenharrg door den tyd. De
%aaklyke Zamenhang is het natuurlyk, onmiddelyk, en zigtbaar, verband van zulke Geheurtenisfen, die een en hetzelfde onderwerp betreffen, en als oorzaaken en gewrogten op elkander gegrond zyn. De Tydzamenhang vindt
plaats by Gebeurtenisfen , die niet van elkander afhangelyk, maar evenwel gelyktydig zyn. Het middel om
deeg
,,
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deeze laatfie te vatten, geeft by aan de hand, met voor•

beelden opgehelderd.
De Gelyktydige Rangflaikking der Waereldgefchiedenir
is de inhoud van het derde HoofdJiuk ; deeze behandelt
by volgens Eeuwen, welke by noemt de Beginnende IWae^
read, van de Schepping tot den Zundvlocd — de VoorwPaereld, van moszs tot cYRUS , en deeze laatfte weder
onderfeheiden, in de Oude en Midden - Y/aereld. Dit ganfche lange tydvak van 3400 jaaren kan, zyns nordeels, niet
agtereenvolgend (Systnetisch) by Volkeren , maar enkel
Tydrekenkundig (Chronologisch) by Eeuwen, behandeld
worden. „ Maar," íchryft by, „ met de Vestiging van
„ het Perfafche Ryk, wordt de Waereld eerst belangryk
„ voor de Geschiedkunde. Van daar tot de Ontdekking
„ van filmerica zyn omtrent a000 jaares. Deeze maakets
„ liet eigenlyk perk van onze Waereldgefchiedenis uit, en
„ binnen deeze twee uiterfte paalgin, de Zesde Eeuw voor ,
, en de Tlyftiende naa, CHRISTUS, zal zy beflooten zyn,
en in Oude en Midden -Gefclliedenis gefcheiden:"
De Nieuwe Gefchiedenis , of de drie volgende Eeuwen,
iaat by aan de Byzondere Gefchiedenis over. Voor eerst,
om dat van hier af de Gefchiedenis te ryk wordt, ett
,, de menigte der gebeurtenisfetn te groot: voor my is het
„'ten minften nog te moeilyk, Eenheid en Zamenhang
„ in deeze onnoemelyke menigte van Hukken te brengen,
en ze in een Systema zamen te neemen , dat aan het
„ bovengemeld begrip van de Waereldgefchiedenís vol.
„ deede. Ginds noodzaakte my de fchaarsheid van na„ rigten, om de Beginnende en Voor- Gefchiedenis van de
„ Algemeene Gefchiedenis af te fcheiden; hier noopt my
„ de ontzaglyke rykdom aan gebeurtenisfen , de Nieuwe
„ Gefchiedenis daar van uit te fluiten. --- Ten tweeden,
,, het nieuwfte Tydvak is nog niet geflooten; het laatfle,
„ bedryf duurt nog ; en het is tegen de regels van de
„ kunst, over een ftuk oordeelen, wiens iaatítc toonee„ len men nog niet gezien heeft. Ook is deeze geheele
Gefchiedenis nog te nieuw, te onzeker, gedeeltlyl. ook
te onbekend; dan de Gefchiedfchryver kan over onder„ werpen niet dan op een bepaalden afftand juist oor„ doelen ; eveneens als het oog, het al te naby zyndè
„ bedriegt hem even zo ligt als het al "te verre; en de
, y Eeuw van GEORGE DEN 1I1 is voor hein in veele op.
,, zigten zo duister, als die van HOMERUS."
In liet laat (te of vierde Hoofdjtuk, getyt€ld ; 4aneenge
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fchakelde Rangfchikking der Waere!dgefchiedenis,volgens de
Volkeren. Vierderlei Leerwyzen felt hy voor, naar de
Eeuwen (Glironagraphisch) -- naar de Kunfl:en en Uit
(Technographisch) -.— naar de Landen (Geogra--vindge
phisch) en — naar de Volken (Entographisch). Alle
deeze erkent hy dat haare voor- en nadeelen, haare zwaa•
righeden en gemakken , heeft : de laatfte dunkt hem de
minst met ongemak bezwaarde. Vaarom hy het Werkje
doet afloopen met eene nadere ontvouwing, wat men door
Valken te verflaan hebbe , en hoe ze verdeeld kunnen
en behandeld moeten worden.
Ten clot vinden wy eenige dinmerkingen , deels den
Vertaaler door den Hoogleeraar gezonden, deels door hem
zelven daar by gevoegd; zynde de eerfle door de Letter
S. van de laatfile onderícheiden. Deeze zyn alle op verre
na van geen gelyk gewigt, en zouden, ter opheldering
van veele in het Werkje zelve voorkomende duisterheden,
uit de beknoptheid ontílaande , zeer veel hebben kunnen
vermeerderd worden.
De Hoogleeraar SCHLÖZER heeft, volgens 's Verraalert
Voorberigt, twee jaaren geleden, een Systema van de A1gemeene Gefchiedenis, evenredig niet dit plan, uitgegeeven ; welks Vertaaling by belooft , indien dit Idedal aan
het oordeel en den fmaak der Nederlandfche Leezeren
mogt voldoen; in welk geval de Schryver hein de vriendelyke mededeeling van eenige byzondere Aanmerkingen
en Uitbreidingen heeft, willen belooven.
Berichten van Napels en Sicilie, byeen verzameld op eene
Reis, gedaan in de 7aaren 1785 en 1786, door den
Heer F. MUNT) R, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te
Koppenhaagen. Uit het Hoogduitsch vertaalt. Met Plasten. Lente Deel. Te Haarlem by A. Loosjes Pz. 225
bl. in gr. 8vo.
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et hoofdoogmerk van de Reize des Hoogleeraars MIJNTER na Italie was, volgens zyne eigene opgave,
om aanzienlyke Boekverzamelingen te doorzoeken , ten
einde langs dien weg oude Handfchriften, byzonder die
betrekking hadden tot de Godgeleerde Weetenfchappen,
op te doen. Dan by haalt zich nooit kunnen diets rnaaken, dat het nut, 't welk by 'er uit kon trekken, en de
Berigten, waar mede hy, in zyne onderzoekingen gelukkig
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kig Haagende , het Ryk der Weetenfchappen zou kunnen
uitbreiden , zo belangryk waren, dat by zich eenig en
alleen by dit oogmerk zou hebben moeten bepaalen , op
al liet overige flegts een vlugtig oog werpen, of 'er zich
in 't geheel niet mede bemoeijen mogt. Deeze twee oog
dan zamen zo veel mogelyk te vereenigen, bei--merkn
de de Wereld en Boekverzamelingen te bezoeken, was
zyn doelwit; en tevens overtuigd, dat, gelyk overal, zo
ook byzonder in de geleerde Wereld, veele dingen meer
fchyn dan weezen hadden, bepaalde by zich in zyne na
zodanige onderwerpen, waar-vorfchinge,amlykb
door hy dagt aan de' Weetenfchappen het meeste voordeel
te kunnen toebrengen.
De Hoogleeraar laagde, gelyk by vermeldt, in deeze
zyne onderneeming niet ongelukkig. Behalven veele Fraginenten van eene der oudfle Egyptifche Vertaalingen van
den Bybel , hadt hy nog het Wetboek, en de geheele
ïurigting van de Orde der Tempelheeren, en veele andere
echte Stukken, raakende de nieuwere Gefchiedenisfen, me.
degebragt, zo dat hy hoopte veele gaapingen in dit vak
der Letterkunde te zullen kunnen aanvullen. Zyn
overigen tyd hadt hy befteed, ten deele om zich in de
Oudheden te oefenen , waar toe by vooral in Rome de
fchoonfle gelegenheid hadt; ten deele om den toefland dier
Landen , waarin by verkeerde, naauwkeuriger te leeren
kennen, dan voor Reizigers, die flegts een korten tyd
op eene en dezelfde plaats blyven, mogelyk was. -- Hy
was zo gelukkig, dat hy den vryen toegang verkreeg tot
de waardigf'e en geleerd[te Mannen, die hem eene nadere
opheldering gaven over dat Beene, waar van by wenschte
onderricht te worden; daar door hadt by gelegenheid, om,
in korten tyd, eene naauwkeurige kennisfe te verkrygen
van dat geen, 't welk voor hem het belangryk te was.
Hier onder telt hy voornaamlyk den tegenwoordigen toefland van de Roomfche Kerk, „ die," om 's Schryvers
eigene woorden te bezigen, „ zich thans in een zeer ge„ wigtig tydftip bevindt, waar in het bellist zal worden,
,, of zy nog verder onder het juk der Hierarchie en on„ der een blind Geloof zal moeten zugten, dan of zy
„ grootere Vryheden verkrygen , en 'er eene heilzaame
hervorming in dezelve plaats grypen , zal." — Hy ver
niet, de Berigten van den Burgerlyken toef'and der-zuimde
Landen, voor, zo ver by dezelve magtig worden en beoordeelen kon, op te zamelen: dewyl by overtuigd was,
dat
0a
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dat elk verftandige, als Burger van den Staat, verpligt
is den toefland van andere Natien te leeren kennen, en
een ontegenzeggelyk regt heeft , om zyne denkbeelden
die^nangaande openlyk mede te deden : vooral, daar wy

thans liet zeldzaam geluk genieten, om te m-ogen denken vat
wy willen, en te zeggen wat wy denken.

Dit Werk is , derhalven , een beredeneerd Uittrekzel
van 't geen de I-ieer HUNTER op zyne Reize opgezameld,
en , van tyd tot tyd, in zyn Dagboek opgetekend heeft;
bier mede heeft by oudere Berigten vergeleeken, om zich
van de egtheid zyner waarneemingen meer te verzekeren .-- en om te naauwkeuriger te weeten, wat door
hem ontdekt, en te vooren nog niet bekend gemaakt, was.
„ ik zou," fchryft by , „ myn Dagverhaal met byge„ veegde Aanmerkingen hebben kunnen uitgeeven; dan
„ ik was van oordeel dit niet te moeten doen, om rede,

dat zodanig een Dagverhaal doorgaans Hechts voor by„ zondere Vrienden van den Schryver van gewigt is, en
vooral ook, om dat de onderwerpen, die men behandelt, langs dien weg veel verliezen: dewyl men veele
Berigten niet dan verstrooid kan vinden, daar zy, op
„ ondericheide tyden, opgezameld zyn, en dus die zwaa„ re taak voor den Leezer zou overblyven, van uit deeze
s , afgebrookene Berigten één geheel te moeten vormen,
„ zonder eerre behoorelyke kunde van Landen en Plaatzen.
„ Uit dien hoofde heb ik de Berigten, die ik ontving,
,, onder byzondere Afdeelingen gebragt , en , zo veel
„ my mogelyk was, van de Befchryvingen der Steden en
„ oude Overblyfzelen onderfcheiden."
In de Voorreden des Schryvers, waaruit wy het boven
ontleenden, ontmoeten wy verder een oordeelkun--flande
dig verflag van Elf Werken, die over Sicilie handelen.
Onze Leezers zien, uit het opgegeevene, het oogmerk des
Schryvers , en heeft by op eene verdienstlyke wyze daar
aan voldaan; weshalven 't zelve ook met algemeene goed.
keuring en toejuiching in de geleerde Wereld ontvangen
is : dit noopte den Eerw. Vertaaler om het in Neder
gewaad te doen te voorfchyn komen, in de on--duitsch
twyfelbaare verwagting, dat liet in ons Vaderland zo gunltig zal ontvangen worden, als het in Duitschland eerre
alg emeene goedkeuring heeft weggedraagen.
Ilet geheel, meldt ons de Vertaaler, zal uit drie Deelera
beftaan. Eerre kleine verandering in de Schikking , die
elks goedkeurk„g moet wegdraagex, heeft by zich verocrlofd
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Iofd: met naamlyk het Berigt van Calabrien, naa de Aard.
beeving in 't Jaar 1783, onmiddelyk op de Berigteu van
Napels te laaten volgen: daar de Schryver 't zelve aan
't einde geplaatst hadt. Het kwam hem voor, dat het
flier beter in kwam, als behoorende dit nog tot Napels;
zo dat dit eerfle Deel alleen de Berigten van de vaste
kust behelst. Sicilie wordt in het tweede en derde behandeld; welk derde be[looten zal worden met een Berigt aangaande den Staat der Letterkunde in 't algemeen,
en der Godgeleerde in 't byzonder,door geheel Italie. De
Nederduitfhe Leezer zal den Vertaaler, wegens deeze en
geene tot opheldering dienende Aantekeningen, die doorgaans kort zyn, dank weeten.
Wy durven onze Leezers .verzekeren, dat zy van Be-neden - Italie en Sicilie, indien het overige aan dit Deel
beantwoordt, waaraan wy niet het minfle twyfelen, zeer
belangryke Naarigten zullen aantreffen. Alle gedeelten
zullen allen niet even goed bevallen, doch dit is oever.
rnydelyk in een Werk van deezen aart; die deezen het
minst behaagen,worden van anderen niet de meeste greetigheid geleezen, terwyl eenige het geluk zullen hebben
van allen te behaagen: van deezen laadlen aart is de Cha.
ra±'terfchets der Napolitaanen, voorkomende in de eerfle
Afdeeling, die over Napels handelt: met algemeen genoegen zal men de Boekeryen te dier Stede bezoeken, en
overblyfzels der Oudheid opfpeuren ; dan zich weder
verlusten in Landsdouwen rondsom Napels en Capua. Van
deeze laatre fchryft hy: „ Capua is genoegzaam het middelpunt van Campania felix; het ligt in eerre bekoorelyke
en zeer vrugtbaare Landsdouw,, die aan de eene zyde
door de Tifiaatifche Bergen, en het laatf'e gedeelte van
het Appeninifche Gebergte, en aan de andere zyde door
de Zee,ingeflooten is; op de kusten vindt men Napels en,
meer andere volkryke Steden.. Van ouds her, zo ver de
Gefchiedenis ons voorlicht, was deeze Provincie als eene
van de vrugtbaar(te gewesten op den aardbo.lem bekend.
Derzelver geliefkoosde zinnebeeld,'t welk men overal, en
meest op de oude Munt(Iukken van Steden in Carnpanien
vindt, was Hebor, eene Godheid in Caripanien; derzelver
afbeeldzel was een Stier , met het vriendlyk, aangezigt
van eenen Grysaart; hier door bedoelde men eene Per.
foonsverbeelding van den Landbouw. Tot op den bui
dag heeft deeze bodem niets van zyne vrugtbaarheid-digen
verlooren. Naauwlyks behoeft men de aarde te bouwen,
03
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daar deeze bykans van zelf haare vrugten in grooten overvloed oplevert. Dit gewest is zo bevolkt, dat men geen
Land genoeg heeft om de ploeg te gebruiken, en alles
omgefpit wordt; hier door is de bodem zo vrugtbaar, dat
hier een veel kleinder Eiukje Lands, dan op eenige andere
plaats,eene Huishouding kan onderhouden. Hier ligt geen
plekje Lands ongebruikt, Akkers, Weidlanden ,en Tuinen,
vervangen elkander; de algemeene wegen zyn beplant met
hooge vrugtboomen, zelfs vindt men op de Akkers en Weiden lange regels van boomen. Om 't half uur vindt men
Dorpen , wier bloeiende toeland men zeer duidelyk ontdekken kan, en de geheele Landpreek is, als 't ware, een
Paradys, uit welk oogpunt men dezelve ook befchouwe."
Met deerenis leest men de voordragt van de jammerlyke
overblyfzals der eertyds bloeiende Steden , in de toen
beib oorelykfle en gezondlle Gewesten, die meestal fchilderagtig befchreeven worden; wat by van het oude Pestam opmerkt is te breed om hier plaats te vinden; dan
kunnen wy onze penne niet wederhouden van het Plot
dezer Afdeelinge, waarin men ook een berigt van den V.
fuvius en Pompeji aantreft , af te fchryven. „ De mees.
te Republieken, die in Beneden - Italien opgekomen zyn,
waren eenen geruimen tyd in de gelukkiglte omílandigheden. — Haare burgers leefden, onder de befcherming
der beste en voorti; ffelykfle \Vetten, in vrede en overvloed; haare Regenten waren Leden van den voortreffelykílen Aanhang, welke de Gefchiedenis kent ; naarnlyk
van den Pythagorifchen, waarvan het eenig doelwit was om
zulke braave en verftandige Menfchen te vormen, dat zy
goede Wetgeevers, Regenten, en Veldheeren, van vrye Natiën, zouden kunnen worden. Dan deeze door de Leer van
PYTHAGORAS gevormde Mannen verfpreidden een al te helderen glans rondsom zich, dan dat de Nyd der overige
Volksregenten niet daar door zou gaande gemaakt worden.
Die tyd was ras veríireeken , toen \Vysgeeren de Wetgeevers
en Regenten van vrye Volken waren ; zy wierden algemeen vervolgd, en hun geheele Aanhang verbrooken! 'Er
kwamen, wel is waar, in laater tyd, hier en daar, Mannen te voorfchyn , die , in dezelve School opgekweekt,
dezelve grondbeginzels hadden ingezongen , en deeze verwierven zich daar door veel agting -- maar nooit konen zy het weder tot die hoogte en magt brengen, noch
ook van dat uitgebreide nut zyn , 't welk de Pythagoriscun f in huu eerfte jeugd , in de gulden Eeuw van hunneu
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rien Aanhang, bereikt hadden, toen bykans alle Griekfctae
Volkplantingen in Beneden - Italie door hunnen Raat en
Beftuur geregeerd wierden. — En thans zyn deeze Gewesten , waar oudtyds de wyslfe en braafste onder de
Menfchen woonden , woest en ledig , of ook bewoond
door een dom en onkundig volk, 't welk zugt onder den
'zeren Scepter van het Leenregt , van Kerklyke en Burgerlyke willekeurige overheerfching. — Zo vestigt de Gefehiedenis onze aandagt op die omwentelingen , welke
misfchien in Europa voor de deur Paan , wanneer eens
gezuiverder denkbeelden, zedelyke deugd, en burgerlyke
Vryheid, zouden onderdrukt en vermeesterd worden door
bygeloof,, ondeugd , en willekeurige overheerfching
wanneer de braave en verflandige onder de Menfchen ,
wier aantal tog altoos minder is dan dat der kwaaden
en dommen , geen weêrl{ and meer zouden kunnen bieden
aan den niet geweld indringenden ftroom van 't verderf.
Dart zullen ook onze groote Steden misfchien eens ver
worden, en Reizigers, uit andere Werelideelen in-woest
Europa komende , om derzelver overblyfzels te zien ,
hunne voormaalige Heerlykheid met verbaazing aanfchouwen!!1"
De derde Afdeeling handelt over de Regtsoefeningen in
het Koningryk Napels. Het deerlyk lot deezes Ryks ,
wat de wetgeeving betreft , afgemaald hebbende , merkt
de Heer MINTER op: „ 't Is uit dien hoofde niet te
verwonderen, dat men de fpooren van woestheid en on
geregeldheid uit die voorgaande Eeuwen nog ontdekt in
den inwendigen toefland van dit Ryk, dat het Leenregt
hier nog in zyne volle kragt is, dat de Geestlyken een
aanzienlyk deel bezitten van 's Lands inkomfen, dat het
Regt , in weêrwil van alle de Regrbanken , in 't openbaar en zonder fchroom verkogt , en door list en bedriegery verdraaid wordt. Dat dit in Napels juist het geval
is , en dat duizenden door zulke listige kunstgreepen al.
leen hun bedaan hebben, weet geheel Europa. Dan mis
toehand der Regtbanken niet zo-fchiensdbyzor
algemeen bekend. Ik heb 'er een naauwkeurig B: rigt van
ontvangen , door een kundig Regtsgeleerde." 't Zelve
deelt hy mede, nevens eenige Aanmerkingen, die hy, ge.
duurende zyn verblyf in Napels, hadt kunnen opzatnelen.
Dit maakt deeze Afdeeling hoogst belangryk, en kan niet
zonder verfoeijing der gruwzaamste fnoodheden geleezen
wor•
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worden. Door eene zamenfchakeling van bedriegeryert
en kunstgreepen, weeten zy den eerlykften Man in de
gevangenis te brengen, en zo niet van 't leeven, ten minflea van zyn eer en goeden naam, te berooven , en voor
altoos ongelukkig te maaken; daar en tegen kost het hun
niet meer moeite den fnoodll:en booswicht zo zuiver te
pleiten, dat de Regters genoodzaakt zyn , om hem voor
onfchuldig te verklaaren. „ Een myner Vrienden ,
een Advocaat van de Crimineele Regtbank , een eerlyk
en braaf man van beproefde en onkreukbaare trouwe,
en tevens een man die zeer kundig en bedreeven is in
de wetten en gewoonten van de Nape fche Regtbanken,
heeft my verzekerd, dat hy, uit dien hoofde alleen,, dik..
werf niet in haat geweest is, om de grootfile boosdoen.
ders, die 'er openlyk voor te boek flonden, Moordenaars
en Straatroovers zelfs , de verdiende fhaf e te doen weg
dragen. En hier is de rede, waarom 'er zo veele misdaden gepleegd worden , die nooit by den Regter worden aangegeeven ; naardien niemand 'er mede gediend is,
om, ter belooninge voor zyne oplettenheid op de openbaare rust en veiligheid, eenige maanden in de gevangenis door te brengen, zonder te weeten wanneer, en hoe,
by 'er weder uit zal komen." De .FIoogleeraar verhaalt
in eene Aantekening een geval, 't welk hy zelve te Na
peis gehad hadt, by het bezigtigen der Catacombes , waar
vermoedlyk een Moord gepleegd was; doch 't geen hete
van anderen ontraaden werd aan den dag te brengen.
De vierde Afdleeling loopt over den Kerklyken Toeland
van liet Koningryk Napeis, Hier vindt men een keurig
verlag van de nnr,;lnopende Gefchillen tusfchen de Koning van Napels cu clen Reoxlf'clien Stoel; 't zelve is
breedvoerig genoeg voor (k1 aa °t Meezes Werks ; dan
de Schryver vondt 'er zich toe genoodzaakt, uit hoofde
van het naauw verband dier Gefchillen met den Kerklyken Toeland van Napels. Den Leezer tot het Werk
zelve verwyzende , teicencn wy alleen uit deeze Afdeeling op, dat men, in de Stad Napels alleen, volgens de
laat(te opgave, 4zi8 Monniken en 534 Nonnen, vindt.
En in het geheele Koningryk rekent men het getal der
Monniken op eo24o, en dat der Nonnen op 18777, dus
bvkans op veertig duizend Menfchen , die hun leeven in
ledigheid en werkloosheid verflyten, en bykans een derde
gedeelte van alle de Inkomflen van het Lard verkwisten o
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ten (*). De Regeering ziet de nadeelen, die hier uit voort
te wel in , dan dat zy die ongeregeldheid niet-fpruiten,
naar vermogen zou zoeken tegen te gaan. Na de Aard
Calabrien, werden alle Kloosters in de Pro--beving
vincie Calabria ultra , die geheel verwoest was, opgeheeven. Onder deezen was een Karthuizer Klooster', in
den omtrek van de aloude Stad Locri , ' t welk groote
fchatten bezat. De twee andere Karthuizer Kloosters in
dit Ryk , waarvan het eene te Napels, en het andere te
Lantanzaro, is , moesten aan den Koning de helft van
hunne jaarlykfche Inkomílen afffaan , waardoor de Koninglyke Ichatkamer 's jaarlyks omtrent honderd duizend
Ducaaten bevoordeeld werd. Hoe weinig dit den Monniken
fmaakt , is ligt te begrypen , maar de Regeering bekom
zich weinig, of zy te vrede zyn, dan niet.
-mert
In de laatffe of vyfde Afdeeling , ontmoeten wy Calabrien zo als het zich opdeedt naa de Aardheeving in 't
Jaar 1783. Hoe bekend die onbefchryflyk droeve ramp
moge weezen, zullen de l;erigten, hier medegedeeld, uit
de beste en geloofwaardigfte bronnen geput , voldoening
fchenken aan hem , die onzen raad volgt, en het Werk
van den Heer MUNTER zelve leest. -- Een Aanhangfel
felt ons eenige Opfchriften onder 't ooge. — Wy ver
volgende Deelen fpoedig.
-wagtend
(*) Men fchat de Inkomflen van alle de Geestlyken van
dit Land, de Bisfchoppen mede inga looten , op drie Millioenen Ducaaten, GALANTI heeft het zo opgegeeven in zyne
Defcrittiorte Storica e Geographica delle Sic/lie; een Werk, waar
van onlangs eenige Deelen zyn uitgegeeven, en wiens Schryver
de Berigten ontleend heeft uit papieren en berigten, die heen
door de Regeering waren ter hand gefield. In dit Werk
van GALANTI, voegt 'er de Vertaaler by, waarvan twee Deelen
uitgekomen zyn, zo veel my bewust is , en 't welk eene Nederduiifche Vertaaling dubbel waardig zou zyn , wordt het getal.
van Monniken op 73000, en van Nonnen op 73000, gefchat:
dit verfchil is zeer groot; maar waarfchynlyk zyn de Priesters
hier onder mede begreepen. Volgens MUNTER , op dat
wy 'er dit byvoegen , is het getal der Priesters in de Stad Na
omtrent zo groot als dat der Monniken; men telt 'er 4134.-pels
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Reizen door Switferland , in een reeks van Brieven , ge.
Jchreeven aan William Melmoth , Schildkn. , door wil,.
LIAM COXE , M. 4. , Predikant te Bemerton; Lid van
de Keizerlyke Oeconomifche 1Vlaatfchappy te St. Peters.
burg , en van de Koninglyke Akademte der Wetenfchappen te Kop penhagen, benevens 'Kapellaan van den Hertog
van Marlbourough. Naar het Engelsch. Ijle Deel Ifte
Stuk. Te Utrecht by B. Wild en J Altheer , en te
Rotterdam by J. Meyer, 1792. Behalven de Opdragt,
enz. 223 bl. in gr. avo.

R

eeds in her jaar 1779 hadt de yverige en naauwkeurige Reiziger , de Heer w. coxE , eene fchets der
natuurlyke, burgerlyke, en ftaatkundige getteidheid van
Switferland, in eenige brieven, in liet licht gegeven; en
van deze uitgaaf was reeds het volgend jaar , by den
Boekverkooper Herding, te Leyden , eene 1 lollandfche
Vertaating, in één boekdeel, uitgekomen. Doch by deze
tweede uitgave heeft dit Werk zo veele verbeteringen ondergaan , en zo veel byvoegzels ontvangen , dat het als
een geheel nieuw Werk befchouwd moet worden. Tot
het geeven van deze verbeteringen en vermeerderingen
werdt de Schryver in flaat gemeld door drie nieuwe Reizen, die hy, in 1779, 1785, en 1787, door verfchillende
gedeelten van Switferland deedt; door het leezen der berigten en beoordeelingen van laatere Reizigers ; door gefprekken met kundige Switfers; en door de vrlendelyke
hulp van de Heeren THOMAS PENNANT en DAVID PEN
Scbildknaapen, Dr. PULTENEY, THOMAS MARJJN,-NAT,
Floogleeraar in de Kruidkunde té Cambridge , en RICHARD RELUAN , die hem verfcheidene byzonderheden
mededeelden , vooral betreklyk de Natuurlyke Historie,
zo als het berigt van de groote Salm forel , (Salmo lacustris LINNfEI) die in alle de Switferfche meiren veel
gevonden wordt, (bl en van de Draba Pyrenaïca
LINrt1EI, eene Plant, die op de toppen van de 4ppenzelfche bergen in eerre groote menigte groeit, (bl. ;8 vats
dit Stuk).
De Vertaaler heeft voorts dit Werk met verfclheidene
vermeerderingen verrykt, getrokken uit berigten van Kei
na den Heer coxE , dit land bezocht heb--zigers,d
ben, onder anderen uit de volgende Werken:
-
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Briefe uher die Schweiz, von c. MEINERS. 4 Theilen.
Tubingen 1791.
Tagebuch eiher Reife durch die Schweitz von der Verfas.
form von Rfaliens Brieven. Altenburg 1787.
I7oyage d'une Franfaife en Suisfe, &c. 2 Vol. so.
Men mag dus dit Werk voor eene der volledigste befchryvingen van Switferland houden.
Dit eerfle Stukje bevat XIX brieven. Wy zullen den
inhoud van deze allen opgeeven, en uit zonmmige van
dezelven eenige byzonderheden aan onze Leeze:s tnededeelen :
I. Reis door het ZWARTE WOUD. -- Oorfprong van
den DONAU. „ Donefchingen, (zegt de Schryver hier)
is de verblyfplaats van den Prins van Furftenberg. Op
het voorplein van, zyn Paleis, neemt de Donau deszelfs
oorfprong. ---- 'E enige kleine wellen borrelen uit den
grond, en vormen eene kom van helder water, van omtrent dertig voet in het vierkante: in deeze kom ontfpringt
de Donau, welke alhier eene finalle beek uitmaakt. En
offéhoon de twee kleine rivieren de Bribach en de Brege, die zich beneden de Stad veréénigen, veel aanmerkelyker dan deeze Eiroom zyn, welke, kort na haarti zàmenvoeging, in dezelven valt, zo heeft echter de laatfte
alleen de eer van voor den oorfprong des Donaus gehouden te worden. Na dat wy volgens het gewoone
gebruik de ftroom dwars overfchreeden hadden, ten einde
te kunnen zeggen, dat wy over den Donau gefitapt waren,
was onze nieuwsgierigheid spoedig voldaan ; deszelfs befchouwing verwekt geen ongem'eenen eerbied, doch ze ontleent al liaare aaumerkenswaardigheid door den oorfprong
van Bene zo belangryke rivier te zyn. En waarlyk het
was alleen deeze byzonderheid, die ons bewoogen had,
om door Swaben onze reis naar Switferland te neemen."
I1. Plankomst in SWITSERLAND. — SCHAFFHAUSEN.
-- De Waterval van den RHYN: een zeer aanmeikelyke
brief, deels om de fchoone befchryving van dien beroemden waterval ; deels wegens de berigten aangaande de
vermaarde brug over den Rhyn , by Schafhaufen , die
in deze eeuw door GLRIK U!tUBEn1AN gemaakt is , en
wegens deszelfs zonderlinge bouwkunst te regt bewonderd wordt.
III. Het Eiland REICHENAU.
CONSTANS.
Ge neeffche L'olkplanting aldaar.Het Eiland nMENAU. —
Het Mtir van CONSTANS,
.

--
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IV. St . GALL . -- Canton v an APPENZEL .
de boekery van St. Gall voedt onze Reiziger dertien
delen in folio, behelzende gefchreeven brieven van de
eerfte Duitfche en Switferfehe Hervormers , welke hy
meent , dat aan de Gefchiedenis der Hervorming veel
licht zouden byzetten.
Aan deze boekery zyn wy
de uitgaaf van PETRONIUS ARBITER , SILIUS ITALICUS,
VALERIUS FLACCUS, en QU1NTILIANUS, verfchuldigd, waar
van men de affchriften in den jaare I41' gevonden heeft.
V. Het REINTHALL , of de Valley van den Rhyn. -.__._
Het 1tMeir en de Stad WALLENS TAD .
Vi. Het Canton GLARUS. In dit Canton wierd in de
zestiende eeuw de Hervorming ingevoerd, doch niet met
nituiniting van den Roomfchen Godsdienst. De beide gezindheden leeven hier te zamen in de grootfile eensgezindheid. In verfcheidene gedeelten van dit Canton ver
beurtelings-rigtendPofa Rmschgezind
Mannen Godsdienst in dezelfde Kerk ; en alle de bedieningen van Staat worden vriendfchappelyk door de twee
partyen bellierd. Doch onze Schryver voegt 'er by :
„ Geduurende de tegenwoordige en voorgaande eeuw, zyn
„ de Protefianten aanmerkelyk in getal vermeerderd, en der„ zelver arbeidzaamheid overtreft in alle takken van Koop„ handel verre die der Roomschgezinden : een blykbaar be„ wys, hoe zeer de leerflellingen der Roomfche Kerk de
„ nyverheid belemmeren, en de geestvermogens onderdruk„ ken:" (bi. Si.) Hy hadt, in den vierden brief, reeds
eene dergelyke aanmerking gemaakt omtrent het Canton
4ppenzel, waar de Hervormden insgelyks over het alge
dan de-menhacldryv wekzamyn,
Roomschgezinden : (bi. g: verg. ook bl. 59.)
Vil. De 4bdye van EINSIDLIN.
RAPPERSCIIWYL.
VIII. Stad en Canton van ZURICH.
1X. Kerkelyke Zaaken.
Geleerdheid.
Geleerde
inar.n°n van Zurich.
Natuur)^undige Maatfchappy. -Kweek%c hooi.Boekeryen. De Heer coxe fpreekt, ire
de or telling van oude en nieuwe Zurichfl he geleerden,
Fein of meer uitvoering van COENRAAD GESNER , BoDr,IER, SALOMON GESNER, LAVA'IEtt, LEONIIARD MEISTER
en JOUANNES CESNER. Van LAVATEL: fchryft hy, onder

a nderen: „ Dezelfde geestvervoering, waarvan by in zy,
ne Gelaatkundige navorfchingen, en in zyne Digtkundige
<op eilen, gebruik gemaakt heeft, firekt by ook tot den.
E odsdienst uit. Het vuur zyner verbeeldingskracht ver voert

REIZEN DOOR SWITSERLAND.

217

voert hem, om overdreevene en vreemde gedagten aan

te neemen ; om de paalen der gezonde reden te overfchryden ; om een voorfpraak te zyn voor de genoeg
een onbeperkt geloof, van inwendige ver -zamheidvn
bovennatuurkundige verfchynzelen, en vart-lichtnge,va
de wonderbaare uitwerkzelen van dat geene, het welk, in
het geneezen van kwaalen, het dierlyk Magnetismus genaamd word. De inneemende begaafdheid van den Heer
de leevendigheid van zynen ommegang , de
LAVATBR
bevalligheid zyner manieren , benevens het zonderlinge
en het verhevene van zyn ílyl , heeft meer tot het ver
Hellingen en grondbeginzelen toege--fpreidnvazy
bragt, dan gezonde redeneeringen of diepe geleerdheid
die in zyne levendige doch tevens oppervlakkige fchrifDe Schryver geeft in
ten niet gevonden worden."
dezen brief niet alleen verflag van de openbaare Boekeryen te Zurich, maar ook zommige aan byzondere perfoonen toebehoorende, b. v. van die van den Heer HEIDEGcER, welke uit 15000 hoekdeelen beftaat, en met behulp van welke de bezitter ten oogmerke heeft , de
Annales Typographici van MAITTAIRE te verbeteren, en eene
naauwkeurige en aaneengefchakelde gefchiedenis van de
Drukkunst zamen te Rellen. Zy is ongemeen ryk in de
eerfle drukken, van welken men 'er niet minder dan zeven
ziet, die in de vyftiende eeuw vervaardigd zyn.-honder
--- Zommige van dezelven tekent de Heer coXE aan.
X. Togt langs de Oevers van het ZUI:ICHER MEIR. —
Eiland USNAU. --- RAPPER
R]CHTEKSCHWYL. ,

—

SCHWYL.
MEII:.

GRUNENGEN. -- USTAR. --- GRERF FEN-

Reis naar REGENSBERG, en naar den top
„ Het Eiland Usnau wordt ,"
van den LAGERBERG.
volgens den Heer coXE , „ fomtyds Hutten's Eiland genaamd, ter gedachtenis van dien ongemeenen man , die
zich naar deeze eenzaame plaats begaf en daar ook overleed. HUTTEN, van een aanzienlyk geflagt afItammencfe,
was te Seckenberg in Frankenland gebooren , en dewyI
by eene opvoeding, aan zyne geboorte voegende, genoot,
zette by zyne Letteroefeningen met dien onvermoeidett
lever voort , welke de hoofdtrek van zyn karakter uitmaakte. Hy leide een leven zo vol van veranderingen,
dat zulks byna zonder voorbeeld is; fomtyds bedreef by
in het veld roemryke daaden ; in de Hooge-Schoolen onderfcheidde by zich door verfcheidene verhandelingen ;
dan eens wierd by by de lIove'n riet achting ontfangen,
of
---
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of om zyne ffoutmoedigheid weggejaagd ; en fomtyds
dwaalde by in de uiteríle behoeftigheid door onderfcheidene gedeelten van Europa. Daar by in zyne jeugd de
gevoelens van LUTHER omhelsd had , voerde by beide
de pen en het zwaard tot verdediging van de nieuwe
leerflellingen; doch by was onmaatig in zynen iever, zo
dat by meenigmaal gevangen genomen wierd ; en zelfs
ontrustte by den Vtoutmoudigen geest van LUTHER door
zyne herhaalde verongelykingen. Na dat hy zich zo wel
voor de Lutherichen als Roomschgezinden tot een voor
gemaakt had, zogt zyne heerschzugtige-werpvanfchik
geaardheid te vergeefs eene fchuilplaats, tot dat by die
in dit afgezonderd Eiland vond. Hy overleed in 1523,
in het 36 le jaar van zynen ouderdom ; en was even zo
merkwaardig om zyn verfland en geleer^heid, als om zylien onrustigen aart en vermeetelheid." -- De VertaaIer tekent op deze plaats het volgende aan: „ Hy was
een Zoon van HERMAN, Hertog van Swaben; van Keizer uIAXIM1LIAAN verkreeg by de Dichterlyke Lauwérkroon , doch, volgens den Schryver van de Diftionaire
des Grands Hommes, moet dezelve als toen goedkoop te
veikrygen zyn geweest, dewyl by op ULRIC DE HUTTEN
zegt, dat by in geene byzonderheden omtrent de Infecten in de Geleerdheid wil treden. ERnsMus wilde
te Bazel geen bezoek van hem ontfangen , hy zeide te
vreezen , dat die fwetfer,, onder ellende en onreinheid
gebukt gaande , hem niet zou willen verlaaten. Deeze
weigering verwekte tusfc:Ien hen eenen hevigen lettertwist."
In de velden omflreeks den Lagerberg zag onze ReiziEer, dat de Osfen, welke aldaar voornaamelyk voor trekdieren gebruikt worden, niet met het juk voor de ploeg
zyn gefpannen, maar opgetuigd als een paard. „ Deeze
gewoonte," zegt hy, „ fielt die dieren in Raat om met
meer gemak, en riet meer vrucht, te werken. Men heeft
zulks onlangs in fommige gedeelten van Engeland inge.
voerd ; en alle onbevooroordeelde Landhoevenaars erken
meerder voordeel , dewyl het juk zeer na--nedszlf
deelig voor de huid is; en vier Osfen, in het gareel ge.
fpannen, kunnen zo veel werk doen als zes, wanneer zy
het juk op den nek hebben."
XI. WINTEIERTHUR. — Kasteel van IiyBuRmH.
Het Svitjersch Bondgenoot XII. TRADE NFF Ln.
fchap. -- Landdagen.

:VIII.

REMZEN DOOR SWITSERLAND.

----_
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XIII.Reize te Water van TRICH naar BADEN
Brug te WETTINCEN. -- BADEN. — Kasteel van HArsS.

BURGH .

Van de Vrouwen in het Graaffchap Baden meldt
ons de Vertaaler , dat zy, by eene anderszins prachtige
kleeding, een zonderling kapzel hebben. Zy draagen, naa
melyk , aan weêrskanten van haare niutfen , twee korte
dikke en zwarte hoornen. „ Een duidelyk bewys (zegt
„ by) dat de weelde de dienstbaarheid verzelt. Men wil
„ dan nog ten minisen iets door de klederen vertoonen."
(bl. 150). --- Van Schintznach, eene plaats, die aan
om haare bekoorlyke ligging aan de oevers-merklyis
van de Aar, en om haare laauwe mineraale Wateren ,
zegt de Schryver : „ Ze is ook zeer bekend uit hoofde
dat eene Switferfche Maatíchappy aldaar het eerst vergaderde. Deeze Maatfchappy,, door eenigen van de ge.
leerdfte Mannen, zo van den Roomfchen als Hervormden
Godsdienst , in Switferland opgericht , heeft het eerst
haare poogingen aangewend, om den geest van verdraag
te verfpreiden , en om die afkeerigheid, welke-zamheid
tusfchen de belyders van de twee leerftelzels plaats greep,
te doen verminderen. Haare uitgegevene fchriften hebben
daar heen geflrekt, om eenen algemeenen iever tot nafpooring van de befchaafde weetenfchappen te doen ontbranden. De Vergadering van deeze edelmoedige Maat
thans naar Olsen, eene kleine Stad in het Can--fchapyis
ton van Solothurn, overgebragt."
XIV. KONINGSFELDEN, (de plaatswaar Keizer ALBERT,
door JAN van Habsbourgh en de zaamgezwoorenen, ver
welken moord men hier de aanleiding-mordwet,van
en de omftandigheden verhaald vindt). WINDISH,
(een klein dorp , dat door de Oudheidkenners vooronderf}eld wordt de plaats van het 17indonisfa te zvn , eene
Romeinfche Sterkte by TAC1TU S vermeld). — Reize den

RHYN e,%.

XV. De Stad BAZEL. — ERASMUS. — Openbaare Boe.

leery. -- I^OLBEIN.

XVI. Regeeringsform van BAZEL.
XVII. Gevegt by het Hospitaal van ST. JACOBUS, turfchen de Krygsnzagt van LODEWYK , Dauphin van Frankryk , en eenige Switferfclae Krygsbenden. — Vervallen
Overblyfzelen te AUGST. — IOULNAUSEN.
XVIII. Het Bisdom van BAZEL .PO RENTRU.
Abdy van BkLLELAY. — AKLESHEIM. — DELMONT. ---

Va1z
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Valley van MUNSTER. — PIERRE PERTUIS. — Valkey vn
ST. IMIER.
XIX. De Stad BIENNE.
Wy hebben van deze laatfle brieven , en ook van eenige der voorige, flegts den hoofdinhoud kunnen opgeeven, om dat ons uittrekzel te lang zou geworden zyn,
indien wy uit eiken brief eenige byzonderheden hadden
medegedeeld. Dit moeten wy, intusichen , ter aanbeveelinge van dit boek , in het algemeen nog zeggen , dat
men in het zelve de volledigíle en naauwkeurigtie berig;
ten vindt van de zeer verfchillende , en dikwyls vry zon
Landen en-derling,R sfomdernchi
Steden , die tot het Switferfche bondgenootfchap behovren. En het belangryke van zulke berigten zal, denken
wry , vooral in dezen tyd , niemand in twyfel kunnen
trekken. Wy althans meenen aan onze Leezers hetzelfde
te kunnen zeggen, dat onze Reiziger, aan het einde van
dit Stuk, aan zynen vriend fchryft : „ De op zo veel
„ verfebillende wyze ingerichte regeeringen , waarin de
„ burgerlyke Maatfchappy verdeeld is , zyn onderwer„ pen van befpiegeling , welke altoos floffe, beide van.
„ vermaak en opmerking, voor den wysgeer opleveren:
en ik houde my verzekerd, dat gy het gering jte plekje
„ grond: op deezen kloot aan de vryheid geheiligd, als een
„ waardig voorwerp niet alleen van uwe nieuwsgierigheid
maar ook van uwen eerbied zult befchouwen."
Van het tweede Stuk des eerflen Deels zullen wy bins
nen kort verflag doen.
Het 3eaar tweeduizend vierhonderd en veertig. Een Droom,
door den Heer hoEr c:E1: , thans Lid van de Nationaale
Conventie, enz. Le "Peins prefent ell: gros de l'avenir.
LEIBNITZ. Naar den derden Druk , uit het Franfch
vertaald. Eerfte Deel. Te Haarlem by F. Bolin erg
A. Loosjes Pz. , 1792. Behalven het Voorwerk, 324
bl. in gr. 8vo.
en zeer kort Voorberigt van den Vertaaler, die zich
van den moeilyken arbeid, aan dit Werk beíleed, met
E
lof gekweeten , en daar door dank by den Nederduitfchen

Leezer verdiend, heeft, die ook hier en daar eene wel
Aantekening van zyne hand 'er byvoegde , en-paslènde
kennelyk onderfcl.cidde van de andere, die de vernuftige
QR
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en fchrandere Schryver zelve by de laatste uitgave maakte,
zullen wy geheel overneemen , als recht gefchiltt om onze Leezers tot de kennis van deezen wonderbaaren Droom
in te leiden.
„ Dit Werk," fchryft hy, „ verfeheen voor het eerst,
in het Fransch , in het jaar 1770. Het wierdt toen niet
greetigheid geleezen, als een Droom van eenes menschlievenden Wysgeer, vol goede, vol verhevene, vol diep
doordagte, denkbeelden, maar welker vervulling men naar
die Eeuw verfchoof, die het ten opfchrift voerde. Doch
thans , daar zich in Frankryk omilandiglieden toegedraa
gen hebben , die eene geheele omwenteling en hervorming , het werk der Wysbegeerte , ten gevolge gehad
hebben , daar 'er veele van des Schryvers denkbeelden
reeds weezenlyk zyn bewaarheid geworden , heeft dit
Werk, waarin veele gebeurtenisfen, die wy nu zien, als
voorfpeld fchynen, op nieuw aller aandagt na zich getrokken, en nooit kon 'er een belangryker tydítip zyrt
om het onzen Landgenooten mede _ te deelera ; men zat
bet, ben ik verzekerd , allerbelangrykst vinden , en op
zich zelf en met betrekking op 't geen thans in Frankry=k,
en in een groot gedeelte van Europa, omgaat, vooral als
men in aanmerking neemt, den tydl wanneer het gefchree^
ven is, toen de eigendunklyke raagt in Frankry4 haaren
hoogften trap beklommen hadt. — Deeze Vertaaling ,
ondertusfchen , is gevolgd naar den derden Druk, in 't
jaar 1787 in het licht verfcheenen, en die met verfcheiden Hoofdhukken en Aantekeningen , boven de - voorige,
vermeerderd is." Wy onderfchryven dit oordeel van dein
Heer Vertaaler.
Dit Deel is afgefcheiden in XXXI Hoofdilukken , welke
deeze Opfchriften voeren: I. Parys onder de handen vary
een ouden Engelschman. — II. Ik ben zevenhonderd jaar
III. Ik verkleed my. --- IV. De Pakkenren oud.
draagers. --,_. V. De Rydruigen.
VI. De geborduurde Hoeden. — VII. De herdoopte Prins.
VIII. I Tieuvy
Parys. --- IX. De Verzoek/shriften. --- X. De Mai'
met het masker. — XI. De Nieuwe Testamenten.
XII. De Kweekfchool dep vier Natiën. -- XIII. Waar is
de Sorbonne? ------ XIV. Het Inënting -Huis.
Xv. I?e
.Godgeleerheid en Rechtsgeleerdheid. — XVI. Terdoodbrenging van eenen Misdaadiger. — XVI[. Zo vjrre ;ziet
af als men wel denkt.
XVII[. De Bedienaars des Vredes.
XIX. De Teerpel.
XX. De Prelaat.
XXI. Belydenis door middel van twee Oneindig/zeden.
LE•TT, 1793. NO. 5.
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XXII. Zonderling Gedenkftuk. XXIII. Het Brood, de
W n, enz --- XXIV. De Prins een Tafelhouder. XXV. Algenzeene Historie. XXVI. LODEWYK XIV.
--- XXV U. De Schouwburg. --- XXVII[. De Lantaarnen. XXIX. De Begraofnis. XXX. De Boekery
des Koning :. XXXI. De Letterkundigen.
Eenige deezer Opfchriften duiden genoegzaam aan, wat
men in die Hoofdílukken te zoeken hebbe; dan zommige
hebben eerre duisterheid die doet gisten , en het aangeduidde Hoofdfluk leezende, treft men geheel iets anders
aan , dan men zou hebben verwagt. Wie , by voor
zou in het Hoofdítuk , ten tytel voerende: Bely--beld,
denis door middel van twee Oneindigheden, verwagten daar
in aan te treffen, hoe een Jongeling, door het befchouwen der Hemellichten met een Teleskoop , en door het
zien der kleinfle Liehaamen met een Microskoop , tot
kennis en eerbiedenis des Opperweezens werdt opgeleid ,
om dat kVeezen aller Weezens te belyden. Tref end zyn
de Aanfpraaken eens Leeraars, in die beide gevallen gedaan : wy kunnen, daar dit Hoofdíluk voor ons openligt,
niet nalaaten 'er dit gedeelte, met 's Jongelings Aandoe
uit af te fchryven. Wanneer het Teleskoop by-nige,
een flille logt en helderen hemel hem de Planeeten ver
(preekt een eerwaardig Leeraar hem met een eer -ton,
aldus aan : „ Jonge--biedwknotzaglyeCm
„ Bug! zie daar de God van liet Heelal, die zich aan
„ u door zyne werken openbaart. Aanbid den God dier
„ waerelden, dien God, wiens uiteftrekt vermogen, en
„ het bereik van 's menfchen gezigt, en het bereik van
„ zyne verbeelding zelve, te boven gaat. Aanbid dien
„ Schepper , wiens fchitterende majeíteit op de hemel,, lichten, die zyne wetten gehoorzaamen , gefchreeven
, (laat. Terwyl gy de wonderen befchóuwt, die zyner
i , handen werk zyn, zo weet ook hoe heerlyk Hy het
hart beloonen kan, dat zich tot hem verheffen zal. Ver„ geet niet, (lat, onder zyne heerlyke werken, de Mensch,
„ die met het vermogen begaafd is van dezelve te be„ fpeuren en te gevoelen, den eeroen rang bekleed, en
„ dat hy, Gods Kind zynde, dien eerwaardigen tytel moet
„ eeren."
Wanneer de Jongeling, met verbaasdheid, door het Mieroskoop de kleinte leevende Diertjes bezien heeft , die
zich in hunne onbegrypelyke kleinheid beweegen, en met
dezelfde werktuigen als de groote Dieren, vaart de Leeraar
op deuzelfden toon voort. „ Zwakke (lervelingen , gelyk
» WY
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„ wy zyn , tusffchen twee oneindigheden geplaatst, aan
„ alle kanten door liet gewigt van Gods grootheid he„ drukt, laaten wy ftilzwygend dezelfde hand nanbiu.dén,
„ die zo veele Zonnen ontilak, die onzigtbaare deeltrens
„ het leeven en gevoel fchonk ! Zonder twyfel, het oog,
,, dat het teder gefiel van het hart, van de zenuwen,
„ van de vezelen van het diertjen , gemaakt heeft, zal
„ zonder moeite in de diepíle fchuilhoekeu van ons hart
„ leeven. Welke inwendige gedagte kan , voor dat on„ bepaald oog verborgen blyven , voor welk de melk,, weg niet meer fchynt dan de Emit van de myt? La,, ten wy maakeu dat alle onze gedagten dien God waar„ dig zyn, die haar ziet ontftaan, en die haar opmerkt.
„ Hoe menigmaalen 's daags kan het hart zich tot hem
„ opheffen , en zich in zynen fclhoot verPerken ! helaas!
„ alle de dagen onzes leevens kunnen niet beter befUed
„ worden , dan met hem in den grond onzer ziel eery
„ eeuwig gezang van lof en dank toe te zingen."
„De Jon ;elfin;, bewoogen, verwonderd, behoudt den dubbelen indruk, die hy byna op 't zelfde tydrrip ontvangen
heeft; by fchreidt van blydfchap; by kan zyne brandende nieuwsgierigheid niet verzadigen ; zy ontbrandt op
elke fchrede, die by in die twee waerelden doet. Zyne
woorden zyn niet anders dan een lang lied van bewondering. Zyn hart klopt van verbaasdheid en eerbied, en
gevoelt gy wel hoe vuurig, hoe waaragtig, by het Weezen der Weezens aanbid P Hoe vervult by zich met zyne
tegenwoordigheid ! Hoe breidt die Telestoop zyne denk
grootte uit ! Hoe maakt by-beldniutgfrkhe
dien eenen Bewoonder van dat uitgeilrckte Heeldl waardig ! Hy geneest hem van de aardíche eerzugt, van den onbeduidenden haat, dien zy teelt; by bemint alle menfchen,
die alle met denzelfden adem des leevens bezield zyn;
by is een broeder van alles wat de Schepper heeft aan
Voortaan zal hy zyn groot(Ie glorie ftelleu-gerakt.—
in door de hemelen, die opëen(Iapeling van wonderen, in
te ooglten. Hy vindt zich zelven minder klein , zedert
by het geluk gehad heeft die. grootti dir gen te zien, H,y
zegt -tot zich -zelven., God .heeft zich aan my geopenbaard; myn oog heeft Saturnus, de Ster Sirius, en de
inëengedrongen zonnen van den melkweg, bezogt. Ik gevoel dat myn geheel weezen is uitgebreid, zeder, Goad
Bene gemeenfchap heëft willen Rellen tusfchen myn ni.
tig weezen en zyne grootheid. Ach! wat khat ik m'
p
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gelukkig het verfland en bet leeven ontvangen te heb
Ik befpeur reeds welk het lot van den deugdzaamen-ben!
zyn zal ! ó heerlyke God 1 Maak dat ik u aanbid , maak
dat ik u eeuwig beminne ! "
Uit de Oplchriften der Hoofdflukken, hoe duister zommige voorkomen, is , egter, genoegzaam op te maaken,
dat zy eene vergelykende beichcouwing opleveren van
Frankryk, en meer bepaald van Parys, tuslèhen den tegenwoordigen tyd , en dien waar in de Droom den Schryver overvoert. Veele foute waarheden vloeijen uit zyne
penre, „ ik zag," fchryft hy, onder anderen, in Nieuw
Parys, „ met veel vermaak, dat men die geketende flaaven (*) , die aan den voet van een onzer Koningen waren, weggenomen hadt (t) , dat men de hoogklinkende
Opfchriften hadt uitgewicht , en fchoon deeze lompe
vleiery de minst gevaarlyke van alle is , hadt men zorg
minalen fcbyn van logen en hoogmoed ver -vuldigen
-wyder.
„ Men vertelde my, dat de Bastille," (men bedenke
dat nIEnclziz dit fchreef, ettelyke jaaren voor de omver.
werping deezes haatlyken Getlichts) „ tot den grond toe
afgebrooken was door eenen Vorst, die zig niet waande
de God der meníchen te zyn , en die den Regter der
Koningen vreesde: dat men op de puinhoopen van dat
ysfelyk Kasteel , zo wel het paleis van de wraak (etr
van eene Koninglyke wraak) genoemd, eenen tempel aan
de goedertierenheid geftigt hadt; dat geen burger uit de
Maatfchappy verdween, zonder openlyke regtspleeging, en
dat
(*) Aan den voet van het van verguld lood gemaakte Standbeeld van LODEWYK DEN XIV, door de overwinning gekroond
wordende, zag men vier overwonnen Natiën, heerlyk uit metaal gegooten, gekluisterd ; naa de Omwenteling hebben de
Franfchen, die eindelyk LODEWYK DEN XIV openlyk op zynen
waaren prys durfden fchatten, geene Koningen, verftorvene noch
leenende , meer willen vleyen , en geene geketende Natiën meer
willen aanfchouwen , deeze beelden weggenomen; en , by de
Jacobynfehe Omwenteling, zyn alle de heerlyke Standbeelden
der Franfche Voríten, de bewondering der Vreemdelingen, very
nield.
VERTAALER.

(t) LonswYir DE XIV zeide, dat, van alle Regeeringen der
waereld , die van den Turk hein best aanflondt. Men kon geene
grootere blyk van trotschheid en onweetendheid geeven.
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dat Lettres de Cachet een naam was , het Volk onbe-

kend; dat die naam flegts diende om de onvermoeide ge
hun , die in den nagt der barbaarfche een--lerdhivan
wen doordrongen, bezigheid te verfchaffen, en dat men
zelfs een boek gefchreeven hadt , ten tytel voerende :
Yergelyking tusfchen de Lettres de Cachet en de Afiatifc,ie

Stroppen."
De Man niet het masker, in het X Hoofdftuk, is een

Schryver, die een flegt boek, dat is te zeggen, een boek
met gevaarlyke beginzelen, aan 't licht gebragt hadt, die
tegen de gezonde zedekunde aanliepen , en ter vergoeding een masker droeg om zyne fchande te verbergen,
tot by die hadt uitgewischt, door beter beredeneerde en
verfiandiger dingen te fchryven. Dit geeft gelegenheid
over de veyheid van íchryven te handelen, en den Geleider van den zeventien honderd jaarigen Droomer te doen
zeggen : „ Men heeft het zo dikwerf beweezen : de vryheid der Drukpers is de waare fchaal der burgerlyke vryheie (*). Men kan de een niet fchenden zonder de andere. te vernielen. De gedagten moeten haaren vryen
loop hebben. Die te willen beteugelen, die in haar hei
te willen verflikken, is eene misdaad van gekwet--ligdom
fie menschlykheid. En wat zal my dan toebehooren , als
inyne gedagten myn eigendom niet zyn?
„ Maar, hernam ik, in mynen tyd vreesden de gracote
Anmptenaars niets zo zeer als de pen der goede Schryveren. Hunne trotfclie fchuldige zielen fidderden in Naare
diep[Ie fcbuilhoeken , zo dra de billykheid durfde openbaren , 't geen zy zig niet geschaamd hadden te bedryven (t). In plaats van die openbaare berisping, die,
wel beflierd zynde , de grootl}e teugel voor de misdaad
en
(*) Dit is zo goed als eene meetkundige berooging.
(t) In een Tooneelduk , getyteld : De Bruiloft van eens
Konings Zoon, zegt en bedienaar van het regt, een hoffchurk,
tot zyu' knegt, van wysgeerige Schryveren fpreekende : „ IVlyu
„ Vriend ! dat is een v_rderflyk volk. Men kan niet het
„ minfis onregt doen of zy merken het. `Te vergeefsch mogen
„ wy ons waar gelaat voor het doordringendst oog met een
„ listig masker bedekken, die lieden fchynen u , in 't voorhy
„ gaan , te zeggen ; ik ken u wel. --- Myne Heeren Wys„ geeren! ik hoop n te leeren, dat het gevaarlyk is iemand
„ van myn flag te kennen ; ik wil niet dat men my ken„ nen zal.`
P3
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ein de ondeugd zou geweest zyn , te befcitermen, vervrdeelde men alle de Schriften om door een zeef te
gaan; maar de zeef was zoo naauw, zoo digt, dat, dik
beste trekken verlooren geraakten; de fctiitte--wvyls,de
rinngen van liet vernuft waren de wreede fchaar der niiddelmaatigheid onderworpen , die het zonder barmhartig•
heiei de wieken kortte (*).
„ Men begon rondom my te lachen. Dat moet, zeide
reen , eene zeer klugtige zaak geweest zyn , lieden te
zien , die deftig bezig waren om eene gedagte in tweeën
te fnyden , en om lettergreepen te wikken en te weegen.
! Iet is wel te verwonderen, dat gy iets goeds te voor
hebt kunnen brengen met zulke banden. Hoe kan-Iciyn
men cierlyk en logtig dansfen onder de ontzaglyke zwaar
ketenen? -- d! Onze beste Schryvers hebben zeer-tevan
i atuly„k de party gekoozen van die af te fchudden.
De vrees verbastert de ziel van den mensch; die door
mensoblievenheid bezield is , moet fier en kloekmo?dig
weezen (j ). Gy kunt tegen alles fcbryven, wat u tegen
hernam wen , want wy hebben Beene zeef, noch-fta,
foie ar , noc:i hatruboeijen, neer; en men fchryft zeer wei
dwaasheden, om dat zy van zelve weder, in den i;yk-nig
zinken, die haar element is. De Regeering is verre ver
boven alles wat neen zeggen kan; zy vreest de-hevn
verlichte Pennen niet; zy zou zich zelve befchuldigen,
als zy die vreesde. Haai e verrigtingen zyn billyk en opregt. Wy pryzen haar fteeds , en als het belang des , Va
vordert, clan is elk in zyn vak Seliryver,-derlansht
zonder uitfluitend op dien tytel aanfpraak te maken.,'
In een Werk , waarin over zo veele zaaken gehandeld
wordt, heeft ons alles niet even zeer behaagd ; en beJammeren wy het, dat de Schiyver, die alleszins opgeidaarde denkbeelden van den Natuurlyken Godsdienst en
Zedekunde . blykt te bezitten, en dezelve overal, met ernst,
aan-

-

(*) De meeste oekbeoordeelaars, Koningtyke. benoemd, zyn
lieden, welke men nier onder de Letterkundigen , zelfs vara
eve taagtle klastè , rekenen kan , en men kan van hun naar de
letter zeggen, dat zy niet Zeezen kunnen.
(I') 'Neen! tuitfteekend vernuft laat zich niet ketenen Zoo
fchreef de fchrandere niiRnn?n'u • in den kerizer, onder eene
:-rfre dr C: /eet, zugtende, zyn n.ee t.rf.ul;; `zyn Werk over
de tleF re e'e •Crchci.
,
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2andringt, door mangel aan onderfcheidende begrit:pen
van het waare Christendom , deezen Godsdienst te veel
met de dwaasheden van de bygeloovige begrippen der
Roomfche Kerke en van het Pausdom verward liebbe.
Wat MERCIER van de Algemeene Historie zegt , als
mede van de verkleining, die veele boeken in 's Konings Boekery ondergaan hebben , de beoordeeling eerier
menigte van Werken bevattende , heeft ons ten uitere gefinaakt. Wy vinden ons wel uitgelokt oin 'er
iets van over te neemen ; doch zyn reeds breed genoeg
in de aankondiging van een Werk van vernuft , 't welk
ons in een denkbeeldig Tydperk overbrengt, zo geer ver
geen wy beleeven; een denkbeeldig Tyd•-fchilendva't
perk, waar in wy niet kunnen naalaaten veel fchoons en
wenschlyks te ontmoeten, indien onze zielen gevoelig zyn
voor Menschliefde en waare Vryheid. — Wy verlangen
na het volgende.
Het verloren Paradys. Het Engelsch gevolgd. Twee Stuk
Te Zutphen by A. van Eldik , i79i. In Svo.-jes.
27O bl.

choon wy reeds twee Vertaalingen van M1LTONS Paradys verlooren, in onze taaie, bezitten, als een to
Verzen van PALUDANUS, en eerie betere in Profa van Dr.
VAN ZANTEN , verdient de Heer J. x . REISI(^, welke, ais
Vertaaler , het eerfle deezer Stukjes aan den Wel Eer waarden DELPRAT, Walsch Predikant in 's Gravenhagen,
heeft opgedragen , echter alle aanmoediging , om onze
dichtlievende Landgenooten liet uitmuntend fchoon van
MILTON verder te leeren kennen. Ondanks de bedenkingen, die men hier en daar, op dit beroemd Heldendicht
kan maaken , is het geheel toch zoo origineel , en zoo
onderhoudend , dat het leveren eener juiste Vertaaling
te gelyk eerre weldaad is, die men onze Natie bewyst.
Men zal niet verwagten , dat wy eerre volledige fchets
of beöordeeling van dit heldendicht mededeelen , nadien
hetzelve, zo als wy zo even zeiden, reeds door twee
Vertaaliugen in ons Vaderland bekend is: en de geleerde
ADDISON zich boven dien heeft toegelegd , om hetzelve
uitvoerig te beoordeelen, en, door verfcheidene proeven,
zyne Natie het naauwkeuriger te doen kennen; wordende
deeze bedordeeling, (behalven het geen de taal van a7IL.
P.1
TON
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TON betreft) in de XVII eerfte Vertoogen van den Ei'

gclíchen Spectator, door P. LE CLERCQ vertaald, gevon.
tien. Intuslchen verdient de Dichter van het Stuk nog
wel Benige nadere kenfchetfing, die wy hoopen dat de
Heer REISIG, by de voltooijing van het geheel. ook zal
fnededeelen, waar toe SAMUEL JOHNSON , in the life of
MILTON, den weg heeft gewezen.
MILTON, bekend door zyne verdeediging van den dood
van KAREL DEN Itlen, door zyne verknogtheid aan CROM•
WEL y wiens Secretaris hy was, en door zynen twist met
SALaIASIUS , Hoogleeraar te Leyden , over gemelde te
recht(Ielling ; was een man, die veel geleezen, en zeer
veel gezien had. De oud[Ie Heldendichten van oi:PHEus,
IIOMRRUS en VIRGILIUS, waren hem geheel eigen gewor.
den ; doch by was niet minder doordrongen van alles
wat by in de Boeken van mosES, en in de Profetifche
Schriftets , ten opzichte van zyne ftofe , de val onzer
eerfee Voorouderen, gevonden harst. De gelukzaligheden
van Eden brasten hein waart'chynlyk de vlakte van Enna
te binnen , alwaar de verzamelplaatfe der bloemen van
PROSERPINi? was. SATAN, die, zoo by al niet, volgens
DrYDEN, de hoofdperfoon van dit Heldendicht is, even•
wel in hetzelve op MESSIAS volgt: SATAN neemt zynen
reeg doorr de met elkander flrydcildé Elementen , gelyk
AR;t;o (by 0RPuaus) tusíchen de Cyanefche Rotfee ; of
elyk ULYSSES (by HonMERus) tusfchen de twee Draai.
kolken van Sicilien. MILTON was niet minder bekend niet de Dichtífukken der Italiaanen , wier taaie
hy, door eene reize in dat Land , volkomen verslond ,
als pret de Nlyjteriën, of heilige Tooneelípelen van dien
tyd; welke op de meeste Tooneelen van Europa, toenIn -als ; de geheimen van den Godsdienst, even zo belagalielyk als ernftig', voorhelden. De Hel van MILTON is
daar door niets anders dan de Hel van TASSO, maar zy
is niet veel flouter en llerker trekken gefchilderd. Dan,
dit Route wordt merkelyk verzwakt door het belagchelyk
denkbeeld- van een Pandemonium, in het welk de Schaa.
rén der Duivelen, op een zeker teken, zodanig van gedaanre veranderen , dat zy , cie nog korts .le reuzen der
aïide in grootte overtrofèn, thans kïciner zyn dan de
zailerkleinfre dwergen ;, zo -dat de englie ruimte tallooze
i eirén bevat. Niet minder cngervn.d en onbevallig is
ce Ep1 sue der bloedfclioudige vereenigin,g van cie Zonde
e tic Voed t welre als wezenlyke rerfoonen iprcelen en
l an-

fET VEkLORTtN PARADVS.

sag

handelen. Ook de kryg der Engelen tegen de Duivelen
is, in veele opzichten, berispenswaardig.
ADDISON heeft aangemerkt , dat het onderwerp van
dit Heldendicht voor de meeste Europefche Natiën van
belang is, nadien de eerfte Zonde hunner eerfte Voorouderen , of de Erfzonde, heil allen raakt. Doch n7ar,MoNrLL heeft onlangs, in het hyfde,Deel der Elemens de
Literature, daar tegen beweerd; dat, door aan alle Natiën
in 't algemeen van belang te zyn , dit Heldendicht voor
geen ééne Natie, in 't byzonder, van belang is: wes•
halven het ook ,. by deszelfs eerfie oorfpronglyke uit
zo weinig begunt}igers voedt, dat het-gave,Ao.168
geheel in vergeetenheid zoude geraakt zyn, indien STEELE , POPE, ADDISON, en andere Lieden, welken in fraat
waren om 'er over te oordeelen , niet goedgevonden
hadden, om de fchoonheden van dit Gedicht, welke boven den gezichtskring der meesten lagen , voor hen in
het juiste licht te plaatfen ; waarna het dan ook telkens is herdrukt geworden: en nu onlangs nog in Frankryk, zeer kostbaar, te gelyk met eene Franfche Vertaa.
ling, is in 't licht gekomen.
Om eene Proeve der Vertaalinge te geeven, kiezen wy
den aanhef van den Trierden Zang , bevattende de uit
SATAN aan de Zon , die van
-muntedAafprkv
alle kenners is bewonderd.
, Waar is de waarfchuwende [femme : Wee den Inwoonderen der aarde! welke hy, die de openbaring zag,
toenmaals luide in den Hemel hoorde roepen , toen de
draak na eene tweede nederlaag woedend nederkwam om
wraak te noemen aan de menfchen ? Waar is zy ; om
onze eerde Ouderen, nog tydig van de _ nadering hunnes
geheimen vyands gewaarfchouwd , hem en zyne doodeJyke brikken, gelukkig te doen ontvluchten? Want thans
ftreek Satan vlammende van woede, nu nog als verzoeker, maar weldra als verfchuldiger, neder, om aan den
onfchuldi;gen zwakken mensch zyn verlies van den eer
veldslag, en zyne vlucht tot den afgrond, te wree--flen
kein. Doch zonder zich te verheugen wegens zyne
komst, van hee verre ook, hoe verwegen, en zonder
vreeze ; zonder oorzaak om zich in zyne nadering te ver
begint by zyne gruwzaame verzoeking; die thans-blyden,
yaby harre geboorte in zynen rusteloozen boezem kookt,
en als een duivelsch werktuig op hein zelven te rug
k' 5haat.
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hiaat. Afgryzen en twyfeling verfcheuren zyne ontroerde
denkbeelden: overal is de grond voor, hem een bruizende
aigrcrnd ; en onvermogend om door verandering van
plaats, zo min eenen voetflap van de hel, dan van zich
zelven, te ontvluchten, draagt hy dezelve in zynen boe
rondsom zich heen. Ti ans wekt het geweeten-zem,n
de fluimerende Wanhoop, wekt de bittere gedachte aan
dat geen wat hy was, wat hy is, en het ysfelyker toekomende, dat hem verwacht; op vreesfelyker wanbedryVen moet een vreesfelyker lyden volgen. Somtyds vestigt
iksy zyne gepynigde foinbere blikken op Eden, hetwelk
zo bevallig voor hem lag ; fomtyds op den hemel en de
glansryke Zon, welke thans het toppunt van haaren midciagstoren (*) befteeg; dan in diepe herinnering borst hy
in de volgende woorden uit:
Q Gy, die met overtreffenden glans bekroond, gelyk
de God dezer nieuwe Waereld van uwe alleenheerfching
tledder ziet ; op wiens. gezicht alle de flarren haare klei„ere hoofden omhullen; tot u fpreek ik, doch met Beene
vriend haplvke ftem, en voeg uwen naam daarby„ 6 Zon!
om u te betuigen hoe zeer ik uwe ftraalen haat, die my herinneren uit welk eenen slaat ik viel ; hoe heerlyk ik een maal boven uwen kogel verheven was , tot dat hoogmoed, en nog erger, heersch-zucht, my, ílrydende tegens
den onwederftaanbaaren koning des hemels, in den afgrond
itnrtten. Ach ! waarom beoorloogde ik hem ? hy, die
my tot de ftraalende hoogheid fchiep, waarin ik geplaatst
was, verdiende deze behandeling niet ; nimmer wierp hy
my zyne weldaaden voor, enI zyn dienst was niet zwaar.
Wat kon geringer zyn, dan hein te pryzen, en wat redelyker dan met dank hem te betaalen ? Doch alle zyne
goedheid werkte boosheid en niets dan kwaadaartigheid in
my. Zo hoog verheven, verfmaadde ik de onderwerping;
een flap hooger,, dacht ik , zoude my tot den hoogften
verheffen, en in een oogenblik aan de onmeetbaare fchuld
van eindelooze dankbaarheid, zo bezwaarlyk door eeuwig
te betaalen, door eeuwig fchuldig te blyven, ontheffen;
ver(*) MILTON

zegt zekerlyk: Which now fat high in his nee-

3•idian tower: doch nadien een tooren by Eden zeer byzonder

klinkt, en het ook enkel hoogte kan betekenen, zouden
kier haare middaghoogte vertaald hebben.

wy

IIET VERLOREN PARADY'S.

231

ver;eeteilde wat ik onophoudelyk van hem ontving , en
niet overweegende dat een dankbaar gemoed, zyne fchuld
erkennende, niets í_chuldig blyft , maar altoos betaalende
op eenmaal in íchuld komt, en zich uit dezelve ontflaat.
--a^, Waar was dan die drukkende last ? Q had zyn almagtlg betluit my tot eenen geringeren engel gefchapen,
ik ware gelukkig flaan gebleven; geene onbegrensde hoop
had myne eerzucht doen ontwaaken. Doch waarom niet?
Veelligt had eene andere hooge magt het oproer gezaaid,
en my , hoewel geringer , tot zyne zyde overgehaald.
IVlaar andere magten, my gelyk, zyn niet gevallen; onberweeglyk Ytonde^i zy , gewapend tegens alle inwendige
en uitwendige verzoekingen. llalt gy dezelfde vryë wil
en magt on , te than ? Gy had dezelven ! Wien of wat
hebt gy dan aan te klaages dan de vryë liefde des -he.
snels aan allen in gelyke maat uitgedeeld ? : Dat dan • zyne
liefde vervloekt zy! zyne liefde of haat, my onverfcbillig,
verdoemde my tot eeuwige pynen. Neen , vervloekt zyt
gy! doordien uw wil tegens den zynen vrywillig gekozen
heeft , wat gy , zo _ billyk thans beklaagt. Ik ellendige!
waar zal ik den eéuwigen toorn, waar de eindelooze wan:
hoop, ontvluchten ? Waar ik heen vlucht is de helle; ik
verftrek my zelven tot eene helle; in den diepoen afgrond
opent zich een diepere, .welke my geduurig dreigt te verílinden , en waar tegen de hel die ik lyde een hernel
fchynt te zyn. b Keer dan eindelyk terug : is 'er. nergens
eene plaats voor berouw , nergens eene voor vergiff enis
open'? Neen , geene dan door onderwerping. Aan dat
woord te denkeb verbiedt my myne trotschheid ,en de vreeze
voor fchande by de geesten des afgronds, die ik met andere beloften, met andere ydelheden, vervoerde, en any
beroemde den Almagtigen te kunnen onderbrengen. Ik
ellendige! ..weinig weeten zy hoe yslyk deze ydele verwaandheid my doet lyden, onder welke pynen . ik innerlyk verzucht : en terwyl zy my, in de hel ten troon geftegen, hoog verheven tot Diadeem en Scepter, aatibid1l
den, lig ik, alleen de hoogte in magt, ook de dieplte
in ellende gevallen. Eene zodanige vreugde vindt de eerzucht! Doch gefield, dat ik berouw— konde hebben; ge,.
field dat ik uit genade in mynen voorigen Plaat zou kunnen herfteld worden ; hoe rasch zou de grootheid de
trotfche gedachten terug roepen ; hoe rasch dat geen terug
roepen, wat Gene geveinsde onderwerping had doen zweeren ? Welvaart zo tt de geloften, in pynen afgelegd, als
at„

,
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afgedwongen en niet geldend verklaaren. Nimmer kan eene
wasre verzoening daar fland grypen , waar de wonden
van eenen doodelyken haat zoo diep zyn ingedrukt: dit
zou flechts oorzaak zyn van eerie ergere vreedebreuk,
en eenen zwaarderen val. Dus zoude ik de korte íhïiiland duur, en met dubbelde finerten, koopen. Dit weet
wyn rechter! hy, dierhalven, is zo verre om den vreede
te fchenken, als ik ben, om denzelven te bidden; dus,
van alle hoop verflooken , flaat hy, in (lede van op ons
bannelingen en verworpenen, zyne oogen op her voorwerp
van zyn genoegen, den mensch, en op de voor hem ge
Vaarwel dan hoop! en met de hoop,-fchapenWrld.
vaarwel vreeze ! vaarwel wroeging! al wat goed is, is
voor my verlooren ! boosheid ! ftrek gy my tot. eenen
God, door u mogelyk zal ik het ryk met den koning
des hemels verdeelen , en mogelyk meer dan de helft daar
van regeeren; hier van zullen de mensch en deeze nieuwe
Waereld weldra getuigen.
„ Terwyl hy dus (prak, verduisterde elke gemoedsbeweeging zyn gelaat, driemaal door bleekheid, toorn , nyd en
wanhoop, van verwe veranderd. Dit alles misvormde zyne
geleende gedaante , en verried zyne valschheid, by aldien
eenig oog hem gade floeg. Want hemelfche gemoederen zyn,
aan zodanige onreine driften nimmer onderworpen. Dus,
als een konflenaar van bedrog , elke beroering met uitwen
kalmte te vernisfen , nam hy de verftelling te baat ; hy-dige
was de eerfle, die, onder den dekmantel van heiligheid, de
valschheid te werk Relde, om gruwzame euveldaaden, van
weerwraak zwanger, te verbergen. Doch nog niet ge
dezelve volleerd, om Uriël, reeds achter.-noegwashyi
tiociatig, te misleiden; het oog van dezen volgde hem op
zynen weg nederwaards, en zag hem op den Asfyrifchen
berg in eerie onttteltenis, grooter dan die, welke een der
zalige geesten kon overkomen. Alleen, niet befpied nog
gezien, gelyk by waande, bemerkte Uriël echter zyne
trotfche gebaarden, en zyne dolzinnige beweegingen."
MILTON fchynt eerst voorneemens geweest te zyn, om
zvn Paradife Lost, in een Mysteries 7'reurfpel, of Religieufe Farce, voor te draagen: even als VONDEL zynen
LUCIFER gedaan heeft, welke, door het zien vertoonen
van zulke Farcen by de Rethorykers , niet minder van
derzelver ílyl doordrongen was, ciao MILTON. De tien
eerfile Engelfche Verzen , uit de zo even medegedeelde
Aanfpraak van Satan aan de Zon, maakten reeds de aanhef
van
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van dat gedeelte des Treurfpels uit, dat

PHILIPS

verze-

kert 'er van gezien te hebben: deelende te gelyk twee
nagelaatene ontwerpen van dat fpel mede. Itttusfchen
heeft de Leezer by de laatife fchikking, veel gewonnen,
hebbende het Heldendicht een veel ruimer vak. Deze
twee eer{le Stukjes dezer Nederlandfche Vertaaling maaken flechts de helft, of Zes Zangen, van dit Dichtnuk
uit: welke wy hoopen, dat fpoedig door de Zes overigen
gevolgd zullen worden; zynde de Vertaaling, over 't geheel, zuiver, en papier en letter keurig.
Kabinet van Mode en Smaak. Vierde Deel. Met gekokterde
Plaaten. Te Haarlem by A. Loosjes 1'L., 1792. In eva.

4¢6 H.

dit- Deel wordt de uitmuntende verhandeling
Ivingnmaanen
geduurig vervolgd. Daar op volgt: eene befchryder ge/la/te en kleeding der ilIoorJche Vrouwen. Het ver-

over dt Ger-

volg der Fragmenten eener nieuwe Reize naar Spanjen. Plechtige openlyke Tweegevegten. Her Koningryk Tunkin. Narichten
aangaande de Samojeeden. Befchryving van de Harem te Merocco; en van de Tournooy- en Ridder/pelen. Bericht aangaande
de Islanders. — De meeste deezer stukken zyn zekerlyk enkel
vertaalingen ; doch die der Tournooyfpelen fchynt een Vaderlandsch opftel te zyn; hebbende gewigtige ophelderingen, deeze ftoffe betreffende. Het zelfde zy gezegd van de In- en
Uitlandfcke Dragten, onder welken eene oude Ordonnantie van
de St. 7oris Doelen te Moordsvyk voorkomt. Bebafven het
1Wodenieu vs , en Tooneelniéuws , uit verfchillende Ryken, treft
men in dit Deel, even als in de voorige, eenige Anecdoten
en Gedichten, meer of min belangryk, onder den tytel vaa
Mengelwerk, aan: van- welken wy de volgende zullen mededee.
len; laatende ,die fcandaleufe hoerengordynckens weggefcoven, voor
de Liefhebbers der oude Vlaatnfche dichtkunde over.
ANECDOTE LENER SC}IOONE NACHTWANDELAARES.

„ Een jong engelsch Edelman reisde, voor eenige jaaren,
van London naar het westlyk gedeelte van Engeland ; zyn
oogmerk was, een zeer waardigen man, zyn bloedverwant, te
bezoeken; welke Op zyn landgoed leefde. Hy ontdekte, dat
ter zelfder tyd het huis van dien vriend , uit hoofde eener
daarin gehouden bruiloft , vol menfchen was. De huisheer
heette hem, wel is waar, hartelyk welkom ,doch zeide tevens:
» ik weet niet, waar ik u bergen zal; het huwelyk myner
„ nicks
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„ nicht heeft- my niet ééne kamer overgelaaten. Ik heb 'er
nog wel een, dan deeze kan ik niet mete rekenen, wyl het
„ daar in fpookt: zoo gy daar in wilt huisvesten, dan wij ik
u een zeer goed bed daar in tasten brengen, nevens andere
,, noodwendigheden. " De gast verzekerde hem, day by voor
dit aanbod ten hoogflen verpligt was, wyl hy reeds dikwyls
gewtnscht rad, in een plaats te zyn, waar het 1pookte. Dit
befluit was den huisheer zeer aangenaam; by liet de kamer in
orde brengen, en, wyl het winter was, een groot vuur aan.
leggen.
„ Wanneer de tyd van flaapen daar was, geleidde mep den
jongen Edelman in de voor hem beflemde kamer ; by beval
zich in de zorg des hemels , en ging te bed. Een geruimen
tyd bleef by wakker, en daar by geen geruis, noch in he
algemeen geen het gering1ke gerucht, hoorde, fliep hy eindelyk in.
„ Om drie uur des morgens werd hy, door het opendoen
der deur zyner kamer , wakker. fly zag iemand inkomen ,
welke, zoo het fcheen, een jong meisjen was dat niets dan
een nachtmuts en een korten onderrok aan had; by kon echter
haar niet duidelyk genoeg zien, wyl zyn nachtlicht was uit
vuur niet dan een gering fchynzel gaf.
-gean,ht
„ Deze onbekende gast echter naderde den fchoorfceen, greep
de tang, en roerde het vuur om. Door dit fterker licht zag
de jonge man in het bed. zeer duidelyk, de gedaante van een
jong meisjen ; of zy echter van vleesch en bloed , of een
fpookfel, ware, wist hy niet. Deze aartige gedaante bleef eenigen tyd voor liet vuur (laan, als of zy zich warwen wilde;
daarop ging zy eenige maaien de kamer op en neder, naderde
eindelyk het bed, waar voor zy eene kleine poos bleef (laan;
vervolgens Hoeg zy het dek op, legde zich neder, dekte zich
toe, en lag zeer fill.
„ De jonge gast geraakte een weinig buiten zien zelven,
by dit onbekend bezoek; by fchoof, zo verre mogelyk, agter
in het bed terug, en wist niet, of by opítaan of te bed zonde blyven. Eindelyk nam by het befluit, zich niet te verroeren,
tot by gewaar werdt, dat zyne flaapgenoote adem haalde. Nu
vermoedde hy te meer , dat by vleesch en bloed naast hem
had. Hy fchoof dus een weinig nader by, raakte haar aan,
vond haar warm, en was overtuigd, dat by met geen,fj)ookfel
te doen had; by voelde een ring aan Kaaren vinger, welken
hy voorzigtig 'er aftrok. Daar tiet meisje aanhoudend rustig
voortfliep, liet hy haar liggen, zonder haar in het minfte te
ítooren.
„ In eens (prong zy op , verliet het bed , ging, even als
in het eerst, de kamer Benige reizen rond, opende de deur
der kamer , ging 'er uit , ca [loot de duur agter zicii toe.
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De jonge man vermoedde nu, op welk eene wyze do kamer
den blaam van fpookery gekreegen had; hy 4ond op, great.
delde de deur, legde zich neder,en piep tot den morgen.
„ Spoedig kwam de huisheer om naar zyn welíiand te vraa.
gen , en of hy in den nacht iets gezien had? De gast gaf
hein ten antwoord, dat 'er eene verfchyning by hem geweest
was, dan, dat by tevens de veyheid verzogt, 'er niet verder
naar te vraagen; dat hy het niet eer kon vertellen, dan na dat
de ganfche familie -by een was. De huisheer riemde zulks toe,
en betuigde blyde te zyn , at hy hem gezond en weivaarend
gevonden had.
„ De nieuwsgierigheid was hevig, en bragt a;ie takken der
familie by een. Na dat zy allen in Bene zaal vergaderd waren,
hief de jonge Edelman aan, dat hy van alle de tegenwoordig
zynde Dames iets verzocht, en dit was, te mogen weeten,
of eene haarer een ring verlooren had? De jonge Dame, een
dochter van den huize, van welker vinger denzelven genotve lt
was, had hem bereids gemist, en wist niet, hoe zy hem was
kwyt geraakt. Zy bekende dus openhartig, dat zy den haarera
miste. Op de vraag, of dan deze de haare ware, zeide zy
ja! en ontving ham dankbaar van den Edelman. Deze keerde
zich nu naar den gastheer, en zeide: , Nu, myn heer, kan
„ ik u verzekeren, dat deze Dame, welke ik-hier by de hand
„ neeme , de beminnelyke geest is , die in uwe kamer ge„ fpookt heeft." Hierop vertelde hy het ganfehe geval. Geene
woorden zyn in Raat , de fchaamte 'en verwarring der jonge
juffer uit te drukken; flamelende on beteuterd bekende zy 'er
niets hoe genaamd van te weeten; zy moest het echter gelou.
ven , daar zy zeer wel wist met den ring, waar bed gegaan
te zyn.
„ Dit voorval gaf het ganfche gezelfchap flof tot lagchen, tot
eindelyk de Vader verklaarde, dat hy,wyl zyne dochter reeds by
haaren reef te bed was gegaan , haar een goed uitzet zou geeven ,
ingevalle zy haare hand aan den Edelman geeven wilde, wiens
karakter zy van nahy genoeg kende. Dit grootmoedig aanbod
was zoo voordeelig, dat de jonge Edelman het met vreugde
aannam; en zyne flaapgezel inne maakte ook geene zwaarigheid
hem tot haren man te neemen."
Wy kunnen niet ontveinzen, dat het in bed gaan der Dame,
naast den tongen Edelvan, ons zeer romanesk voorkomt: maar
ook het Huwelyk, daar op gevolgd, is het niet minder. Jammer is het, dat Vader cars deeze 4Inecdote niet geweeten beeft,
by zou zynen Trouwring anders zekerlyk nog met een IJuwel','k
door Somnanabulismne, of door Slaapwandelen, voorzien hebben.
Doch, in de tyden van CzTS, wist men weinig van Somnam.
buien, en geheel niets vas Manrretifees eye; ontdekkingen voor
onze wysgeerige Eeuw alleen bewaard!
.
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Wy eindigen met de twee volgende Puntdichten s
DE MAN EN DE VROUW.
JE VROUW.

'1

Is in den Hefnel toch veel beter, dan op aard'.
DE NIAN.

Dat denk ik

en daarom wou ik dat gy 'er waard.

JUSTUS.
Het uur des ffryds genaakt, en Justus tydt aan 't vliên.
Hy haat den vyand zóó, dat by hein niet wil zien.
De ongelukkige Liefde, of Lotgevallen van Frnma Cleveland. Uit
het Fransch. Twee Deelera. Met Plaaten. Te Leyden by
L. Herdingh, 1791. In 8vo. 432 bl.
de meeste Romans, even gelyk de meeste Tooneel.
fpelen , eindigen met een huwelyk tusfchen de hoofdD
perfoonen, heeft deeze de byzonderheid, dat de twee voor

niet trouwen, nadien Emma CLEVELAND Naare-namileprfo
ongelukkige liefde met de dood eindigt; schoon haar beminde
COURTENAY, die haar eerst van ontrouw verdacht hield, onver.
wagts voor haar ziekbed verfchynr, om haar te betuigen , dat
by leeft, om haar eeuwig aan te bidden. Intusfchen moet men
daar uit niet opmaaken, dat E ThIA niet zonde gehuwd zyn;
zy is maar al te ongelukkig met b'Iylord CLEVELAI\D gehuwd,
welke zich op eene laage wyze laat verleiden, om haar alle
droefheid aan te doen. Ziet geheele Werkje is in LXXVII
Brieven verdeeld ; zynde veele van dezelven meer trefl=ende
door hunnen droefgeestigen flyl, dan door de zeldzaame ge.
beurteiiisfen, welke in dezeiven worden voorgedraagen,
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D

e geleerde VAN HAMELSVELD ontvouwt in her derde
Boek, 't welk het eerde gedeelte van dit derde Deel
beílaat, de inheemfche 4ardrykskicnde van MOSES; ZCCdaiiig, dat hy, in het eerfle Hoofd/luk, de aloude Iniroo;aers
van Kanalin ; in het tweede , cie Kanaiiniten , als In^vooners van Palestina , ten tyde der Aartsvaderen en
Mofes; en in het derde, den oorf,»rong dier Volken , huna
ne geïiartheid , levensivyze, en bar gerlyke en goisdienfiige gefteldheid, befchryft. In het vierde Hoofd/luk deelt
by eene beíchryving mede, van de Steden en Plaatzen in
Palestina , van welken mosEs in zyne Schriften gewaagt;
en in het vyfde , van de togten en omzwervingen def
Aaftsvaderen in Kanalin. De 4ardry.kskunde vara het
Boek Slofua wordt in liet vierde Beek, of liet tweede gedeelte van dit Deel, voorgedraagen ; als , in het eerfie
Hoofdfluk: de toehand van Kanaiin, toen de Ifraëliten in
dat Land trokken : in het tweede Hoofdhuk, eenige alge•
meere berichten van de lfraëliten. In het derde , de
woonplaats der Ifraëliten in Egypten ; en hunne togten
door de Woestynen van flrabie. In het vierde, tiet recht
der Ifraëliten op Kanalen , en hunne bezitneeming vin
hetzelve; wordende de verdeelins van het Land onder de
XII Stammen, in het vyfde I o:ofdfluk, voorgettelt; en cle
eerde verdeelins van het Land, beoosten den Jordaan 3
aan twee en een halven Stat, in de eerjte Afdeeling be
fchreven. De bygevoegde Landkaart verbeeld de Woon'
plaatzen der alleroudlle bewooners van Palestina, en der
nakomelingen van Kanaiin, benevens de Landen der Ei.

1 Ul ynen , Antalekiten , Edomiten , Molilbiten , Anarnoniten i
ltlidianiten, Ismaëliten, en verreheidene andere,;
De vraag, in den aanvang van dit derde Deel, door
VAN IIAnIELSVEL_D voorgefteld : Wie waren de eigenlyke

inwooners van Kanaän , ten tyde van MOSES P beant{
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woordt by door een tiaauwkeurig onderzoek naar die oude Landbewooners. De Krygstogt van KEDOR-LAÓAIER,
Koning van Elam, een Landfchap van Perfiën, met zyne
Bondgenooten , die door mosEs , Gen. XIV, befchreven
wordt, meent hy, dat in de eerfte plaats in aanmerking
moet komen. Op dezen togt floegen deze verbonden
Vorilen de Refaïten in .17teroth Karnáim , als ook de
Zuziten in Ham, en de Emiten te Schaave Kiriathaïm,
benevens de Horiten [of Holbewooners] in het gebergte
Se'ir,, tot aan El - Paran , welk aan de Woestyn grenst.
Vandaar wendden zy hunnen togt naar de bron Mispat, die ook Kader heet, en floegen het ganfche Land
der 4malekiten, midsgaders de Amoriten, die te Hazazon
Thamar woonden, waarna deze overwinnaars, de Koningen der vyf Steden overwonnen hebbende, noordwaards
togen, tot dat zy door ABRAHAM, by Hoba, ten noorden
van Dan.askus, ingehaald en geflagen werden. Deze
togt is te merkwaardiger , om dat wy 'er niet alleen ver
oude Volksdammen , maar ook hunne woon --fcheidn
plaatzen, uit leeren kennen. -- Te weeten, men kan,
wanneer men de bekende naamen van plaatzen , die in
het verhaal van den togt voorkomen, opmerkt, het beloop deszelven naauwket}rig nagaan. De Krygsmagt van
KEDOR - LAMER kwam uit de landen, ten oosten van den
Eufraat; en , het gebergte van Gilead overgetrokken zynde , vermeesterde zy die Lardflreek beoosten den Yordaan, welke naderhand door de Ifraèliten aan de Koningen sIHON en cc oi,tnomen werdt; trok vervolgens zuid
Landen, daar naderhand de Ammoniten en-wardsoe
Moi biters gewoond hebben ; vandaar wendden zy zich
bezuiden het land der vyf Steden Sodom , Gomorra, enz.
westwaards, langs of over het gebergte Seir en de Woes.
tyn; trokken toen weder noordwaards , wanneer zy de
Koningen der gemelde vyf Steden ontmoetten, die door
hun geflagen werden , waarna zy noordwaards te rug
keerden.
„ Eene andere plaats, die, behalven de Kanaliniten en
derzelver Stammen, nog van andere, denklyk ouder, bewooners van Kanain fchynt te gewaa„en, is Gen. XV:
no, 2 i, alwaar niosEs de Keniten, Keniziten , Kadmoniten en Feriziten noemt, benevens de Pefaïten , van wel ken het ten minflen twyfelachtig is , of zy niet van de
Kanaäniten onderfcheiden Stammen geweest zyn, om dat,
ouder de Zoonen van KANAaN , Gen. X: 15-18 , geen
één
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één van deze naamen gevonden wordt, gelyk de overigen, by voorb. de Hethiten, . lmoriten, enz. naar hunne
Stamvaders van denzeifden naam , Zoonen van Kanaan a
genoemd worden.
„ Eene derde plaats , die ons bericht geeft van de
aloude inwooners van Kanaän , is Num. XIII: s2, alwaar van de Verfpieders, door de 1/raëliten in Kanaan
gezonden, om dat land te onderkennen , gezegd wordt
dat zy te Hebron vonden, „ Ahiman, Sefai, en Thalmai,
.Enas kinderen" vergeleeken vs. 28 , daar de Verfpieders zeggen : „ Wy hebben daar ook des ENAKS kinderen gezien; de reuzen, de kinderen ENAKS, van de reu
deze plaatzen , ontmoeten-zen."vs3Bhali
wy Deut. II: 10, 12, 20, s3, nog andere naamen van
Stammen, die vóór de Kanuniten, in het land Kanaän,
en op deszelfs grenzen, hunne woonplaatzen hadden.
Alles wat men, met eenigen grond van waarheid, van
deze oude Volken kan zeggen , heeft de Schryver be•
knopt en naauwkeurig tevens voorgedragen. De Keniten t
welken, Gen. XV: 19, genoemd worden , als een volk
wier land aan ABRAHAM wordt toegezegd, fchynen, ten
tyde van ABRAHAM, in het land Kanaän gewoond te heb
doch reeds vroeg daar uit verhuisd te zyn , zich-ben;
nederfaande ten zuiden van Kanaän. JETHRO , MOSES
Schoonvader, behoorde tot hen, volgens Richt. I: t6.
BI[EAAM , op hunnen naam Ken (een nest) en hunne woo.
ving doelende, zeide in zyne Godfpraak , Num. XXIV:
st, 22: „ uwe wooning is vast; maakt vry uw nest in
„ de rotzen ! Nogthans zal men eens dat nest ver[loo„ ren ; hoe ver zal Asfur u in ballingfchap voeren ! "
Deze Keniten waren een omzwervend herdersvolk, hun
heftaan hebbende van de Veehoedery en Schaapenfokkery , gelyk zelfs uit het voorbeeld van JETttRO blykt;
Exod. I1I. en Richt. I: 16, toont, dat zy weinig belang
stelden waar zy woonden, zo - zy Hechts goede Weiden
vonden voor hun Vee, want zommigen van hen trokken,
na het overwinnen van Kanaan, naar het zuiden van 3uda,
in de Woestynen. Immers zo leest men op de laatstaangehaalde plaats: „ De kinderen des Keniters, MosE$
„ Schoonvader, toogen ook uit de Paimftad op, niet ds
„ kinderen van 3uda, naar de Woestyn van 7uda., drie
„ tegen het zuiden van Harad is; en zy gingen heenen,
„ en woonden met het volk." Zy betrokken genoeg=
zaam hunne oude woonplaatzen.. Van do Krnizit€n en
K44.
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Kadinoniten, welke Gen. XV: 19 genoemd worden, valt
weinig te zeggen; de naam der laat(ten betekent Ooster
uit welken naam men zoude kunnen befuiten,-lirgen,
dat zy ergens in het oosten van Kanaän , langs den ordaan, zullen gewoond hebben. De Feriziten, of Dorpelingen, worden naar hunnen Hebreeuwfchen naaai dus
genoemd , woonende op Dorpen. Volgens Gen. XIII: 7,
woonden zy met de Kanaäniten, tusfchen Bethel en Ai,
volgens Gen. XXXIV: 30 , om en by Sichem ; volgens
,7of. XI: 3 , bewoonden zy het bergiichtig gedeelte des
lands, en de laagte niet verre van Efraims gebergte.
Tot de alleroudlle bewooners van Kanaän , behoorden
de Refaiten , welke het geheele land door verfpreid, en
ten oosten van den .7ordaan gezeten, waren. Een hunner Steden, A/ieroth - Karnaim, is bekend als eene Stad
in de Ocer-3-ordaanfche Landtlreek Bazan , zynde eene
der Hoofdfleaen van oG , welken de Ifraëliten overwonnen hebben. De landftreek van 1lrgob wordt met het
geheele Bázan, Deut. Ili: 13, het land der Refaiten ge.
noemd. Oudtyds hadden zy hun verblyf ook in liet
Land der Ammoniten , welken hen kenden onder den
naam van Zamzummiten, of roeleloozen, Deut. IL: so, en
van welken nrosF-s, vs. 2i, fchryft, dat zy een groot,
menigvuldig, en lang, volk waren, als de Fnakiten.
Onder de alleroudfte Volken , welken zich oml'reeks
Gaza onthielden, telt de Autheur de .4viten, welke door
sommigen , doch verkeerd , dezelfde met de Heviten gei.clit worden. Onze Nederduitfche Overzetters , Deut.
II: 23, het woord Hazerim voor een eigen naam gehouden hebbende, bepaalt zulks Bene plaatfe die 'er niet is;
kunnende beter door een' gemeenen naam van horden ,
dorpen van herdershutten, uitgedrukt worden. De Heer
VAN HAMELSVELD vertaalt derhalven dit vers : „ Dus
zyn ook de 4viten, die, tot aan Gaza toe, in horden
woonden , door de Kafthoriten, een Volk uit Kafthor
„ gekomen, verdelgd, welke thans hun land bewoonen."
Vervolgens gaat by over tot de ontvouwing wat eigen
Troglodyten, of Holbewooners, waren.; zoekende deze-lyk
hunne armoede en behoeften niet zelden door rooven,
plunderen en moorden, te verzachten, uit welke byzonderheid de plaatfen Ter. VII: it, en Matt h. XXI: i 3 ,
licht ontvangen : waar by men de merkwaardige plaats
lob XXX: i -8 kan voeten, alwaar, naar het gevoelen
van MICt^ tëLis, ez anderen, eene juiste tekening van zo,
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danige Holbewooners voorkomt , die ongelyk ruwer en
woester van zeden zyn , dan de Tentbewooners en Herdersttammen.
Tot deze eigenlyke Troglodyten, of Holbewooners, beiiooren , in de eeríle plaats, de Enakiten, of, gelyk zy
anders heeten, de kinderen Enakr. MICHAëLIS leidt den
naam van dit Volk af van een werkwoord , het welk
den aart van hetzelve. te kennen zoude geeven ; namen
hunne holen kropen, gelyk de Veld.-3yk,menfchdi
muizen, of de Haazen , in hunne legers. VAN HAMELS VELD echter is niet voor foortgelyke naamsafleidingen
van volken en perfoonen; nadien men 'er. weinig met zekerheid uit kan .hefluiten. Bovendien kan men eten naam
Enakim even goed afleiden van een Arabisch wortelwoord,
het welk uitJteeken, hoog zyn., te kennen geeft , en met
woorden die daar van afftammen , benoemen de Arabie•
ren , uitfleekende Mannen , Vorjten, de lengte van den
hals, een verheven grond, een hoogen _heuvel, enz. en de.
ze afleiding: komt zeer wel overeen met de befchryving
die MOSES van hen geeft, dat zy een groot en lang volk
waren. Hunne woonplaatzen hadden zy in alle de berglichtige Streeken van Palcejtina, doch byzonder om en by
Hebron, ..alwaar zich drie ,Stammen of horden , geenzins
enkele perfoonen , onder den naam van: Ahiman, Sefai
en Talmai _onthielden: volgens.. Nunn.. X[IU: ee, vergeleeken met Yof. XV; 14 , en Richt. -I, 20. f osuA roeide- de
Enakiten uit ; verdryvende ttAL.Ja de even gemelde drie
Stammen uit hunne bezittingen.
Ten zuiden van het gebergte Stïr , op de grenzen van
Palestina, plagten FIolbewconers te woonen, onder den
naam van'Horiten, fchoon zy anders _Seïriten, naar hunnen
Stamvader sEïlt ., 'Gen. ,XXXIV:.2n, zouden moeten ge
waren mede- in verfcheiden Stammen ver--noemdzy.Z
deeld, welker Stamvorften:, Gen. XXXVI: 20-30, opgenoemd worden. Wanneer ESAU . zich uit Kanaän naar het
gebergte &ïr• begaf, om te . ruimer weiden voor zyne
kudden te vinden, floeg by zich onder deze Horiten ne.
der, en vermaagfchapte' zich met hen; tot dat zyne nakomelingen•, , de Edomiten, niet deze Horiten in verfdril
geraakt zydde , hen uit hunne bezittingen verdreeven x en
in hunne plaatzen op, het' gebergte Seïr bleven woonen,
alwaar zy in ntosss tyd een aanzienelyk volk uitmaakten.
Onder d Kanai niter 3 welken van KANAaN, NOACHS
ILlelrizoon uit eiiAbi, een. .X: 6, aftiaziden, waren de
ZiQ
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Zidoniten de eerflen en voornaam ien, welken zich reeds
heel vroeg , buiten het Land Kanaka , omtrend Zidon
gevestigd hebben. Deze ftad behoorde dus eigenlyk niet
tot Kanaan; het welk blykt , om dat de Zidoniten, Gen.
XV, en elders , niet mede geteld worden onder de
volken, die door de Israëliten zouden overmeesterd worden; gelyk dan ook de Aartsvader JACOB reeds, in zyne
zegening over zEJULON, Gen. XLIX: 13, gezegd hadt:
by zal reiken tot aan Zidon: zo dat Zidon buiten de lyn
der grensfcheiding van Kanaän moest 'liggen. De .firkin
ten, afftammelingen van KANAi.NS zevenden Zoon, vindt
men duidelyk in de flad Arka, die in de Reistafelen van
ANTONINUS voorkomt, als eerre fiad van Syrii i wdrdendé
derzelver tegenwoordigen toehand, door sHAw, dusdanig
befchreven: „ Vyf mylen van Simyra, ten oosten, zyn
„ de puinhoopen van Orka, de llad der Arkiten, die
„ ook uit Kanalen oorfpronglyk waren. Zy is vlak over
„ het noordelyk einde van den berg Libanus , in eene
,, alleraangenaamfie gelegenheid ; hebbende ten noorden
„ een uitzicht op eene uitge(Irekte vlakte , met eene
a, oneindige verfcheidenheid van toorens en dorpen ,brug;, gen en rivieren:; ten westei. ziet zy de Zon in zee
„ daalen, en ten oosten ziet zy dezelve ryzen over een
„ fchakel bergen. Men, _ziet hier ook veele pylaaren van
Thèbaansch marmer, erg grootfche gevelfpitzen , tot' bly.
„ ken van Kaaren ouden luister en befchaafdheid."
De Siniten , welken "bpi MOSES- onder de afitammelingen van KANA .N volgen , hebben niets , buiten' den
naam, gemeen met dè ;v.oestyne Sin, of den berg Sinaï,
noch met Sin in Egypte. Met meer waarfchynlykheid
heeft men hier te denken, aan de ftad Sini, welke niet
verre van de zo even gemelde flad• Arka, en van deni
Libanon, gelegen , door verfchillende lotgevallen des Oor á
logs, verwoest is, zo dat enkel de naam daar ter plaatze
is overgebleven. Omtrend de .47 vaditen is echter meerder zekerheid , vooral , wanneer men daar by in acht
neemt, dat men ook .4raditen, of 4roditen, mag lezen.
Voor de kust van Syrië, eenige mylen benoorden Tripoli,
ligt een eiland Ru•ath, of'Rouwadde, oudtyds flradus
genoemd, waar 'van by STRABO de 4radiërs voortkomen.
Tegen over dat eiland , op de- vaste kust, lag de ftad
tlntaradus, of liet hedendaagsch Tortofa, het welk wel
van het oude Orthofa onderfcheiden moet worden. Uit
Ezech. XXVII: 3 en ii, blykt niet alleen, dat de ilrva.
,
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diërr, of de Kinderen van /Irvad, naauwe betrekking hadden op die van Tyrus, dewyl de bezetting dier clad voor
een gedeelte uit deze Arvadiërs beflondt, maar ook dat zy
goede Zeelieden waren, dewyl zy, benevens die van Zi•
don, als roeijers op de fchepen van Tyrur, dienden. Nog
heden is het eiland niet ongelegen voor den Koophandel,
en heeft aan de oostzyde, daar men de ankers aan liet
ftrand kan vast maaken, eene veilige legplaats voor de
fchepen; ook heeft men 'er twee hoofden, of Moeljens, door
kunst gemaakt, tusfchen welken de fchepen, ligt onder
de kust, zeer veilig liggen. De Zemariten hadden hunne
woonplaatze één en een half uur van de Rivier Akker,
agt engelfche mylen ten zuid-oosten van Tortofa, vyf mylen ten westen van Arka; alwaar heden nog Verfcheiden
puinhoopen zyn, die men Sutnrah noemt, met verfcheide vruchtbaare plantaadjen van moerbeziën , en andere
vruchtboomen , die daar op en by groeijen. SHAW wil,
dat dit het oude Simyra, of Ximyra, van STRABO zy; in
welke ftreek de Zemariten gewoond hebben, Gen. X: i&,
en t Chron. I: 16. De Hamathiten woonden in een Landfchap, 't welk in den Bybel Hamath heet, naar eene [lad
van denzeifden naam, op de noordelyke grenzen van het
land Kanaiin, tusfchen den Libanon en Anti-Libanon, in
de laagte, die naderhand het holle of laage Syrië genoemd
is. Deze, tot hier toe opgenoemde Kana^initifche Stammen,
hadden het eigenlyk gezegde Kanaiin verlaaten , en zich be-

noorden hetzelve, voor een groot gedeelte, in het landfchap , naderhand Feniciën genoemd , gevestigd : zo dat
her geenszins te verwonderen zy, wanneer Feniciërs voor
Kanaïiniten , en ook Kanailniten voor Feniciërs ge{Ield
worden.
pehalven deze horden, bleven nog vyf Stammen in liet
eigenlyk genoemd Kanain, te weeten de Hethiten, 7ebuften, Emoriten, Girgaziten en Heviten; gelyk dezen dan
ook in de daad in de Schriften van MOSES , ett de vol
als de eigenlyke bewooners van dat-gendByblok,
land, ten tyde der Aartsvaderen, en by de bezitneeming
van hetzelve, door de Israëliten, genoemd worden: fchoort
niet altyd in een zelfde orde ; wordende zelfs zomtyds
zeven Volken als bewooners van dat land benoemd. De
redenen van deze fchynilrydigaeid í'elt de Heer VAN I3A MELSVELD in liet duidelykf e licht, En toont op welk
Gene wyze de betuiging van PAULUS , Hand. XLII; g,
Q4dat
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dat God zeven Molken in het land Kanain uitgeroeid
heeft; en de opnoeming van die zeven Molken door Abu
sEs, Deut. VII: i, als Jiethiten, Girgaziten, 4moritcn,
Kanaiiniten , Fereziten , Heviten en ;febufiten , verftaan
moet worden.
Onder de vyf Stammen, in Kanaan gebleven zynde ,waren de Hethiten , atltammelingen van HETFI , KANndNS
tweeden Zoon , de eerstgenoemde. Deze woonden, vol
bericht der Veripiederen , Num. XII; a9, bene-gensht
.7ebufitety en Amoriten , op het gebergte; fchy--vensd
biende daar door byzonder te verftaan , die bergachtige
landflreek, welke onder den naam van het gebergte der
Amoriten, naderhand het gebergte van .9uda, bekend is
geweest ; en welke Bene groote nitgeitrektheid besloeg.
Uit andere berichten weet men , dat de Stam der HethitNn zich byzonder in en oortrend de ifad Hebron onthield < want daar kegt ABtzarUAiv, de Spelonk lblachpela,
tot eene erfbegraafplaats van de kinderen van Heth, Gen.
XXI11. en XXV: -10. Zuidwaards fchynen zy zich uit,
gestrekt te hebben tot Berfeba: want daar bevondt zich het
aartsvaderlyk geflacht, toen Lsnu twee tlethitifuhe vrouwen
trouwde, Gen. XXXVI. De naam der Hethiten wordt
zomtyds voor het geheele land der Kanadniten gefleld :
nadien zy waarfdhynlyk overal in dat laud hunne volk•
plantingen hadden.
Naast de Hethiten woonden, mede op het gebergte, de
.7ebu,,iten. De hoofizflad van hunnen Stant was 7eru%alena,
welke naar haarera Stamvader dikmaals rebus, welke is 3erufalem, geheeten wordt. De uitdrukking van EZEcinsL,
Cap. XVI: 3. en 45, ten opzichte van die ítad: „ Uw
vader was een Amzcriter , en uwe moeder eene Hethiti,
fche:" wordt hier door zeer duidelyk. Zy bleef nog lang
in handen der Yebufaten, en zelfs tot den tyd van DAVID
toe; wanneer 'er nog een Scheik, Emit, of Stamhoofd,
van dezelve in eruJJlem gevonden wierdt. 2 Sam. XXIV:
36-25. -- De Stam der Jnaoriten, of E9noriten, was zeer
talrylc , en genoegzaam in alle oorden van Kanacin te
vinden. be allereerfle woonplaats der Amoriten was Ha,
gazon - Thamar , welke flad naderhand Engedi genoemd
werdt , en gelegen was, aan de vestzyde van de -Doode
Zee. Vervolgens woonden zy op het gebergte, tusfchen
de Middenlandfche en Doode Zeeën, zynde ]het zuider ge,
df eite van Kanaan, het welk naar hen, Deut. I: 19, wo,
()
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het gebergte der dmoriten, en naderhand het gebergte van
Yuda, geheeter. werdt. Hunne lotgevallen en verhuizingen
worden verder riaauwkeurig befchreven.
Niet veel melding wordt van de Girgaziten , in den
Bybel, gemaakt. Zo veel echter is zeker, dat zy in het
eigenlyk Kanaän, bewesten den 7ordaan, gewoond heb.
ben , want zy maan mede verlcheidenmaalen op de lyst
der Kanadnïtifche volken. Eenige gisfingen, fchoon niets
onnatuurlyks hebbende , blyven , in dit geval , niet meer
dan waarichynlyke gisfingen. De woonplaats der Hevite was liet noordelykst gedeelte van Kanaiin, aan den
voet van den Hermon, of manti ; ibanon, in het land Mizpa,
alwaar zy door JOS LIA 'verflagen en overwonnen zyn. Zy
fileven zicii echter nog in hun land handhaven, woonende
van Baal - Idermon tot naar den kant van Hamath. De
melding hunner lieden in DAVIDS tyd, vindt men 2. Sam.
XXIV: 7, en vats hunne overblyfie?en, ten tyde van sALui^io , i Kon. IX: 2o. Volgens oj: XI: 19, was 'er gee•
iie ftad die vreede maakte met de kinderen Israëls , be.
halven de Heviten, inwooners van GibeUn.
Wy hebben niet kunnen nalaaten , om de befchryving
der oude Landbewooners van Kanaiin, dus, fchetswyze,
uit deze Aardrykskunde van den geleerden VAN HAn1FLS,VELD over te veemen; niet twyf Blende of dezelve zal zom.
migen onzer Leezeren zo voldoen, dat zy dezelve gaerne,
meer uitgebreid, in liet Werk zelve, zullen leezen. Van
liet onlangs uitgekomen vierde Deel zullen wy eerlang be.
richt geeven.
Gefchiedenis des Yoodfchen Volks. (voor denkende Leezers
van den Bybel) Ifte Deel. Van ABRAHAM tot den dood
van DAVID. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Dordrecht
by de Leeuw en Krap, 17.92. In gr. Svo. 322 bi.

D

e zonderlinge Tusfchenvoeging op den Tytel deezes
Werks, (voor denkende Leezers van den Bybel) moet
elk in 't oog vallen, en, in deeze Gefchiedenis des lood.
fchen Volks, iets doen verwagten, 't welk meer dan ge.
ineen is , of by het gros der Verklaarderen van dit gedeelte des Bybels voorkomt , die men zeker bekenne:3
n oet zelve niet veel gedagt , noch voor denkenden ,gom
fchreeven te hebben : eene delling, die wy overtollig i gten te bewyzen : daar geheele planken, vol dikke, 1e-
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ken , in een kas met Godgeleerde Schryvers , daar valt
de onwederfpreekbaarfte blyken opleveren.
De groote Vraag is , of de Oplleller van dit Werk
aan die door hem zelve gemaakte uitzondering , welke
hem zo zeer tot eere kan trekken, en aan zynen arbeid
Bene heerlyke waarde byzetten, beantwoordt. Laaten wy
hooren , wat by,, in zyne zeer korte Voorreden , zelve
zegt. „ Niet," fchryft hy, „ voor eigenlyke Geleerden,
maar voor zodanigen, welke zich nopens de Lotgevallen
des joodfchen Volks, tot op de laatlle verwoesting van
Jerufalem,- nader willen onderregten, en by het leezen der
I-listorifche Boeken des H. Schrift, inzonderheid van die
des Ouden Testaments , een Leidsman wenfchen te heb.
ben , welke hen het overzien van het Geheel gemaklyk
maaken , en, by verfcheide Gefchiedenisfen , alwaar zich
zwaarigheden van menigerlei natuur opdoen , licht kan
geeven , Helde ik deeze Gefchiedenis op. Nieuwe ontdekkiugen moet men , derhalven , ook in dit Boek niet
zoeken ; my was het genoeg, van 't geen ik buiten de
eerfile bronnen , in grootere en kleindere nieuwe Schrif.
ten , op de Joodfche Gefchiedenis betrekking hebbende,
vond, een naauwkeurig en onzydig gebruik te maaken. —
Daar - alleen , waar ik in dit ot dat opzigt by en onder
het leezen niet voldaan was , waagde ik het de gevolgen
myner eigene onderzoekingen voor te draagen — Verre
van te waanen, dat myn werk volmaakt is, zal ik veeleer
elke gegronde onderregting gaarne en dankbaar aanneemen:
die zal gewin zyn voor de waarheid , en deeze alleen,
niet myn gevoelen , is my dierbaar en heilig. Voor 't
overige bedanke ik de zo waardige Geleerden , uit
wier Schriften ik, geduurende de bewerking deezer Gefchiedenis , zo veel goeds heb geleerd. Dat ik ze niet
altyd by naame heb genoemd, wanneer ik myn zegel aan
hun gevoelen hing . zal my hoop ik tot geen verwyt
veldrekken, dewyl ik Gefchiedenis, niet Letterkunde, wil
heb ik 'er niets verder by te voe--defchryvn.Eu
gen, dan den hartlyken wensch, dat dit myn Werk ten
ininften iets ter vermindering van zo veele buitenfpoorige
vooroardeelen tegen den Bybel , ter bevestiging in den
Godsdienst en de Deugd, en ter bevordering van dezelve,
moge toebrengen."
Met weinige woorden ontvouwt dus de onbekendeSchryver den aanleg, zyn werkwyze, en oogmerk. In de daad,
het Eerlle Deel, 't geen wy doorleezen hebben , wyst
al-
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;lieszins uit , dat de Opfieller gemeenzaam is met, en
doorbedreeven in, de beste en nieuwlte Uitleggeren der
Heilige Bladeren. Hunne opgeklaarde denkbeelden
mengt hy, op eene ongedwongene wyze, in het Verhaal
in, of indien ze zich daar in niet laaten vlegten, neemt
hy de toevlugt tot Aantekeningen , die noch veelvuldig,
noch lang,, zyn.
Van ABRAHAM, den Stamvader des foodfchen Volks, tot
den Dood van DAVID, loopt de Gefchiedenis, in dit Deel,
aaneengefehákeld en onafgebrooken, voort. Aaneengefcha.
keld en Onafgebrooken fchryven wy, met voordagt: de.
wyl het geheele Boekdeel, zonder eenige Affcheidingen te
maaken, een doorloopend Verhaal bevat. Welke reden
de Opsteller gehad hebbe , om die fchryfwyze te verkiezen , en , op voeglyke rustplaatzen, geene Afdeelingen
ee. maaken , begrypen wy niet. Het zou hem gemaklyk
gevallen, en den Leezeren niet onaangenaam geweest,
zyn , hadt hy zulks gedaan. Kleine ,fiuipperingen, wy
liaan het toe, verwekten zeker in een Werk, 't geen, in
zo klein een beflag , zo veel bevat , een mistland;
doch grootere Afdeelingen, die b. v. de Aardsvaders van
elkander fcheiden., MOSES , JOSUA , en de Regteren , op zicli
zelven deeden haan, tusfchen SAUL en DAVID eene afperking zetten; waren met den aart deeles Werks zeer wel
bellaanbaar.
De voordragt der Gefchiedenisfe is zeer geregeld, de
ftyl gepast aan het onderwerp, de gewigtighe gevallen
haan op den voorgrond, de min gewigtige in 't verfchiet, herhaalingen zyn vermyd, en wat tot de Gefchiedenis eigenlyk niet behoort is overgeilaagen. Weshalven
men, in een kort begrip, zonder dor- en droogheid, hier
reeds zo bekende Gefchiedenisfen, met genoegen , konne
leezen. --- Bovenal maakt hy zyn werk, ám, in 't voorbygaan, op eene ongedwongene wyze, moeilyke plaatzcit
op te losfen, en tegenwerpingen af te weeren; zich doorgjaans , op eene voeglyke wyze , bedienende van het
Spraakgebruik en de Zeden der Oosterlingen ; terwyl
hy, met eigenaartige kleuren , de Charatlers der voornaamíle Perfoonadien fchetst , en algemeene verkeerde op.
vattingen te keer gaat. In veele opzigten mag hy gezegd
worden voor denkende Leezers van 'dën Bybel gefchreeven te hebben ; niet denkenden zullen niet zelden grond
waanen te vinden om hem als te vey te wraaken ; fchooii
by geenszins behoove tot het aantal der zodanigen , die
cle
-
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de vryheid van denken, in de uitlegging der Schriftuure,
misbruiken. Hy moge alles, wat men voor Bovennatuur
houdt , niet als zodanig aanmer--lykenWodraig
ken, en zo veel mogelyk eene natuurlyke oplosfiag aan
de gevallen geeven , by is verre van het Bovennatuurlyke
en Wonderdaadige geheel te verbannen.
Ons is in 't ooge geloopen , hoe de Schryver de veel.
vuldige verfchyning van Engelen merkiyk vermindert, en
door dezelve menschbyke Boden verifaat. By de ontmoeting van NiELCHISEDEK , vinden wy deeze Aantekening:
„ MELCHISEDEK wordt een Priester des allerhoogften
„ Gods genoemd; (GENES. XIV: 18.) des moeten, ten
„ dien tyde, nog waare aanbidders van God in Canaan
„ hier en daar geweest zyn, wien mogelyk God zig, ins„ gelyks openbaarde, en welke by zomwylen gebruikte,
„ om zyne bevelen aan ABRAHAM en anderen over te
brengen. — Engel betekent in 't algemeen een Brr.
„ de , en men moet 'er niet altoos Engelen door ver
[laan," ---- By de verfchyning der drie Engelën, of-„
Mannen, aan ABRAHAM, geeft by als eene bedenking op:
„ Het firydt ,met het Qogmerk van dit Boek , my met
;, de aanvoering en beoordeeling der gevqelens van- veele
„ Geleerden over deeze Gebeurtenis in, te 'laaten. Slechts
» Cén fchynt my aanneemelyk, en een nader onderzoek
„ waardig, te zyn. Waren naamlyk deeze Reizigers niet
„ veelligt Priesters, en, zo wel als AIl&AHAm en MEL•
„ CHISEDEK, Dienaars van den eenigen God, aan wel.
„ ken liet Opperweezen zig geopenbaard "hadt ? Het is
,, zo; een hunner, die zig zeker, door de kleeding, of
„ eenig ander teken , van de anderen zal onderfcheiden
„ hebben , en dien ABRAHAM by voorrang behandelde ,
„ [prak als God zelfs; doch het is bekend, ; dat. deeze
„ wyze van fpreeken ,, - veelal, den van Go gezonden
„ Propheeten eigen was. --r— De ewoone meening is:'
„ liet was God met twee Engelen. — O.ntreut de ver.
fchyning des Engels aan MOSES, . by den brandenden
Braambosch , helt by zyne gedhgten dus voor: „ Mo
srs , zig met zyn Vee in den omtrek van den berg
„ hToreb bevindende, zag, eensklaps, op eenigen a£(Iand;
een bosch, het welk hem toefcheen in vlam te (Iáan y
en evenwel niet verteerd te worden. Vuur wes.-.het
„ zinnebeeld der Godheid: want by vuur, en het fchynr
„ zei des lichts , dagt de gryze Oudheid aan God. Naar
„ alle gedagten beg voor zyne pogen de blixem in een
„ Doorrt
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1s Doornbosch , en de flag was niet hard." En voegt

er deeze Aantekening by: „ Zeer waarfchynlyk is deeze
,, verklaaring der Geleerden, als naar welke ook menige
,, omfhandigheid, by voorbeeld, MOSES bezwaarde fpraak,
„ uitgelegd kan worden. Engel betekent dikwyls dat
,, geen, waar door God zyne tegenwoordigheid te ken„ nen geeft." Om nog maar één voorbeeld by te
brengen; van de Pest, door DAVID uit de voorgellelde Ilraffen gekozen, 1preekende, voegt by 'er deeze Opheldering
nevens: „ Dit uitbreeken van de Pest by den Dorschvloer
„ van Aravna, is 2 si. XXIV: iG , op de Oostertche
„ wyze uitgedrukt. Daar float: de - Engel des Heeren ru
,, was by den Dorschvloer van Aravna. Dat is : de Pest
„ berstte daar uit : want in het Oude Testament worden
„ Ziekten , enz. menigmaalen Boden , of Engelen Gods ,
„ zinnebeeldig, genoemd. Toen nu DAVID hem zag
„ (vers 17.) dat is , toen DAVID hoorde, en zag, dat de.
„ Pest hier uitgeboriten was, bad by God om afwending
van dezelve."
Tusfchen beiden neemt de Schryver te meermaalen de
gelegenheid waar, om valfche en algemeen heerfchende begrippen tegen te gaan. Van den glans , die van MOSES
aangezigt affiraalde, gefprooken , en de oorzaak van de
begeerte der,I'ooden, dat hy denzelven zou bedekken, ontvouwd hebbende, vaart hy voort: „ Ik kan niet voorby
„ hier den oorfprong der buitenfpoorige afbeelding aait
„ te haaien , naar welke nloszs met twee hoornen wordt
verbeeld. In den grondtext naamlyk Raat van den
„ glans , die MOSES omving, een woord, het welk zo
„ wel een hoorn , als een lichtftraal , lichtglans , bete„ kent. De Latynfche Overzetting koos , ongelukkig ge„ noeg, de eerfle betekenis; zettende over: zyn aangezigt
„ was gehoornd. In de duistere eenwen, toen kennis der
„ Hebreeuwfche taal onder de onbekende dingen behoor,, de, en men , om zyne onkunde te bèwimpelen, deeze
„ Datynfche Overzetting met den grondtext gelyk flelde,
„ geloofde men ftyf en berk , dat moscs gehoornd ge.
„ weest was. Dit is de eigenlyke reden van die wan.
,, fchapen wyze van voorfiellen , dat men MOSES met
„ fchitterende hoornen op het hoofd afbeeld, en 'er zelfs
„ boeken, over den Godsdienst gefcbreeven, mede meent
,, op te fchiltken. Mogt tog eindelyk die tyd eens konen,
dat men alle zodanige afbeeldingen, welke onkunde en
„ bygeloovigheid vermeerderen , verbande ; "
Om
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Om een voorbeeld te geeven van des Opflellers eigen
oordeel over een byzonder lfuk, diene 't geen by wegens
Bii,Lii t optekent. Naa den voordragt der Gebeurtenisíe,
zo als wy ze geboekt vinden, zegt hy: „ Wie zig, by
„ deeze Gefchiedenis, zo als ze thans verhaald is, gerust
kan fellen en 'er geene zwaarigheden by vindt, die
,, doet wél, wanneer hy de volgende bladzyden over„ (laat — maar, wie dit niet kan doen, die leeze en be„ proeve. De Abt JERUSALEM merkt in zyne Betrach,, tungen aan (*) , dat iiosEs hier een Volkszeggen
„ aangenomen heeft. — Ik nu kan, noch, niet zommigen,
BILEAM voor den vuilfien Booswigt, maar voor een
,, waar Propheet van Jehova, noch , met anderen, hem
„ voor een valsch Propheet van een deugdzaam karater,
,, houden; maar, 20 menigmaal als ik de Gefchiedenis
overdenke, dan is de uitkomst: BILEAM was een eer
doch te gelyk een, fchrander en ver--„zugtiDwepr,
„ nuffig man; dus in allen gevalle een valsch Prophcet,
„ geen deugdzaame , maar ook juist geen deugniet van
„ den eerlfen rang. Wie zoude gelooven , dat uI„ LEAI\I niets van de Ifraëliten geweetep Nebbe? Gewis,
„ hy had veel van dit Volk gehoord! en deszelfs onlangs
„ behaalde overwinningen op de Amoriten, Bafaniten, en
de bewooners van Arad, waren hem insgelyks ter
ooren gekomen. Zoude hy mede niet de Gezandten ,
„ allereerst door BALAK aan hem afgezonden, volgens de
„ wyze van dat flag van Menfchen , waar toe by be„ hoorde, hebben uitgehoord ? Zouden deezen dan niet
„ alles met beangstheid hebben verhaald ; wat ze maar
„ van de lfraëiiten wisten, om hem daar door des te eery
„ der, het gevaar zo dringend zynde, te beweegen om
„ medei te reizen? Ik vinde niets, wat men daar tegen
„ met grond zou kunnen inbrengen. Wist nu BILEAM
„ dit, dan zag hy, als een fchrander, oordeelkundig,
„ man, aanfionds vooruit, dat de Canadniten, al veree„ nigden zy zig alle zamen, niets tegen een Volk, onder de
„ befcherming van een zo magtigen God flaande, zouden
„ uitregten kunnen. Uit dien hoofde maakte hy daadlyk
„ een ontwerp, waar by zyne eer en zyn aanzien geen„ zins iets verliezen konden. Deezen Jehova, welkerf
„ de Aloabiten zo zeer ontzagen, maakte hy tot zyn ver,, trouw,

(*) JERUSALLM, Betracht.
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trouwden. Welk een aanzien moest hem dit niet al.
s, reeds te wege brengen I Maar te gelyk was hier door
„ ook de weg alreeds gebaand tot eene goede veront„ fchuldiging, wanneer hy BALAKS wenfchen niet beaat .
„ woordde. Hy zendt de eerde bezending heen, onder
,, het voorwendzel, Jehova hadde hem verboden om mede
„ te reizen. Maar de regte oorzaak was , om dat hem
„ die bezending niet aanzienlyk genoeg toefcheen, en hy
„ tyd wilde winnen , om het gemaakte ontwerp nog na.
„ der te overdenken; want dat zig 1IALAK daar door niet
,, ter(Iond zou laaten vergenoegen, maar veeleer op nieuw
„ Gezandten zenden, zag by vooruit. BALAK , welke
„ deszelfs karacter mogte kennen (*), zond nu een nog
aanzienlyker Gezandtfchap, dan het eerste was, na hein
„ toe, en terftond is ook BILEAM gereed om mede te rei
zen. By was overtuigd, dat, wanneer hy, by den-„
„ toenmaaligen toehand van zaaken , den 1fraëliteu het
„ kwaade wilde welifchen, men hem naderhand voor een
„ valsch Propheet zoude houden. Dus betlooten hebben.
„ de, den vreemden het goede te wenfchen, maar even„ wel BALAK daar door niet te onvrede tegen zig te maa„ ken, Relt by eene vooraf wél overdagte list te werk.
„ Op de reis verwydert by zig , onder eenig voorwend.
„ zei, van zyn gezelfchap, en zig vervolgens by het zel„ ve weder gevoegd hebbende, geeft hy voor, God heb„ be wegens zyne reis berouw gehad, zyne Ezelin hebbe
„ gefprooken, een Engel ware hem verfcheenen, en heb„ be hem gelast dat geen alleen te fpreeken, wat hy hem
„ zoude ingeeven. De Gezandten,met de grootte en waar„ de van hunnen Propheet dweepziek vooringenomen,
geloofden hem gaarne, en nu, van alle kanten zig be,, veiligd ziende, konde hy den Ifraéliten, onbefchroomd,
„ geluk en heil verkondigen. Dit fchynt my de na,, tuurlykfte wyze van voortellen, raakende deeze Ge.
„ fchiedenis, te weezen."
Gelukkig is de onbekende Schryver in het fchetzen
van Characters : wy zouden dat van LOT overneetnen,
doch het is te breed ; beter aan ons beftek beantwoordt,
het geen by van SIMSON meldt. Diens bedryven en dood
verhaald hebbende, vraagt hy: „ Stierf suNisoN dus
„ den dood van een Held , wreekende nog in zynen
„ dood
(*) Yergel. Nvw tt. XXII: 37•
'y
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— Geen van
„ dood het onderdrukte Vaderland?
,, beiden ! Fly flierf niet als een Held ; maar als een
„ woedende; wreekte niet het Vaderland; maar, zo als
,, hy zelf zesde , het verlies zyner beide oogen. Over
„ 't algemeen vinde ik juist niet veel in deezen Man te
„ pryzen. Wreedheid, wraakzugt, neiging tot wellust,
„ trots op eigen fterkte, dit zyn als de voornaatntte trek.
,, ken van zyn karader; en, of deeze trekken ' lot- dan
„ berispnswaardig zyn, heflist zig zelf. Nhgthans zyn
„ 'er lofredenaars zyner daaderr geweest , verdeedigers
„ zyner bedryven ---- of mensch- en waarheid-liefde,
„ godsdienffigheid , dan in de jeugd ingezogen wanbe,, griepen, uit hen fpraken, wil ik daar laaten. Zelfs de
„ Bybel verdedigt hem niet. De eenige groote daad was,
toen by zig van zyne eigene Volksgenooten liet bin,, , om dat hy bevondt, niet welk een zwak Volk
„ by te doen hadt, en hen dan toonde , hoe ze zig
„ hunne Vryheid, zo ze maar zelf wilden, heel ligt ver=
„ fchaffen konden. De heerlyktle aanleg vinden wy
„ by hem, om een groot Man, en de bewondering van
,, de Naakomeling(chap, te worden;, maar hy laat zyne
„ talenten rusten , of by befteed ze niet wél : dikwerf
„ liet geval van groote verflanden ! Inmiddels moesten:
,, evenwel zyne buitenfpoorigheden gelegenheid aan de
hand geeven , om de vyanden der Ifraëliten in be
dwang te houden, dezelve te vernederen, en de Na„ tie voor eene geheele onderdrukking te bewaaren. En
tot dat einde bediende zig Gods wysheid van hem."
Niet talryk zyn de Aantekeningen des Overzett@rs, die
zyne taak zeer wel heeft uitgevoerd; nu en dan egter
maakt by Bene korte: een voorbeeld hier van zal onze
Aankondiging van dit EerPe Deel besluiten. - De Schryver, van de firaffe over de Beth fenaiten, die te nieuws
beschouwden , en open--gier„dAksVbon
„ den," gefprooken, en gezegd hebbende, „zevent,ig vair
,, hen wierden, wegens de fehending der fchuldige eerbied,
,, waarfchynlyk door den blixem gedood," tekent daar
©p aan : ,, Daar íla at wel i sept. XVI: 19 , hy joeg
„ van den Volke zeventig mannen (en) vyftig duizend mannen. Maar hier is Bene tchrylf9ut, en zeventig is de egte
„ leezing. Want, hoewel Beth- Senzes eene Leviten - Stad
„ eras, en de Leviten geene akkers hadden, des hier ook:
„ niet van de bewooners der Stad, maar van de geheele
omliggende ttreek, gefjjrooketi wordt, het getal iz evenwel
, veel
--
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„ veel te groot: zelfs JosEPHUS weet flegts van zeventig
„ menfchen." Dan de Overzetter laat 'er op volgen:
„ Het valt gemaklyk eene fchryffout ergens te dellen;
„ maar het is geen beweezen werk. Deeze vinding is,
„ myns oordeels, hier nutloos. Van de If'raëliten waren,
„ naar het voorgaande, 34000 gedood; zouden 'er dan
„ niet wel, te Asdod, Gath en Ekron, aan de byzondere
„ kwaal, van de Philiftynen r6000 menfchen zyn geftor„ ven ? Dit aangenomen wordende, en de zeventig doo.
„ den te Beth - Semes , komt het getal uit van 500070;
„ immers haat 'er, in 't algemeen : by Ploeg VAN n rt
VOLKE."

lVaaragtig Teerhaal van het voorgevallene tusfchen PHILIPPUS VAN DUEREN, Predikant in den Fynaart, en WIL
Lidmaat en Diaken in de K'lundert. Mei-LEMNS,
aankleeve van dien. Door een Vriend van goede Orde.
Tweede Druk. Alom te bekomen. In gr. 8vo. 14 bl.
Naauwkeurig Verhaal eener Brie}wisfeling, en deszelfs ge•
volgen, turfhen PHILIPPUS VAt DUEREti, J. Z.; Predikant in den Fynaart , en WILLEM MENSE , Lidmaat
en Oud - Diacon in de Klundert ; uit de egte Brieven,
Stukken en Befcheiden, opgefteld en uitgegeven door pinLrnnus VAN UEREN, J. G. Te Dordrecht by D. de
Vlugt en N. van Eysden , I7. In gr. 8ve. =i7 bl.
n het eerstgemelde Stu'cje wordt het Publyk onder 't
oog gebragt , een Verhaal wegens een gefchil , tus:.
fchen Dom. VAN DUEREN en den Ouderling nMItNS. ,
ontflaan uit eene Briefwisfelinge, van welke hier als de
grondílag wordt opgegeeven, het verzoek des laatstgeinelden , om niet den Leeraar, over deeze en geene Stuk
onderhandeling te treeden. Eeneg misvertland-ken,i
hier omtrent, vooral de uitdrukking van den Heere VAR,
DUEREN, dat hy niet vilde uitgehoord worden, maar wet
aan den anderen eenige Stukken voorlellen, over welke
hy dan zyn oordeel mogt zeggen ,was oorzaak dat DIENS*
de pen opvatte, en zich eenige fcherpe zeggingen liet ont.
vallen ; die voorts, naa veel over- en wederfchryvens,
ten gevolge hadden, dat de Diaken onder Oenfuure ge..
field, doch eerlang wederom daarvan ontheven, wletdt.
Dit Verhaal gevallen zynde in handen van Dom. VAN num.
1
LItT7•. 1793. Na. 6.
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REN, ontmoette zyn Eerw. daarin zo veele onnaauw.
keurigheden en tegenflrydigheden , dat by zich verpligt
oordeelde , het algemeen naauwkeuriger te onderrigten.
in deeze opgave vinden wy eene reeks van Brieven ,
Kerkelyke Refolutien, en andere Stukken, dit gefchiI betreffende. Naardien het gefchil geheel perfoneel is, zullen wy met een berigt van het beloop daarvan onze
Leezers niet Iastig vallen. Ook willen wy daarin geen
party kiezen; maar kunnen evenwel niet nalaaten, den
Leeraar VAN DUEREN te beklaagen , zynen dierbaaren
tyd te hebben moeten fpillen met een perfoon, die ons
uit zyne Brieven voorkomt , met gezond oordeel zeer
fchaars bedeeld te zyn; althans de gaave, om zyne gedagten verítaanbaar uit te drukken, in 't geheel niet te
bezitten. 't Lust ons, eenen van 's Mans Brieven aan
Dom. VAN DUEREN den Leezer onder 't oog te brengen,
om hem, door een nieuw voorbeeld, te doen opmerken,
tot welk eenen hoogen graad van verwaandheid de ver
eigen kunde in Godgeleerde Weetenfchap--beldingva
pen iemand kan vervoeren ; die , intusfchen , tot niets
anders bekwaam is , dan om kwalyk zamenhangende
woorden en onverftaanbaare wartaal voort te brengen.
De Heer VAN DUELLEN hadt aan AIENSE gefchreeven ,
hoe by het volkomen eens was met zekeren Engelschman, PIKE genaamd , volgens welken de middelen der
Genade niet als bevorderende middelen tot 't Geloof, maar
als gebodene pligten, moeten voorgelleld worden, en dat
een mensch buiten Christus alleen onder den eisch der
Wet is. Hier op fchreef ais E den volgenden Brief,
welken wy letterlyk zullen mededeelen:
„ Ik zyn waarlyk aangedaan over u brief die ik omit.
„ vangen nebbe Eensdeels vermids het dingsdags avond
„ by oufe Geliefde Rentm. Aysma al bekend gemaakt
„ was dour een brief dat ik u gefchreven hebben daar
„ by in dag ligt geftelt op een wys gans niet beminne.
„ Iyk (o boofe werelt)
„ Andersdeels vermids uwe Lettere ook gans niet aange.
„ naam waren daar ik in myn Ziel voor god en Chris.
,, tus daar over bedroef zyn En wenfe ook aan
,, niemant het te klagen dan aan hem die myn klagen
„ regt kan beoordeelen Regt te zyn of niet , ik kan
„ waarlyk zegge het doet my leet in myn Ziele ik wenfe
„ het nogtans met zagtnioedigheid te dragen ik zyn
„ met veel Ruymte aangedaan dat al wat ik tragte te
„ vat.

VERHAALEN. Igor,

„ vatte of n:eyne te begrype van de waarheid tot eer
„ van Jefus borgtogt zoeke te vatten zoo in zyn ver„ dienende of betaalende als in zyn toepasfende gereg,, tigheid ten dien Eynde Eerva. heer zou liet wel kun„ nen gebeure dat ik in een of ander í}uk wat al te
„ bekrompe hond vreefende jefus middelaars werk leyd
„ daar ícllade door , dus waar het ook gelege niet die
„ vraag u gedaan want zoo een onbekeert mens mag
en moet gevardert worden god te gehoorzaamen uyt
„ kragt van 'de gegeve wet aan hem die nu nog buy„ ten Christus is moet nootzakelyk tot zyn gevolg
„ hebbe een godsdienst de mens te lesren buyten Christus en adams Kroos weer na Edens hof te wey„ fen en na het Sacrament den boom des levens daar
„ adam van god door den Engel voor altoos van ver„ wyderr werd til opmerkelyk met een vuurig lem,, mer eens Zweers zoo hy wilde wederkeere hy hem
„ dan in Gods toorn zoude doode , en wel na dat
„ het vrouwe 'Laat geopenbaard was is hy verdreve,
„ Ismaël mogt niet langer in abrahams huys blyve doe
„ hy met Ifaak fpotte maar moest gaan dwale in de
woestyne daar geen water tot listing van Zyn dorst
„ was dan waxer des wets daar hy meer dorst na kryge
,, zoude verre van water des levens." Qui capers

potest , capiaz.

Verhandelingen over ht Dierlyk Magnetismur, door de
Heercrz B. FRANKLIN , MAJAULT , LE ROY , SALLIN,
BALLY , D'ARCET , DE BORY , GUILLOTIN , LAVOI$IFsR , enz . enz. enz. hervattende zo wel de wyze van Mè-

dedeeling van het Magnetisanus , als de Uitwerkzelen wetke men daar van te wagten heeft , met zeer veele
Proeven bevestigd. Uit het Engeisch vertaald, door
H. A. s&. E, M. D. Te Leyden by A. en J. Honkoop,
I79' . In gr. Svo. 140 bi.
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vreemdheid hunner Kunstbewerking , op dezelfde voor
rekening konden maaken; althans de ondervinding-deln
heeft zulks maar al te veel geleerd. Weinige Landen
van Europa zyn van deze gewaande Geneesmeesters onbezogt, en noch minder onbefinet, overgebleeven; de trek
tot het wonderbaare fchynt by zeer veele menfchen zulk
een overwigt boven haar gezond vertand te hebben, dat
zy maar al te dikwyls genegen zyn om deze geheel val
fluitreden te maaken , „ het komt my onbegrypelyk-fche
voor , maar derhalven verdient het dat ik 'er de proef
van neeme ," daar toch zulke zwakke en lichtgeloovige
fchepzeltjes juist die geenen zyn , welke door de begocheling van zulke doorfldepe Kwakzalvers het eerst bedroogen worden.
Dan dezen raaden wy vooraf deze Verhandelingen met
oplettenheid te leezen, welke gefchreeven zyn door Mannen van beproefde kunde en eerlykheid , en hier door
zullen zy het best in flaat gefteld worden om het fchynbaar waare van het wezenlyke te kunnen onderkennen,
en de fchadelyke gevolgen zien, die uit alle zoortgelyke,
alleen op bedrog der zintuigen, en overfpanning der gevoelige Zenuwge(ellen, gegronde , beloofde geneeswyzen
natuurlyk te verwagten zyn. Echter moeten wy hurt
teifens hier by waarfchuwen,, van hier mede geheel niet de
door de Ele triciteit bewerkt wordende geneezing der
Zieken gelyk te Hellen ; deeze fteunt op gegronde redenen, en op duizenden met het gelukkigst gevolg herhaalde proefneemingen, en behoeft niets van dien bygeioovigen gochelachtigen toelei, welke de hoofdzaak in
de te werkhelling van het Dierlyk Magnetismus alleen
uitmaakt.
Natuurlyk Toverboek , behelzende de verbaazendfle Geheimen van Natuur en Konst , opgehelderd niet Plaaten.
Eerfie en Tweede Deel. Te Amfterdam en Harlingen
by Allart en van der Plaats, 1791. In gr. 8vo.
root is het getal, en zeer onderfcheiden de aart, der
G
Toverboeken, waar mede men, van vroeg af, tot heden toe, der weetgierige wereld voldoening heeft willen

bezorgen omtrent veelvuldige Geheimen van Natuur en
Kunst. Liefhebbers van eenen minderen en hoogeren
vlagt, van minder en meerder middelen, treffen Onderwyiers
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zers aan, naar hunne omftandigheden berekend; en kon de
Kunstvaardigheid, by veele Bewerkingen een onontbeere•
lyk vereischte, met de Voorfchriften medegedeeld worden, elk, op dit flag van vermaaken gefield, zou een
Tovenaar kunnen weezen ; dan , zo lang dit hapert ,
en het zal wel blyven ontbreeken, zullen de Afgerigten
altoos verwondering kunnen verwekken , fchoon deeze
grootlyks afneemt, wanneer men dezelfde Kunstgreep befchreeven vindt, of in ftaat is, om, uit de overeenkomst
met beíchreevene,dezelve af te leiden. Werken van deezen
aart maaken, dat alleen fcheppende Vernuften in dit vak
iets kunnen verrigten , 't geen de opgetoogene verwon
ook van Geletterden in deezen, zo wel wekt, als-dering,
de gemeenfile Kunstverrigting het verltomd aangaapen van
een kring Kinkels op Kermis.
Het Natuurlyk Toverboek, welks Eerlle en Tweede Deel
wy thans aankondigen , behoort onder de Werken van
den eeryen Hempel in deezen. Eene Voorreden dient
om het Nut van deeze Weetenfchap aan te toonen, voor
-namlykterwigvBlof,metdnakv
van 't zelve ; niet op een dorren trant beredeneerd ;
maar door treffende voorbeelden opgehelderd. — De
Liefhebbers deezer Kunstbewerkingen, oni een Gezel
te vermaaken,en, in 't oog van Onkundigen, Won--fchap
deren te verrigten , ontvangen in dezelve een dertiental
Voorfchriften, op welke zy moeten letten , om geene mishagen te begaan, of, in 't midden hunner bedryven, door
oplettende Toekykers verrast te worden.
De Opfteller van dit Natuurlyk Toverboek , gelyk by in
de Voorreden voornaamlyk gebruik gemaakt heeft van
een Fransch Werkje, onlangs uitgekomen , onder den Tytel van Testament de JEROME SHARP, &c. ontgint het
Werk zelve met de ontvouwing der flreeken eener gewaande Waarzegtler,, doar dien Heer aan den dag ge.
bragt , en betteedt. daar toe de twee eer1le Hoofdhuk.
ken. Het derde behandelt eene ryke f of , en loopt over
de voornaamfte Handgreepen , die men met groote vaardigheid moet uitwerken , om aanrnerkelyke KonstJl'ukken mets
de Kaart te kunnen verrigten. Het vierde vervolgt dit
onderwerp ; Nieuwe , of ten minflen veel verbeterde ,
KonstJtukken met de Kaart leerende. Het vyfde, waar in
de Heeren SHARP en HILL weder te voorfchyn treeden,
bevat, in een leerzaam voorbeeld , de bekwaamfie manier
OM
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om een Gezelfchap , door middel van de Natuurlyke Teverkonst, te vermaaken.

Het Tweede Deel vangt aan met de Opgave van veele
Kunst- en Toverilukken , zo genaamd , welker optelling
ons te lang zou vallen ; zy worden voorgefteld zo als zy
zich vertoonen, vervolgens uitgelegd, en des noodig met
aanmerkingen opgehelderd. Vervolgens geeft het verflag
van verfcheide oude en nieuwe Konstflukken, getrokken uit
een Werk dat nog niet gedrukt is; zynde een Handfchrift,
dat den _naam draagt van Reizen en Jivontuuren van twee
Geleerden : de Schryver van dezelve is de meergemelde
Heer SHARP, die, met zynen Reisgenoot, den Heer HILL,
naa eene zeer.gevaarlyke Reize, en het lyden van Schip
Eiland Bourbon aankwam, en ontvangen-breuk,opht
werdt door eenen HollRndfchen Koopman , VAN ESTIN,
by wien by een ryke Bibliotheek, een kostlyk Kabinet
van Natuurlyke Historie , en eene menigte van Kunst.
Rukken, vondt, van welke wy hier de befchryving , en
gedeeltlyk de uitlegging, aantreffen.
Wy konden, by het doorleezen, niet nalaaten,byzonder
ons oog te laaten vallen, onder alle de Automaten, op het
Schaakfpel fpeelend Beeld. Wy herinnerden ons, niet ver
geleden geleezen te hebben, de Brieven van-b,aingjre
CAC.EL GOTTLIEB VAN WINDISCH, over den Schaakfpeeler,
of het Kunstbeeld des Heeren W. VAN KEMPELEN (*); als
mede hoe wy onlangs in het fchoone Stuk van H S LER,
getvteld : JULIL'S, of de Onterf yklieid der Ziele, met ronde
woorden te neder getleld vonden , „ dat een kleine
„ Knaap in het holle lichaam deezer , door zo veelen
„ bewonderde, Machine was opgeilooten." De Heeren
SHARP en HILL vonden by den 1 leer VAN ESTIN ee n Autoenate, dat op liet Schaakbord fpeelde, en gelyk was aan
't geen een Hoogduitsch Werktuigkundige , voor eenige
laaren, met veel ophefs, te Part's, te Weenen en te Londen, vertoond hadt. Zy geeven 'er deeze befchryving van
„ Wy zagen een menfehenbeeld van natuurjyke groot
gekleed op zyn Turks, zittende tegen eene r aadta--te,
fel, op welke het Schaakbord lag; de deuren der Laad.
tafel werden opengezet, om ons te doen zien , dat daar
to niets te zien was dan raderen, hefboomeu, en veeren.
Ook
-

#` By den Drukker deeles, 1, yvra;tz^c, in den Jaare 1785,
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waar in men niets zag dan yzerdraaden , katrollen en
touwen. Eindelyk werd het geheele Beeld gedraagen op
een voetfluk, 't geen op rolletjes rustte, en dus werd
het over de kamer gereeden, om alzo te toonen, dat
het zelve geenerhande gemeenfchap hadt niet de nabuu.
rige vertrekken. Door het Beeld op zulk een wyze
te vertoonen, fcheen het onbetwistbaar , dat het werk
zich niet bewoog dan door zyn eigen raderwerk.-tuig
Dit bleek egter van eenen anderen kant onmogelyk te
zyn; dewyl de beweegingen des werktuigs eerder geleeken uitwerkzels te zyn van de diep(Ie en bestäaneenge.
fchakelde redeneeringen.
„ Het konsttuig won immers byna altoos het fpel tegen
de beste Speelers, 't geen vollirekt geen plaats kon hebben , zonder dat 'er alle oogenblikken nieuwe vereeni•
gingen van beweegingen wierden gemaakt; en gelyk de
beweegingen, door den Tegenfpeeler gemaakt, oneindig
veel veranderingen onderhevig waren , naar maate der
verfchillende begrippen en handigheden van denzelven in
den (laat des fpels , zo moesten ook alle beweegingeit
van het werktuig daar mede volkomen overeen(Iemmen.
„ De Heer HILL, geene redenen van zulk eene wonderlyke uitvoering kunnende vinden , verzogt den Heer
VAN ESTIN hem daar de oplosfing van te geeven. Ik wil
wel , was het antwoord , voor deeze keer aan uw verzoek voldoen, en het raadzel ontwikkelen; doch op voor
dat gy, in eene andere meer gewigtige zaak, my-warde,
niet zult vergen om de volkomene openbaaring myner geheime maatregelen te mogen weeten.
„ De Heer HILL hervatte, dat, daar het geen by zag,
genoegzaam miraculeus was, hy niet dagt ooit iets meer
wonderbaarlyk te zullen aanschouwen.
„ Gy bedriegt u, was het antwoord van den Heer
VAN ESTIN. In de Wysbegeerte is, zo wel als in de Natuurlyke Historie , het wonderbaarlyklte geval altoos (lat
geen, 't welk wy voor de eerfile reize zien, en waar van
wy de redenen niet begrypen. Gy weet zo ras 't waare
beweegrad niet van dat geen , ' t welk uwe nieuwsgierigheid gaande maakt, of gy vindt het kinderagtig, terwyl iets anders, 't geen mogelyk nog van veel geringer
redenen afhangt, door u als een wonderwerk zal wore
den befchouwd.
„ Toen openbaarde ons de Heer VAN ESTIN, dat het
Rgge•
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geheele werk werd uitgevoerd door een Dwerg,die een zeer
bekwaam Speeler was, en in de Tafel verborgen zat. Dezelve kon niet worden gezien, om dat, wanneer de deuren werden geopend, hy daar niet geheel in was, maar
met zyne beenen verborgen zat in holte Cylinders, die
gefchikt fcheenen tot het onderfteunen der raderen en hef
overige van zyn lichaam buiten de-bomen;trwylh
Tafel onder de kleederen des Beelds verborgen zat. Ondertusfchen zou de Dwerg met geene mogelykheid in de
Lesfenaar kunnen komen, zonder gehoord -te worden, zo
men ook hier geen zorg voor halt gedraagen. En dit
is de reden van 't geheele raderwerk des werktuigs. Het
dient naamlyk nergens toe , dan om den aanfichouwer
van 't fpoor te brengen, en, terwyl men hem door dien
verbaazenden toehel doet waanen, dat de beweegingen ,
die volgen zullen, volkomen van een dood werktuig af»
hangen, met het omdraaien van het raderwerk zo veel
g eraas te maaleen , dat niemand ''er iets var kan hooren,
hoe en wanneer de Dwerg zich van zyne fchuilplaats in
't hol der Tafel begeeft ,en, als hy zich daar in heeft verborgen, 't valletje, waar door hy gekroopen is, achter
zich toefluit.
„ Wanneer by dus eenmaat in zyn fchuilhoek verborgen zit, kan men zeer gemaklyk het werktuig op zyne
rolletjes laaten voortkruien ; zonder dat men hem daar
door zal ontdekken , en , om de aanfchouwers nog beter
te overtuigen dat 'er geen mensch in het werktuig ver.
Morgen zit , ligt men nu alle kleederen op , en opent
het lichaam van het konstwerk. Waar uit volgt , dat
de toer op eene betooverende wyze voor de toekykers
moet eindigen , die alles toefehryven aan een horologie ,
't geen niet dan door een fchrander brein kan worden
verrigt.
„ Onderrusfchen blyft 'er nog cone zwaarigheid over.
Hoe kan naamelyk de Dwerg, die in 't donker verbors.
gen zit, weeten , hoedanig een fink door zyn Tegenparty
wordt verzet, en hue eigenlek het fpel Praat? Dit kan op
verfchil',ende manieren gefehieden; doch 't best door middel van een halfdoorfchynendl Schaakbord , 't welk, 't
l)ovenlle van de Tafel uitmaakende , 't binnenwerk geheel
in 't donker laat, zo dat aldaar de Dwerg niet kan wor^len gezien, terwyl by egter li gts genoeg behoudt om all€ te zien wat buiten hem omgaat.
Wat eiadelyk d middei oo betreft, door welke de
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Dwerg den arm van het Beeld in beweeging brengt, en
de fcukken verzet, dezelve verfchillen niet veel van eene
zogenaamde Pantographe of Tekenaap , van welken men
den eenen arm beweegt om eene Schildery in 't groot
af te trekken , terwyl de andere arm dezelfde lynen in 't
klein op eerre zeer kleine tekening afloopt."
Men vergelyke deeze oplosfing met de aangeduide Brie•
ven over het Schaakfpel I eetend Beeld ; men zal veel,
doch, uit de ongelykheid der befchryvinge, alles niet opgelost vinden; dewyl egter de Heer HJEsELER , met zo veel
zekerheids, aangaande den Schaakfpeeler van VAN KEMPELEN, betuigt, dat 'er een Knaap in verborgen zat, durven
wy wel vastí{ellen, dat de gelukkige keus der middelen,
welke hy ter begogelinge gebruikte, in het verbergen van
een kundigen Speeler bePtaan hebbe.
Met genoegen zullen de Liefhebbers het berigt leezen van andere Kunstftukken, by den Heer VAN ESTIrr
gezien, en niet zonder verbaazing, de verfcheide Kunstbewerkingen, die hy, ter vertnaaking en verftomming der
Heeren SHARP en HILL , te werk ítelde.
Een aantal wel uitgevoerde Plaaten dient ter ophelderinge veeler Kunstftukken en Handgreepen, zonder dezelve niet wel te begrypen; doch met dezelve nog bezwaarlyk naa te doen, zo men zich geene kunstvaardigbeid en handigheid eigen maake.
Vaderlandfehe Historie verkort , van den faare 1751 tot
Op 1788. Ten vervolge op dat van j. WAGENAAR. By
de Bezitters van het Fonds van Izaak Tirion , 1791.
In 8vo. 18o bl.
uiten twyfel í}elde de Heer
der Vaderland
B
Jeugd een bevallig Gefchenk ter hand, toen hy-fche
zich verleedigde, uit zyne zo gezogte
WAGENAAR

als beroemde Vader
Historie, eene Verzameling te maaken van de uit -landfche

gevallen, en by Vraagen en Antwoorden mede-fteknd
te deden. Het verwierf aller goedkeuring, en was ook in
dit kleine Werkje den oordeelkundigen en onderfcheidenden geest diens Mans te ontdekken. Niet vreemd, dat
men te raade geworden is, om, van het Tydperk af, waar
de Verkorte Vaderlandfche Historie van WAGENAAR ophuudt, tot het 'Fvdperk der Omwentelinge, in den Jaare
1788, een clergelyk Werkje te vervaardigen. Dan , wy
hebK5
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hebben, by het doorleezen, de meermaals gemaakte en ge•
gronde aanmerking, op nieuw, geftaafd gevonden, dat vee
eens korten Opflels, of Uittrekzels, voor-len,htmak
een gemaklyk volvoerbaar werk aanziende , in de daad
volvoering zeer te kort fchieten. Keus en Schikking-lyke
komt het voornaamlyk op aan : -en in deeze beide zal
men het Stukje, thans voorhanden, maar al te gebrek
vinden, om van andere gebreken, die het ligt zou-kig
vallen aan te wyzen, te zwygen.
Gedenkfchriften en Reizen des Graaven VAN BENYOWSKY,
door hem zelven befchreeven, naar de Engelche t7ertaaling uit het oorfpronglyk Handfchrift overgezet. IIIde
Deel. Te Haarlem by A. Loosjes Pz. 1792. In gr. 8vo.
1 55 bl.
eezers, wier nieuwsgierigheid dus verre te gast ging
op wonderbaare lotgevallen, en uitgelokt werden om
L
verder verzadigd te worden, vinden hier overvloed van
voorraad. In 't Plot des voorgaan den Deels, zagen zy den
Graaf VAN EENYOWSKY het Water - Eiland verlaaten, om
na japan te ílevenen (*). Met zyne Reize derwaards
vangt dit IIIde Deel aan, vermeldt zyne aankomst, en
't vriendlyk onthaal hem daar aangedaan.
Onder de gefprekken;, die hy met een Bonze hieldt, betuigde hy: „ Daar geland te zyn vol vrees: dewyl de
Hollanders boosaartig uitftrooiden, dat de japanners de
Christenen om hals bragten. --- Op deeze laatfte woorden betuigde de Bonze, dat 'er in de daad een gebod
des Keizers was, om geen Spaansch of Portugeesch Christen in het Land toe te laaten; doch dat dit belluit Beene
Christenen betrof van andere Volken, die nooit het Ryk
Benig kwaad aangedaan hadden." In een onderhoud
met den Koning des Landfchaps, vroeg deeze hem wegens de Hollanders? De Graaf moet geen gunftig berigt
gegeeven hebben: dewyl , gelyk hy fchryft, „ de Koning
hem bedankte voor liet vermelden der waarheid : want by
zeide, zeer wel te tveeten, (lat de Hollanders een klein
handeldryveud Volk waren, onderworpen aan een Prins,
die geld van hun trok, tot belooning dat hy hun door

Zyn

C*; Zie dl,. Trad, Lolt. voor í7g2. a St. bl. a58.
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zyn Krygsvolk verdeedigde." — De Graaf nam de veyheid,
den Koning te vraagera , of hy dagt dat de Hollanders
Christenen waren ? Fly antwoordde : „ Dat Kooplieden
geen Godsdienst hadden : hun eenig Geloof beflaat in Gelei
te winnen, terwyl zy zich weinig bekreunen omtrent het
Geloof in GOD!"
's Graaven vraag gaf mogelyk gelegenheid, althans wy
vinden dit vervolgens opgetekend, tot de vraag , die de
Koning hem deedt; „ of by een Christen was, ílerk genoeg om tot verdeediging van het Kruis te herven ?"
Hierop vinden wy deeze Geloofsbelydenis des Graaven,
die hem uit alle ongelegenheid redde: „ Ik antwoordde,
dat ik geen eerbied voor het Kruis had, dan wat de
waarde van de flo#íè, waar uit het was zamengefleld,
vorderde; dat ik zeker geen Volk dagt aan te treffen,
dwaas genoeg om my ter dood te brengen, om dat ik
met waarheid zeide, dat hout. niet meer noch minder was
dan hout. Hierop betuigde hy, dat ik hem niet begreepen had, hy wilde vraagen , of ik gereed was voor myn
GOD te fierven? Ik zeide daarop, dat ik, voor myn GOD
flervende, tevens voor den cov der Yapanneren zpu fierven; dewyl ik één eenigen GOD beleed , den Schepper
aller dingen. Dit antwoord voldeedt hem: want hy riep
uit, Namandabar! en liet my zeggen, dat ik in 't flutz
van den Godsdienst waarlyk een Yapanner was, indien
ik niets anders geloofde. Ik onderrigtte hem, dat ik geen
ander Geloof had, dan in den éénigen GOD, den Voortbrenger aller dingen; en dat myn Godsdienst be(londt, in
zo veel goeds te doen, aan myne medemenfchen, als ik
kon, en niemand te verongelyken. Naa deeze ontvouwing omhelsde my de Koning, zeggende: Sindaulla! Sindaulla! zo veel als zeer goed! zeer goed!" Wy heb.
ben dit kortlyk willen aan lippen, om te toonen hoe men
in Yapan over onze Natie denkt , en met welk een Belydenis men volfljan kan in dat Gewest, ten welks opzigte zo veel verteld wordt wegens het .7efumi, daar afgevorderd , beflaande in het trappen eener fchilderye van
JESUS en MARIA (*).
Min
(*) Men zie, daar over, het Gedrag der Hol/anderen in ,japan,
met betrekkissge tot den Christl. Godsdienst, door den Heer o. z.
VAN HAREN , in onze 1 aderl. Letteroef. VI D. 2 St, bl. 273.
enz. als mede 316.
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Min gunftig was 's Graaven ontmoeting op een Eiland
aan de .7apanfche kust, vervolgens door hem aangedaan;
eene onaangenaamheid, verzoet door het veemen van een
rykgelaaden .7apanfche Bark, welke zy, het Volk fpaarende, naa de Laadmg overgenomen te hebben, lieten zinken.
Wonderbaar waren BENYOWSRY'S ontmoetingen, naa het
verlaaten van Yapan, op Usmay Legon, een der Lequeis
Eilanden, 't geen hy, veel Zeegevaars uitgedaan hebben
bereikte. Hier vond de Graaf het geraaden anders-de,
dan op de 7apanfcht kust te handelen, en den Brief eens
5ef titfchen Zendelings, hem daar overgegeeven, met eer.
bied te kusfchen , als mede een Getydeboek, van dien
Geestlyken naagelaaten; hier beval by een groot Christen
Kruis, uit de Kerk van Bolska medegenomen, aan te brengen , en 't zelve aan de Eilanders te vertoon en. „'t Was,"
meldt hy, „ met een Sluier overdekt, en zo ras deeze was
weggenomen, vielen de Eilanders op hunne kniën, en, de
handen ten hemel heffende, riepen zy, Hijs, Hifos, Chris tos, Christos; en dewyl ik zag, dat zy niet wilden ophaan, zo lang het Kruis voor hun was, liet ik het weg
waarop de twee Hoofden, die het Breviariurn-nem:
van Vader IGNATIO SALTS gebragt hadden , opflonden,
en my beurtelings te verflaan gaven, dat hunne vriend.
fchap opregt was." Minzaam was 'het onthaal. Een Ton quinsch Overate , met Vader IGNATIO op deeze Eilanden gekomen , verhaalt de Gefchiedenis diens Geestly•
ken, naa wiens overlyden by Hoofd des Volks geworden
was. Het Graf en de Overblyfzelen diens Zendelings
bezogt BENYOWSKY flaatlyk. Men wilde , dat by hier
zyn vast verblyf vestigde; doch hy ftreelde hun met de
hoop, dat dit naa twee jaaren zou kunnen gefchieden ,als
by wederkeerde. Het verblyf , hier, was een uitfpanning
voor zyn Scheepsvolk: en ging by 'er een flag van Huwelyksverbintenis met een der Eilanderinnen aan; de Voorhelling ,de Huwelyksïnzegening, en de Plegtigheden deezer
Verhintenisfe aan TINTO VOLANGTA, welke op een Pantomire uitliep , is zeer aartig hefchreeven. Met deeze
Eilanderen ging by een Verdrag aan tegen zyne wederkomst. Vyf zyner Scheeplingen bleeven,uit eigen verkie•
zing, en met toeltemming, op dit Eiland.
Weder in Zee geflooken, hadt hy eene ontmoeting met
twee Hollandfche Schepen , waar by den onvertzaagden Peelde. Toen by de Schepen van verre zag, gaf by
last , oen alles tot een flag toe te rusten , cn liet het eerie gedee,
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deelte der beste Schutteren in de marsren klimmen. op
een kanonfchoot van elkander zynde, ontdekte hy dat het
Hollandfche Schepen waren; het een achttien, het ander
twaalf, Rukken voerende. „ Gereed ten ftryde,". dus vervolgt hy het verhaal, „ kwam een der Schepen op een
fnaphaanfchoot van ons; het deedt een fehot, en riep ons
toe by te draaijen, en onze Papieren te brengen. Dit
gedrag van den Hollandfchen Capitein verwonderde my
zeer, en te meer, om dat ik, van Zeewetten geheel onkundig , niet wist wat by door de gevorderde Papieren
verftondt; hierom antwoordde ,ik met vier kanonfchooten,
en de Schutters in de marsfen begonnen te vuuren, 't
welk hem niet aanílondt. Hy wagtte zyn Makker, die
tot zyn by[Iand kwam; doch zich vergenoegde met op een
grooten atfland van ons te blyven. Ik haalde de vlag
van de Republiek van Poolen by , en zette myn koers
Zuidwaards voort. In 't eerst fcheenen zy beiden my te
willen volgen; doch, op het gezicht, dat ik my. gereed
maakte om hun te ontvangen, koozen zy voor zich de
beste party in van ons af te laaten , en hun eigen koers
te houden. Ik had vast beflooten een derzelven aan te
klampen, en hun, 't geen zy gedaan hadden, duur betaald
te zetten. Dit kleine gevegt, het eerfile dat ik immer op
Zee zag, kostte ons alleen eenige weinige fchooten,en de
moeite van het flagvaardig maaken; waarop het de Hollanders te ftaan kwam, is my nooit gebleeken."
Mogt 's Graaven verblyf op Usmay Legon een BlyI'pel heeten, Formofa, de eerde plaats waar hy vervolgens
landde , leverde een Treurfpel op. Eerst werd by 'er onvriendlyk ontvangen , vervolgens beter onthaald. Hier
trof by een Gelukzoeker, een Spanjaard, Don HIERONYnMo
PACHECO, aan, die hem op Formofa grooten dienst deedt.
Dan, zyn Boezemvriend PANOW werd met nog twee andere Tochtgenooten verraadlyk vermoord, over welken
moord by een wraakneemenden Oorlog voert, een Legerplaats oprigt , een Bezoek des Generaals van Prins
HUAPO ontvangt, en van den Prins zelve; met welken
Vorst hy eene Verbintenis aangaat , en met dien een
vyand beftrydt , in dit alles door PACHECO geholpen,
Den vyandlyken nabuur overwonnen hebbende, ontving
by ryke Gefchenken , die hy onder zyne Tochtgerooten
uitdeelde. Zy wilden op Formofa blyven, van welk gevoelen by hun afbrengt. — Dit gedeelte geeft ons een
groot denkbeeld van zENYowsxv's Krygsbeleid, woed, en
b.,
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bekwaamheid om zyn Volk in zyne belangen over te haas
len.
Van het Eiland Formofa verfchaft by ons dit kort be.
rigt : „ Het Eiland Formofa draagt by de Chineefen den
naam van Touai-ouai, en by de lnboorelingen heet het
Paccachimber. 't Is een der fchoonfte en rykfte Eilanden
der Wereld. De grond brengt, op zeer veele plaatzen,
jaarlyks twee Oogften van Ryst en andere Graanen voort,
niet eene groote verfcheidenheid van Boomen, Planten,
en Vrugten; Rundvee, Schaapen, Geiten, en Gevogelte,
is 'er in menigte. De veelvuldige Rivieren, Meiren, en
mindere wateren, leveren overvloed van Visch. Het heeft
veele gemaklyke Havens, Baaijen, en Inhammen, aan de
kust. Uit het Gebergte haalt men Goud, Zilver, Vermillioen, rood en wit Koper, als mede Steenkoolen.
„ In acht Vorftendommen is het Eiland Formofa verdeeld. Drie liggen 'er aan de Westzyde, en worden befluurd door de Chineefen, en van 't zelfde Volk bevolkt.
Alle jaares komt 'er een Gezant uit China, om de Schatting op te haalen van deeze drie Landfchappen , welke by wyze van Hoofdgeld geheeven wordt. De Keizer
houdt vyfhonderd Schepen , om 's jaarlyks deeze Schat
te voeren, welke beftaat in eene groote menigte-tingover
Ryt, Graanen, ruuwe Zyde, Katoen, Goud, Zilver,
en Kwik. De Peíluurders deezer Landfehappen breiden
íteeds hunne Bezittingen uit, of door list, of door het
aangaan van Verbiutenisfen, in zulker voege, dat zy ver
Steden en Landen van hunne Nabuuren verkre.-fcheidn
gen hebben.
„ De Inwoonders van dit Eiland zvn befchaafd, uitgenomen die aan de Oostkust leeven. Over 't algemeen verwyfd van aart, en moedeloos; overgegeeven aan luiheid;
aan de zagtheid der Lugt- en Landitreek zyn ze hun beflaan verfchuldigd; de grond levert alles met zeer weinig
arbeids op. Als men de drie Chineefche Landfchappeu uit.
zondert, zyn de Mynen op dit Eiland overal onbearbeid.
Zy vergenoegen zich met het Zand te wasfchen, om 'er
het Goud uit te haalen. Vinden zy Paarlen in de fchulpen, het is enkel by toeval. Her gemeeue Volk op Formofa gaat gekleed in Blaauw Katoen. De Steden zyn altoos in de vlakten gebouwd, de Dorpen op 't gebergte.
De Huizen van aanzieulyke Lieden zyn fchoon en groot,
maar eenvoudig; die des gemeenen Volks niet meer dan
Hutten, en ítaat het hun niet vry, betere te bouwen: de
mees-
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meeste vindt men met ftroo en riet gedekt, en ze flaan
met pallifaden van elkanderen afgezonderd. Het Huisraad
is niet meer dan 't geen de nooddruft volftrekt vordert.
In de huizen der voornaame Formofaanen zyn afzonder
vertrekken, waarin zy eeten, Vreemdelingen ontvan--Iyke
gen, en zich verlustigen. De vertrekken der Vrouwen
ftaan altoos op zichzelven, van het Huis gefcheiden,fchoon
in denzelfden omtrek; het ftaat niemand vry daar in te
treeden. Op dit Eiland zyn geene Herbergen voor Vreem.
delingen; maar de Reizigers zetten zich neder in 't eerfte
Huis waar zy komen; de Eigenaar ontvangt hun vriend
onthaalt ze op Ryst, Vleesch, Tabak, en Thee. -Iyk,
„ De eenige Handel , dien de Inwoonders van Formofa
dryven, is met zommige .7apanfche Barken, die hier aan
Chineefen.
-komen,td
„ In elk Landfchap zyn vyf of zes Steden, die inrigtingen hebben, om de Jeugd leezen en fchryven te leeren. Hunne fchryf- en cylferletters zyn zo moeilyk als
die der Chineefen. Hun uitfpraak is nu eens fchielyk en
fchel, dan weder langzaam en grof. Zy krygen hunne
boeken uit China. Men vindt 'er Tovenaars en Gelukzeggers, die eenen grooten invloed hebben op het Volk.
Hun Godsdienst beftaat in het aanbidden van éénen GOD,
en het volvoeren der gezellige pligten. De onoverheerde
Landfchappen worden beftuurd door Prinfen en Koningen , die een volftrekt Oppergezag oefenen over hunne
Onderdaanen. Geen deezer laatíten , den grootflen niet
uitgezonderd, heeft eenigen Landeigendom. Zy trekken
hunne voordeelen van de Landen, aan het goeddunken
van den Vorst onderworpen, en van de verdienflen hunier Slaaven. Eenigen der voornaamften hebben duizend,
ja twee duizend, Slaaven. De Raad der Prinfen beftaat
altoos uit hunne eerfte Krygsbevelhebberen; zy houden
beftendig hun Krygsvolk in dienst, verdeeld in vier, vyf,
of zes, Smaldeelen, die geduurig op de grenzen blycen.
De Lyfwagt der Souverainen beftaat uit vyf of zes honderd Jongelingen; gelprooten uit de Huizen hunner aan
oude Soldaaten worden ge.-zienlykftOdra.De
bruikt tot het Ileveihebberfchap der Steden en Dr)rpcn:
want 'er is geen Dorp op Formofa, of het Praat onder
een Krygsmafn,, die 's jaarlyks aan zyn Opperbevelhebber
eene lyst moet opgeeven van het Volk in zyn Regtsgebied.
„ For-nofa, door de Zee omringd zyndle, onderhouden
dee
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deeze Prinfen behendig een zeker getal van Vaartuigen,
met twee masten en vier en twintig riemen. Zy gebruiken geen kanon , maar veel kunstvuurwerken." — Een
plan ter oprigting eener Volkplanting op dit Eiland,
geeft de Graaf aan de hand.
Dit Eiland verlaten hebbende, bereikte by de Chineefche kust , en ontmoette te Tanafoa een vriendlyk ontlhaal. Macao verfchafte hun een dergelyke bejegening. Hier
treffen wy Juffrouw APIIANA$IA , de Dogter des Gouverneurs in Kamtf chat ka, op de reis als vergeeten, weder aan;
doch alleen niet vermelding van haar dood, „ die my,"
fchryft BENYOWSKY , „ zeer trof; byzonder dewyl dezelve my beroofde van de voldoening om haare verknogtheid aan my te vergelden, door het Huwelyk met den
jongen pouow, Zoon van den Archimandrit, aan wïen
ik den bynaam myner Familie gegeeven had." Op
deeze plaats overleeden drie en twintig zyner Tochtgenooten. --- Veelvuldig, doch vergeefsch, waren de aallzoeken zo der Engelfchen als der Hollanderen, om den
Graaf tot zich te trekken, „ mits hy zich verbondt om
zyne Papieren aan de Engelfche of Hollandfche Corn,, pagnie ter hand te Rellen , in derzelver dienst te tree„ den, en geen zyner Ontdekkingen aan anderen mede
„ te deelen , " dan by was met de Franfche reeds in
Onderhandeling getreeden. Eene gedugte Zamenzweering
van STEPHANOW en WYNBLATH ontkwam hy, als mede
het gevaar eener zwaare Ziekte, en de laage om hem als
een Zeefchuimer by de Chineefcn te verklaagen.
Met de Franfchen een Verdrag gemaakt hebbende, ver
Macao, waar hy zich ontfloeg van den hem Heeds-lietby
verraadenden STEPIIANOW , dien hy vier duizend Piasters
gaf, met veyheid, om te gaan waar 't hem behaagde. Deeze vervoegde zich by de Hollanders, en werd na Batavia
gezonden (v).
Voorts
(*) Van deezen

STEPHANOW hebben wy,
2 Sr. b]. 2Io, een

in onze N. Alg.
verflag gegeeven,
door het plaatzen van een Kort herhaal der Lotgevallen en
zonderlinge Reize van H1PPOLYT STLPANOFF, uit deszelf Bal
na Macao en van daar na Batavia,-lingfchapKmtk
getrokke uit een omftandig Berige van hem zelven, in de Rus
taal opgefield, en naar het origineel vertolkt. Door j con-fche
CASPAR MMETZLAR , Lid van de Hollandfche en Zeeuwfc.'ie Maat
weleer ,Predikant te Pata: ia, nu te Beuficlieyn.
-fchapyen,
Paderl. Letteroef. IV D.
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Voorts behelst het laatfte HHoofdfluk, deezes Deels , zyne
Reis van Macao na Ijle de France, en van daar na Frank..
ryk. In dit Ryk werd hy heusch ontvangen , door den
1iertog D'AGUILLEtz. Deeze Helde hem voor, in den dienst
des Konings te ereeden, met aanbod van een Regiment
Infantery: dit nam hy aan, onder beding, dat het zyne
T1ajefteit behaagen zou zich van hem te bedienen, on
Vastigheden aan geese zyde van de Kaap aan te leggen.
Hy trof 'er een Ooln aan, met een Bevelhebberfchap erf
een Ridderorde befchonken. Door diens byfland, en 's Ko
goedheid, vondt hy zich in ítaat een Postbode na-nigs
Jlungaryen te zenden , om onderzoek te doen na zyna
Huisvrouw en, Kind. Die eerlang by hem kwam; docll
kort te vooren haar Zoon verlooren hadt. -- De Staatsdis.
naar Helde aENYOWSKY, die zo vol ontwerpen was, de be.
geerte zyns harten voor, tot het opregten eener Vastighei,1
op het Eiland Madagascar; by volgde bereidvaardig dien
wenk, en zal een volgend Deel otis den uitílag leerei,
Alcibiades. Door A. G. MEISZNER . Op een veyen trant in 't
Neërduitsch gevolgd. Derde Deel. Te Haarlem by. F. ohp,
1791. In $vo, 332 bl,
eerste helft
welke
mannelyken ouderdom, verrichtte, worden in dit Derde
D
Deel , door den bekwaamen MctsZN R , op zyne hein alleen
daaden,

ALCI1IIADES, in de

van zynetl

eigene, en reeds genoeg bekend zynde, wyze, voorgelleld. Die
ouderdom is ryk van gewigtige voorvallen , voorgil in eene
Republiek als 4thene, in den tyd van ALCIBI was, was; en in den
rang die deeze in dat beroemd Gemeenebest bekleedde. Wy kiezen
geenzins de aantnerkelyktte voor den Staat, maar zeker een der
beste daaden van ALCIY,IADES, uit, wanneer wy, in het volgend
Tafereel, zyne edelmoedigheid, in het vergeeven zyner lasteraars,
doen kennen. Het verbeeld een openlyk middajsnual, en wordt
door een fraai Plaatje opgehelderd.
„ T.SSArlrEIUNES (zig nederzettende.) Zet u nevens my, Zootr
van h1JNIAs ! volgens gewoonte. (Tegen eenera die agter hervr
Haat.) Waar is secoAS de Kamerheer? ,fly moet my den

wyn aanbieden.
Kamerheer. Myn Gebieder! by had reeds gisteren Liet g;

juk;
Tiss. En by moet het heden wederom hebben. Roep heen.
Kamer/1. Ten eerhen, want hy is in de kamer hier naa3,tr
(Een misnoegd genswnpel der Hofbedienden. Baas vert js^t;
S
LEFT . 1793. no. 6.
;rotuk
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trotsch tegen de overigen , en deemoedig tegen zynen Beheer.
jc,'aer.)
Tiss. (Zig naar het einde der tafel, tot Bagoas wendende.)

Weet gy wel , BAGOAS aan wien gy die onderfcheiding te
,danken hebt, om my tweemaal agter elkander te mogen opwagten?
iiEG. (Met de handen krtsiswyze over elkander geflagen.) Ik zal
my gelukkig fchatten , wanneer myn zwakke, maar trouwgemeende, dienst mynen glorieryken Gebieder behaagt.
Tiss. (Op een' bei?rafepden toon.) Wanneer zy trouw ge
zou zy my zeker behaagen : maar thans bedoel-mendwar,
ik niet zo zeer uwen dienst, als wel een Voorfpraak, die my
u aanbeval.
BAG. IViogt ik zo gelukkig zyn van den beguntliger te ken.
nen , die zo weldaadig omtrend my is!
Tiss. (Op Alcibiades svyzende.) Zie hem hier.
B.G. (Eenigzins verieegen terwyl hy zich her/1ellen wil.) Gy,
doorluchtige Zoon van KLINIAS i'
In de daad, Arc. (Lagchende.) Ha! ha! Gy weet misfchien niet, myn
goede Vriend ! waar door gy myn aandenken verdiend hebt.
Edele Satraap ! verlicht hem zyn verfland!
Tiss. (Op een bitteren toon.) Even als ware de Bene aanbe•
veeling de andere niet waardig! Uw grief', BAGons , heeft
wel niet gewerkt, maar zyn Voorfpraak heeft gegolden.
BAG. (Verleegener.) Welke Brief? myn glorietaaardigfle Ge
-biedr!
Tics. (Hem den Brief voorhoudende.) Wiens hand is dit?
BAG. Ik ken ze niet.
Tiss. (In volle gram/chap.) Gy kent ze niet?
Ha! EIlendige ! uw wreevel durft dan zo verre gaan , dat gy door
uwe leugens myn gehoor poogt -te kwetzen ? Zyn dit
niet uwe letters? Was het gisteren de dag van uwen diense
niet? Wie anders dan gy kan in de kamer geweest zyn, waar
ik deezen brief heb gevonden? Waart gy het niet, dien myn
Wagt fleelswyze 'er uit heeft zien fluipen2Zyn u niet meer dam
eens halve fpotternyen tegen deezen mynen Vriend ontvallen?
Waart gy niet, maar waar toe verneder ik my langer, om zo veelvuldige bewyzen tegen zulk een' Onwaardigen aan te voeren ? 'Er zyn nog middelen genoeg, om uit
zulke hardnekkige Booswigten de waarheid te krygen. Kies
dan in dit oogenblik , of vrywillige bekentenis, of pynelyke
ondervraaging
BAG. K;rielende.) Indien myne onfchuld.....
Hoe! nog langer? ilyn Wagt!
Tis . Onfchuld?
Crypt deezen Booswigt, ea leg hens op de ergfle pynbank! —
En, niet voor dat hy zyn laatflen adem uitblaast, of zyn
laatfie Guiteultuk bekend leeft, moet gy 'er hem afueemeu.
(Ds
,
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(De WYtgt grypt hem aan: Alcibiades fchynt te willen fpree.
ken.)
BAG. 8 Genade! genade! (Terwyl men hem wil voortfleepen.)
Ik zal alles bekennen!
'Er zal geen pynbank noodig zyn!
Ik fchreef den brief.
Tiss. (Op Alcibiades wyzende.) Wend dan het aangezigt naar
deezen, en doe bekentenis ! Aan hem geef ik uwen rycdom,
uw leeven , en alles over, wat gy bezit! Hy is uw Heer
en Rechter.
BAG. (Zig voor Alcibiades met het aangezicht ter aarde werd
pende.) d Mogt gy!
4LC. (Met eene edele houding.) Myn warmfle dank, edele
Satraap! voor dit vereerend blyk van uw vertrouwen!
't Is billyk, dat ik my beyvere, om het te verdienen.
BAGOAS : ik zal meer zyn dan uw Rechter; ik zal ook uw
zachtmoedige Rechter weezen. 't Is waar, ik zou u kunnen
vraagen; waarmede heb ik,
ik, die u nooit met Ivoor.
den of gedagten beleedigde, uwen haat, en wel deezen uwen
doodelyken haat, verdiend? Ik zou u kunnen vraagen: wie de
Deelgenooten van dit uw boevenhuk zyn? Op dat ik my ook
voor lien zou kunnen wagten, en zy naast u zouden moeten
knielen ! Maar ik wil ze niet westen , en wil u ook niet
jraffen!
fla op! ik wreek any niet.
Gemompel der Menigte. Grootmoedig !
Edel l
onbegrypelyk edelmoedig!
Tiss. (Verwonderd.) Hoef ALCIBIADES! gy wilt,...
ALC. (Hem in de reden vallende.) Ook u wilde ik bidden,
-

-

om te doen het geene ik deed. Deeze Oegelukkige,
Tiss. Hem vergiffenis te fchenken? ---- Neen! nooit!
Wagten! grypt hem! De dood aan 't kruis, --ALC. (Hêm in de reden vallende.) Spreek het niet uit, edele
Satraap! Hoe! TISS.^PHERNES kan zyn woord te rug neemen ?
Het lot van BAGOAS ítelde hy in myne handen , en ik be.
flischte!
Tiss. Welaan! het leeven kunt gy hein fchenken; maar myne
vergiffenis erlangt hy nooit. Hy zy ontzet van zyn A.npt;
verbannen van myn Hof, en zie ndoil weder myn aangezicht!
vrugtALC. Dit niet! edelmoedige TISSAPHERNES! Half,
loos zelf, zou dan myn gefchenk, en mooglyk ondraaglyker
dan de dood zelf , zyne eraf weezen. Schadeloos was zyne
©nderneeming ten mynen opzigte; ze zy ook fchadeloos voor
hem zelf. Hy ppogde my van uw vertrouwen, vat' uwe zagc.inoedigheid, te verfleeken! het kragtigíl•e bewys dat henY zulks
mislukte; het verfchriklyklle voorbeeld voor zyne Medegenoo•
ten, of voor dezulken, die eveneens denken als hy, zal uwe
bereidwilligheid zyn , ooi myne verzoeken over 't algemeen, ea
dit in h<t hyzonder, te verhooren.
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ALCIBIADES

Menigte van Hovelingen. (Half av'erluid.) Eene grootmoedig_
held zonder wedergade!
Tiss. Zoon van KLINIAS ! aan welk een onwaardig Voorwerp
verkwist gy uwe goedheid en edelmoedigheid!
De overMaar ik ben nog fierreeding fpreekt van uwe lippen!
key verplicht om naar de flem der Gerechtigheid te hooren.
(Tegen Pagans.) Onwaardige Slaaf! hoor uw vonnis; dat
door geen tegenfpraak of voorbeden meer ontzenuwd kan worden! IIoor het , by het heilig vuur der Zon , by de waare
Dank het ALCIBIADES,
glansch der Godheid ! bevestigen.
Dank het zyne onbaatzug.
dat ik u het leeven fchenk !
tigheid, dat ik de helft uwer goederen , ik ken uwe gierig
aan u laate, en hem lechts de-heidn
uwen rykdom ,
andere helft daar van beloove! --- Dank het zyne meer dan menfchelyke grootmoedigheid, dat ik u niet voor eeuwig verban Verwyder u heden uit myne tegenwoordigheid!
ne!
eerst dan , wanneer na verloop van een maand deeze edele
Griek een woord ten uwen voordeele fpreekt, dan mooglyk,
SIaaf! kunt gy u andermaal voor my nederbukken.
BAG. 6! Laat my heden nog maar het ítof kusfchen, 't welk
doorluch.
we voeten gedrukt hebbent Laat ik voor u
tige ALCIBIADES!
ALc. Ga, BAGOAS 1 uwen dank begeer ik niet , en uw ver.
zoek kan ik alreeds naden. Wees verzekerd, wanneer het
aan my legt, dat de eerde dag van de volgende maand de
Iaatfte uwer verbanning zal weezen! Wees ook niet bezorgd voor uwe goederen. IVTyn Voríielyke Vriend heeft ze
my gefchonker1, doch het weder weg f herken heeft by my
niet verboden. Huishoudlyk voor my zelf te weezen veríia
ik my niet, maar het voor anderen te zyn, hoop ik te ver.
!laan. (Bagoas verwydert zich.)
Eenige Griek! die verdient
Tiss. Braave ALCIf3IP.Drs!
myu Vriend te weezen. Het echte Goud wordt nooit zekerder
op een toetstleen bevonden echt te zyn , dan de waare edel
uwer Ziel zich, by dit geval, doet kennen. Over-moedigh
h em , die flegts met een oogopllag u be!eedigt, kome myn
hitterite toom! En doodflraf zonder genade , onafwendbaar,
zelf niet op uwe voorfpraak, zy het lot van hein, die tltig
één woord tegen u fpreekt of fchryft; zelf zal ik dien geenen
straffen, welke u fiegrs benyd, alhoewel ik zelf van deeze ondeugd niet verre ben; Gy verfmaad myn gefchenk, met
de goederen van BAGOAS; doch deezen ring van mynen vinger
zult gy echter niet verfmaaden. Ik fchenk hem u daarom
Liet , vermids geen Juweelkenner het nog• ooit heeft durvea
zvaagen, om hein op prys te flellen. Hy zy flechts eerre her.
itlnering van deezen Dag, en meer niet."
In het daar op volgend Gefprek blykt, dat ALCIBIADES in dit
,geval meer edelriect ig in ishyu , dan weezenlyk grootmoedig,
has-
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handelde; hebbende by enkel naar eerst wel overdachte R aat
kundige grondregelen gewerkt, die hem Vrienden moesten doen
winnen , en zyne Vyanden ontwapenen.

Stichtend en vermaaklyk Handboekje voor Kinderen en Kinder.
vrienden. Gevolgd naar het Iloogduitsch van den Heere
SALZMAN. Te Leyden by A. en J. Honkoop , 1792. In
8vo. 178 bl.
ls een tweede Deel , hoewel met een weinig veranderden
A
tytel, kan dit Werkje befchouwd worden van den Sticlrtend vermakenderz Leeraar van Kinderen en Kindervrienden ,

welke, nu omtrent vyf jaaren geleeden, door dezelfde Boek
Ook hier ontmoeten wy een-verkopswidtafgven.
reeks van kleine Stukjes, meestal in de gedaante van Zamen
alle welke Bene heilzaame ftrekking hebben , door-fpraken,
het beflryden van ondeugden of vooroordeelen, en het vertoonen van deugd en gehoorzaamheid in een behaagelyk licht.
Het uitvoerigfe van allen is een klein Blyfpel , getyteld :
„ Denk , dat het meest van u zelven afhangt, genoegen te
„ hebben," 't welk vry wel is uitgevoerd, en zich niet genoegen laat leezen. Dewyl wy dit en foortgelyke Werkjes, om
hunne nuttigheid, gaarne in de handen van fchrandere Kinderen, of wel van derzelver Opvoeders, zagen, zullen wy, om
dien wenscb meer kragt by te zetten, ons de moeite der af-.
fchryvinge eener Zamenfpraake getroosten, de good getyteld ,om
te dienen tot eene proeve , op hoedanig eene wyze de fchrandere sALZMAN de fchadelyke vooroordeelen te keer ging.
„ LEANDER liet een Jood op zyn kamer komen, om een
paar gespen van hem te kopen , en , terwyl by met dezen
aan 't handelen was, (loop zyn zoontje Adolf, een loos platje,
fit weg , liet zich van de keukenmeid een flak Spek geven,
en (lak dit vervolgens zeer behendig in den zak van den Jood.
Ter(lond liep hy vol vreugde na zyn broêr Pieter , en vertelde hem dien (echten pots , dien hy den armen Jood ge.
fpeeld had.
„ Aan de tafel zittende, bemerkte Leander terflond, dat 'er
iets moest zyn voorgevallen, want Piet en Adolf zaten elkander gedurig aan te kyken en te lachen. floe zy ook hut&
best deden , om het lachen in te houden , dit wilde niet ge-lukken , zo clra de eene maar eenigzins weder begon, kon ook de andere zich niet weerhouden.
„ Leander vroeg al eens , wat 'er gaande was ? maar
kreeg geen antwoord. Eindelyk gebood by Pieter ernfliglyk , hem te zeggen , waar over zy lachten , en deze ' erS3
haal-
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haaide then , wat Adolf gedaan had ; waarop dit gefprelc
'volgde:
LEAD. Wat heeft u bewogen, Adolf! om dezen moed,
wil te plegen ?
AvouF. Ik wilde eens een grapje uitvoeren, Vader.
„ L. Dat verbiede ik mynen Kinderen niet, dat ze fomwyl
eens een grap hebben, Maar de grap moet een ander niet
beledigen.
„ A. Ik hebbe immers den Jond niet beledigd. Ik zou het
geheel niet kwa!yk nemen, al flak my ook iemand een pond
Spek in den zak.
„ L. Dat gelove ik , want gy eet het gaarn. Maar boe
zou bet zyn , als iemand u een fIuk hondenvleesch in den
zak flak?
A. Al, foei! dat zou een elendige pots zyn.
„ L. En, als gy dan een boterham kocht, en die onwe.
hoe zou u dat fitaken?
tend by het hondenvieesch flak,
„ A. Daar kon ik geen brok van eeten.
„ L. En waarom niet?
A. Foei ! houdenvleesch is toch geheel affchuwelyk.
L. Immers neen. De Inwoonders van Othaheita eeten
niets liever dan hondenhoutjes.
dat moeten varkens van menfchen
„ A. Foci! foci!
zyn ?
„ L. En nogthans , als gy op dat eiland geboren waart,
en van jongs af uwe Ouders en Vrienden honden had zien
veten, zou het hondenvleesch u dan nog wel zo affchuwelyk
zyn ?
„ A. Ik gelove, neen. Dan zou ik misfchien al menig
een hondengebraad mee helpen opeeten.
„ L. Maar , waar van daan komt het dan nu , dat gy zo
walgt van bondenvleesch?
„ A. Wel Vader ! gy walgt immers daar ook van, en Moeder en allen walgen daarvan. Ik hebbe nog nooit gezien, dat
gy hondenvlcesch hebt gegeeten. Ook heeft men my wel ge.
zzegd, dat het niet te eeten was.
„ L. Gelooft gy wel , dat de Jood by zynen Vader var•
kensvleesch heeft zien eeLen?
„ A. Neen: , d t kan ik bezwaarlyk geloven. De Joden
Peten immers geen zwynenvle.sch.
„ L. Heft by ook van zyne Ouders niet dikwyls gehoord,
dat een varken een onrein (lier is?
„ A. tVaarfhynlyk, ja.
„ L. Hoe moet de Jood dan wel te moede zyn, wanuee,(
by varkenvleesch ziet?
„ A. Dit zal hem ook wel walgen?
L. Eveneens als gy walgt, wanneer .gy houdenvleeseli
ziet?
„ A Dat
„
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„ A. Dat denke ik.
L. En evenwel hebt gy den armen Jood Spek in den
zak geftohen , dat voor hem zo affchuwelyk is als het hondenvieesch voor u; en gy zond het zeer euvel opnemen,
wanneer u iemand hondenvleesch wilde fcknffen. Hoe (legt betracht gy dan die goede les van Jefus: ALLES, WAT GY WILT,
DAT U DE MENSCHEN DOEN ZULLEN, DOET HLN OOK ALZO!

„ A. Maar Vader! by is maar een Jood!
„ L. Dat weet ik wel. Maar , waar onder rekent gy de
Joden? onder de menfchen, of onder de dieren?
„ A. Zekerlyk onder de menfchen.
„ L. By gevolg moet gy oo'i alles omtrent hen betrachten , wat gy wilt dat anderen jegens u betrachten , en moet
gy hen niets doen , 't geen gy niet van anderen zond willen
verdragen.
„ A. Maar , ik dacht, Vader! dat de Jood een Christen
kon worden ; dan zou by ook Spek leren eeten , en behoefde
zich niet meer te laten kwellen.
„ L. Nu ja, dat kon by doen , zegt gy. Maar wilt gy
wel een Jood worden?
„ A. !)at verhoede God! zulks zult gy ook niet van my
vermoeden.
L. En waarom niet?
„ A. Dan moest ik immers den Here Christus verlochenen,
die Gods Zoon is!
„ L. Van waar weet gy dat?
„ A. Dat flaat immers zoo veele malen in het Nieuwe
Testament.
„ L. Van wien hebt gy het Nieuwe Testament gekregen?
„ A. Van u, lieve Vader!
L. En waarom gelooft gy dan dat Nieuwe Testament?
A. Om dat het van God is.
„ L. Wie heeft u dat gezegd?
„ A. Gy hebt my dat gezegd, en myn Leermeester nevens
u heeft my dit ook bewezen.
„ L. Maar, als gy nu een Jood tot een Vader gehad had,
zou die ook het Nieuwe Testament voor u gekocht hebben?
„ A. Dat denke ik niet.
L. Zou die u wel geleerd hebben , dat Christus de Zoon
van God is?
„ A. Onmogelyk; want een Jood gelooft dat niet.
L. Zond gy dan ook wel geloofd hebben, dat Christus
Gods Zoon is ?
,. A. {Vel neen, Vader! evenwel ik zou een Nieuw Tes•
lament voor my hebben konnen kopen , en het hebben konn en lezen.
„ L. Dat zond gy hebben konnen doen. Dan, als uwe Ouders en Vrienden u a!leu te famen voor dat boek gewaar S g.
fchouwd
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fchouwd hadden, zond gy het dan wel gekocht hebben? Als
dezen u van jongs of aan hadden voorgepraat , dat Christus een
bedrieger geweest was , dat by het offeren en de beihydenis,
fchoon door God ingesteld, had afgefchaft, zond gy dan Christ us nu wel voor Gods Zoon houden?
„ A. Dat is zeer onwaarfchynlyk.
L. Zou het wel billyk zyn , als iemand u daarom be.
fpottede?
,. A. Neen , lieve Vader! dat zou niet billyk zyn. Ach
Ik zie nu wel, dat ik den Jood onheusch behandeld hebbe.
„ L. Dat is my lief. Maar wenschte gy wel, dat de Jood
een Christen wierd 2
„ A. Van ganfcher harten! ja ik weet niet wat ik wel zou
willen geven dat ik hem bekeren kon.
„ L. Dat zou moeiiyk gaan. Een mensch , by wien de
doling zo diep geworteld is , laat zich bezwaarlyk daar van af.
brengen. Maar, als gy dan der Joden bekering wenscht , zoud
gy dan die wel willen verhinderen?
„ A. Vooral en vooral niet.
„ L. Zoo moet gy dan ook alles vermyden, wat hun af.
keer tegen de Christenen kan doen toenemen.
„ A. Zekerlyk.
„ L. En als gy den jood dan Spek in den zak fteekt ..,.
ik zie
„ A. Ach! Vaderlief! vergeef het my! ik zie
dat ik onrecht gedaan hebbe. Ik hebbe den goeden
Jood niet alleen beledigd , maar ook zyne bekering verhin.
derd.
,, L. Maar, daar gy dit nu erkent, dat gy den Jood bele•
digd hebt, wat wilt gy dan nu wel doen?
„ A. Ik moet hem om vergiffenis verzoeken.
„ L. Goed! zal ik den Jobd dan laten weerom roepen?
„ A. Ja, ja, Vader! doe dat. Het zal my aangenaam zyn,
dat ik hem myn' mistlag belyde.
Adolf kuste hem
„ Hierop liet Leander den Jood roepen.
de hand , had hem, met blykbaar leedwezen, dat by hem zynen
inoedwil wilde vergeven , en beloofde, dat by van zyn leven
geen Jood meer kwellen zou.
„ Leander fprak nog meer met den man, en verzocht, dat
by deze belediging niet aan hem , maar aan het onverftand van
zyn kind , zou toe(èhryven. Ware Christenen plegen nimmer
iemand in zynen Godsdienst te kwellen, want Christus, in wien
zy geloven, heeft hen geleerd, dat men alle menfchen moet
liefhebben gelyk zich zelven.
„ Deze onverwachte grootmoedigheid trof den Jood by uit
werd wel geen Christen ; maar kreeg doch veel gro -1}ek.fly
achting voorde Christenen, en ging veel befcheidener met-ter
hen om, dan te voren."

la.

SAKONTALA , Oir DE BE^LISSEI D* RI110.
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Sakontala, of de beflisfende Ring, een Indiaansch Schouwfpel vara
Ite LID eS, oorfpronglyk gefchreeven in de oude Sanskritifehe en
1'rakitifehe taal; met ophelderingen van o. FORSTER. Te Haarlem by A. Loosjes, Pz. 1792. Behalven het Voorberigt, 199
bl. in gr. 8vo.
n de daad een alleraaugenaamst gefchenk voor Liefhebbers
ISchouwfpel,
van fchoone Kunflen en fraaije Letteren! Een Indiaansch
reeds ouder dan onze jaartelling, en

vol van de
uitgezochr(te fchooíiheden ! Wy hebben hetzelve eigenlyk te
danken aan den beroemden Heer WILLIAM lorES, Schryver van
den Conamentarius de Poëfr Bfratica , en andere uitfiekende
Werken , en Stichter van de Afiatifche Maatfchappy. Deze
haalde het uit de duisternis te voorfchyn , zettede het eerst
woord voor woord in het Latyn over (welke taal by zegt der
Sanskritifche zoo _ zeer gelyk te zyn , dat zy zich veel beter
dan eenige andere tot zulk eerie overzetting fchikt) , vertaalde
het daar uit weder woordelyk in her Engelsch , en benam ei.ndelyk aan zyne overzetting dat ounatuurlyke flyve, zonder ergens eerie wezendlyke uitdrukking by of af te doen. De Heer
FORSTER heeft het in 't Hoogduitsch vertaald , en 'er ophel.
derende aanmerkingen bygevoegd, waar van de Nederduitfche
Overzever eenige weinige heeft overgenomen.
Het Stuk is zeer onregelmaatig, 'er is geene éénheid van tyd
of plaats in , en het is , vooral op het laatst, doorweven met
gedrochtelyke verdichtzels uit het oud Mythologisch Syfiema
van índiën ontleend. Wy ontllaan ons daarom_ ook van de
moeite , om aan onze Lezers eene opgave van den inhoud of
eene ontleding van het geheel , mede te deèlen. Men moet
dit Stuk niet lezen om de houding of inrigting van het ge
maar men moet het lezen, en be(tudeien zelfs , om de-hel,
menigvuldige fchoonheden, die overal door hetzelve verfpreid
zyn, uit de afzonderlyke deelen op te zamelen , te genieten,
en zich ten nutte te maaken.
Om den Lezer eenigermaare den aart dezer fchoonheden te
doen kennen, zullen wy eenige trekken affchryven uit dat toneeI, waar in SAKONTALA, na het hof van den Koning DUSCt.
MALTA, aan wien zy verloofd was , zullende vertrekken, l,1
gezelfchap van GAUTPMMMI, eene oude Kluizenaares, en van tive e
Braminen, SARNGARAWA en SARADUATA . een teder affcheid neem,
van haaren Pleegvader, den heiligen KA:;,NA, en van haare jonger
Speelgenooten ALASUYA ei P[,IY.2M W DA.
IC t N A.

Hoort gy boomen van dit heilig woud! gy hooroen, in welke
de Woud -gusiiianien wooneb ! hoort en veii oudigt hat , dat
$.t
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SASONTALA

SAKONTALA naar het paleis haares Echtgenoots vertrekt : zy ,
die , fchoon zy dorst had , niet dronk , voor gy bevochtigd
waart; zy, die uit liefde voor u geen uwer frisfche bladen af_
plukte , hoe gaarne zy haare hairlokken daar mede had optie.
fiend; die haare grootfie vreugde in het jaargety vond, dat u
met bloemen doet pronken.
CHOOR DER ONZIGTBAARZ WOUD -NIMPHBN.

Geluk verzelle haar, op haar weg! hartverkwikkende windjes
frooien welriekend stof, van kostelyke bloemen, tot fireedend
genot, rondom haar! vyvers van helder water, door groene
Lotos-bladdren overdekt, verkwikken haar, waar zy wandelt!
'dat lommerryke takken haar overal bedekken voor de zengende
itraalen der zon! (alles luistert, verwonderd.)
SARNGARAWA.

Was dit de fiem van den Kokila (*), die onze Sakontala
eene gelukkige reize wenscht ? of zongen de Nimphen , die
vermaagfchapt zyn met de vroome bewoonders van dit bosch,
dien harmonifchen vogel na ? en maakten zy zyn groet tot
den haaren ?
GAUTAMI.

De Woud - Godinnen ! myne Dochter! die haare nabuuren, de
Kluizenaars, beminnen, hebben u geluk gewenscht; uwe eer.
biedvolle dank komt haar toe.
(Sakontala gaat in 't rond, en neigt zic.' tegen de JWmphen.)
sAKONTALA, (ter zyde tot Priyamwada.)

Offchoon de gedachte, van mynen wederhelft te zien , my
verrukt, nochtans ontzinkt my de moed, daar ik dit bosch,
de fchuilplaats myner jonkheid , zal verlaten; myne krachtas
bezwyken.
PSIYAMWADA.

Gy klaagt niet alleen ! ziet her bosch zelf treurt, nu het
uur des affcheids genaakt. De Gazelle herkauwt niet meer
van 't verzamelde Kusfagras; de Paauwin danst niet meer op
het veld; de Planten van het woud laaten haare bleeke bladeren ter aarde zinken ; heare kracht en haare fchoonheid verwelken.
S A(*) ICokifa, een ín Tndién zeer be'kcn'e zwarte Vogel, die zich des
nachts laat hooren , en even als de N„cr,tcg4af veel afwisseling in zyne
toonera heeft , maar harder geluid maast.
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SAKONTALA.

Sta my toe, eerwaardige Vader! deze .Madhawi-ítruik, wiens
roode bloemen het bosch doen gloeien, aan te fpreeken!
KANNA.

Myn kind , uwe liefde voor dit gewas is my bekend.
SARONTALA,

(omvat de plant.)

6 Schitterendde der flingerende planten 1 ontfang myne laat.
fie omarming! beantwoord die met uwe buigzaame takken: van
dezen dag af ben ik, in weerwil der ruimte die my van u afCcheid , toch de uwe; zie, b myne geliefde Vader! zie deze
plant aan , als myn ander ik.
J ANNA.

Uwe beminnelykheid, myn dierbaar kind ! heeft u eenen wederhelft gegeven, die u gelyk is. Lang heeft myn hart , om
uwent wil , dezen wensch boven alle andere wenfchen gevoed.
Thans., daar myne zorg voor uwe verbintenis geëindigd is , wil
ik uwe lievelingsplant met haaren Bruidegom Amra vereenigen; die in haare nabyheid welriekende geuren verbreid. ---Trek gy nu heen, myn kind , en volbreng uwe reize.
SAKONTALA

(nadert de beide Meisjes.)

Tedere Vriendinnen ! deze Madhawi - firuik zy een kostbaar
onderpand in uwe handen.
ANUSUYA EN PAIYAMWADA.

Ach ! myne Vriendin! en onder wier befcherming blyven wy?
(beide weenende.)
KANNA.

Traanen zyn ydel, Anufuya! uwe moed moest haar veríierken , en gy maakt haar weekhartiger door uwe traanen.
(zy gaan alle voorwaards.)
SAKOIVTALA.

Myn Vader! gy ziet gindsch die zwangere Antelope , die
door haaren zwaaren last zoo langzaam voortgaat; wanneer zy
van dien last zal ontflagen zyn , zult gy my dan die vrolyke
boodfchap met een berigt van haar welfiand toezenden ?
Achl vergeet dit toch niet.

SARONTALA, OP I)! BESLISSENDE RING,
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RANNA.

Neen, myn lieve 1 ik zal het niet vergeeten.
SAItONTALA (gaat

Vooraan, en houd dan weer Jill.)

Ach, wat is het, dat de Zoom van myn kloed vasthoud, en
my te rug trekt 1
(zy ziet om)
RANNA.

Het is die Rheewelp, uw aangenomen voediterling,wiens lip.
pen, wanneer zy door het fcherpe Kusfagras gewond waren,
gy zoo dikwils met genezende Sefam oly beftreekt; dat gy
zoo dikwils met een handvol Syamaka- korrels voedde; het wit
de voetstappen van zyne befchermtier niet verlaaten.
SAKONTALA•

Wat weent gy, teder fchepfeltje! over my, die ons gemeen•
fchappelyk woonoord verlaaten moet? Hoe zorgvuldig heb ik
u opgevoed , na dat gy kort na uwe geboorte uwe moeder
verloort. Even als ik, zal myn Pleegvader, nu wy fcheiden,
u befehutten met zorgvuldige goedheid : keer te rug , arm
fchepfel , te rug, wy moeten fcheiden ! (zy breekt in

traanen uit.)

RANEA.

Uw traanen, myn kind, pasfen by uw voornemen niet. Wy
zullen elkander weérzien. Vat moed. Trek den regten weg ,
wanneer de zwellende
die voor u ligt, op , en volg hem,
traanen door uwe fchoone ooghairen loeren ,
weérhou
dan hunnen veyen vloed met een vasten moed. Op uwe wandelpaden door dit leven , waar de weg nu hoog, dan diep,
en het regte pad zelden kennelyk, is, zal zeker het (poor uwer
voet(iappen niet altyd effen zyn , maar de deugd zal u altyd
in een regte lyu voorwaards heren.
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De Bybel, door beknopte Uitbreidingen, en ophelderende Aan.
merkingen, verklaard: duur j. VAN NUYS KL1NK15NBERG y
4. L. M. Theo! & Phil. Dollor, Hoogleeraar in de
H. Godgeleerdheid en Kerkelyke Gef chiedenis , aan liet
Illuftre Atheno;um, en Predikant in de Gemeente te Am-.
terdam; mitsgaders Lid van het Zeeuwsch Genootfchap
der Weten fchappen , te Ylisfin gen. XX!Vfte Deel. Te
Amfterdam, by J. Allart, 1792. 546 bladz. Eeltalven
Bene Inleiding van CLXXXVIII bladz. In gr. 8vo.
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it Deel bevat de Uitbreidingen van, en Aanmerkin
gen, over de Brieven aan c e 'l'hesfalonicenfeu, aan
Timotheus, aan Titus, aan Philemon, en aan de He•
breeuwen. Voor hetzelve is eene Inleiding geplaatst, in
denzelfden fmaak, als die voor de voorige Deelen. Daat
over verfcheidene byzonderheden, den Brief aan de He=
breeuwen betreffende, veel verfchil onder de Geleerden
is, heeft de Hoogleeraar zich, in zyne Inleiding, by deinzelven het langst opgehouden. Hy handelt, naamelyk, iii
IX Hoofdfhukken, over den Schryver van dezen Brief;
over de perfonen, aan welke dezelve is ingericht; over
de taal, In welke hy is getchreven; over de plaats, alwaar, en den tyd wanneer, hy gefchreven is; over dé
aanleiding tot het fchryven van denzelven ; over het oog
dat de Apostel 'er mede had; over den inhoud;-merk,
over de verdeeliug; waar by eindelyk komt eene opgave
van de uitlegkundige Schriften, die over dezen Brief in
onze taal voorhanden zyn.
Volgens de gedachten van den Heer KLINKENBEaG, is
'er geen twyf el overig, of Paulus is de Schryver vat!
dezen Brief; hy is gefchreven aan de gemeente der Christenen, die uit de Joden bekeerd waren, te Jerufaleni of
in Pala:stina ; het Grieksch is de grondtaal van dezen
Brief; hy is waarfchynlyk te Rome gefchreven, een wel
nig voor of na dien aan de Christenen te Philippi , in
het Jaar 57, wanneer de Apostel, uit de omflandigheden,
en de zachte manier, op welke hy behandeld werdt, hoop
feliepT
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fchepte, dat by eerlang zoude ontflagen worden; de aan.
leiding, die Paulus tot dit gefchryf kreeg, is te vinden
in de omftandigheden, in welke de Hebreeuwfche Christenen in Pala;stina, en byzoncler te Jerufalem, verkeer.
tien : zy waren over het algemeen zeer gehecht aan den
voorvaderlyken Godsdienst, en de fchaduwachtige plechtigheden van den Levitifcheu eerdienst: in deze vleefchelyke vooroordeelen werden zy gedurig geperkt door de
tegenwerpingen van hunne ongelovige broederen , welke
des te meer invloed op ben hadden -§ naar maate zy doorgaands traager en meer ongeoefend waren ; hier kwam
nog by, dat zy, van hunne ongelovige broederen, niet
alleen door beloften verzocht werden, om het Christendom vaarwel te zeggen , maar dat zy ook veelszins vervolgd en mishandeld werden ; zy liepen dus groot gevaar, om wederom van het Christendom tot den voor
Godsdienst af te vallen ; zommigen waren reeds-vaderlykn
afgevallen, en veelgin fchroomden reeds, om de godsdienflige vergaderingen der Christenen by te woonen : toen
Paulus voor de laatl'ce maal te Jerufaiem was, en aldaar
gevangen raakte, had by dezen hunnen treurigen toeftand
leeren kennen , en, zederd zyne overvoering na Rome,
waren de zaaken nog aanmerkelyk verergerd , waarvan
de Apostel door deze en geene reizigers, in zyne gevangenis, berigt kan gekregen hebben : eindelyk, veele van
hunne Leeraars waren reeds overleden, en zommigen hadden eenen geweldigen dood ondergaan : ook fchynt 'er
geen Apostel. meer by hen geweest te zyn , ten zy mis
JACOBUS de jongere nog in leven ware: dit maakte-fchien
hunnen toeftand nog zorgelyker, en bewoog den Apostel, hun dezen Brief, of liever vermaaningsreden,te fchryven, om hen tegen den afval te waarfchouwen , en hen
aan te moedigen, dat zy, in weèrwil van alle verzoekingen en tegenftand, by de belydenis van het Christendom
ftandvastig volharden zouden : en de inhoud van dezen
Brief is dus eene vermaaning, om de belydenis van het
Euangelie onwankelbaar vast te houden , en ftandvastig
te zyn, onder alle verzoekingen en vervolgingen.
Alle deze byzonderheden poogt 'de Hoogleeraar te betogen; zyne bewyzen echter voor zommige van dezelven
zyn veelal zo zwak, dat zy niet in Iaat zullen zyn, om
iemand, die van een tegengefteld gevoelen is, te overtuigen. Doch ons bestek Iaat niet toe, over dit onderwerp,
dar eene uitvoerige verhandeling vereifchen zou , ons verder
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der tilt te laaten. Liever willen wy nog de Aanmerkingen
van den Heere $LINKENBERG, op eerie of andere moei
plaats, aan onze Lezers mededeelen, en wy kiezen-lyke
daar toe_ Hebr. X: 26.
De Uitbreiding van deze plaats luidt aldus : „ Want
„ Jo wy willerrr, tegen ons beter weten aen; fondigen,

„ en , tegen de overtuiging van onze harten aen , het
,, Christendom verzaken, na dat wy de kennisfe der Gaer,, heyt ontfangen hebben , na dat wy niet alleen in de
„ leer van het Euangelie ondc'rwezen zyn , maer ook,
, door een behoorlyk onderzoek der bewyzen, van hare
waerheid, in onfe harten, volkomen zyn overtuigd ge
worden, fo en blyft daer geen (achtoffer meer over voor-„
„ de fonden, dan is onfe misdaed fo affchu«welyk , dat
„ wy gene vergeving te wachten hebben. (verg. I Saws
„ 111: 14.)"

En wy vinden hier by de volgende Aantekening: „ Heeft
de Apostel hier het oog , op, de zonde tegen den Heili.
gen Geest, welke, volgens 's Heilands uitfpraek, niet
zal vergeven worden, noch in deze noch in de toeko&
mende eeuw? (vergel. Matth. XII: 32.) -- Geenszins a
De zonde tegen den Heiligen Geest was van eenen geheel anderen aert ; deze beílondt in de boosaertigneid
der Pharizeeuwen, die de wonderen van den Heer Jesus
welke Hy, door de kracht van zyne eeuwige Godheid,
Verrichtte, aen Beëlzebub toefchreven; zy werdt, derhalven, bepaeldelyk op dien tyd begaen, wanneer de Hei
wonderen op aerde verrichtte, en kan daerom, in-land
volgende tyden, gene plaets hebben. (vergel. XVIII Dee';
2- ).
p.2v3Blyvt ^'er dan, voor ieder eenen , die willens zon
geen flachtólfer over, en kan iemand, die, tegen-digt,
zyn beter weten aen, Bezondigt heeft, nimmer op ver
hopen? Deze is de mening, in het geheel niet:-gevin
het bloed van JESUS CHRISTUS , den Zoon van God,
reinigt ons van all zonden. (vergel. t Joh. I: 7.) Heeft
iemand ooit willens , tegen zyn licht en beter weten,
Bezondigt het was althans PETRUS, toen hy zynen God.
delyken Meester verlochende , en evenwel heeft hy genade gevonden.
De Apostel heeft hier het oog op Bene bepaalde
Zonde , welke bedreven werdt door bepaelde perfonen,
door Joden namelyk , die .-lydenis gedaen hadden van
het Christendom, in bepaelde omstandigheden, std dat zy
;

;
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de kennis der waerheid ontvangen hadden s en op eenera
bepaelden tyd, toen de dag van Jerufalems verwoesting
naderde. Wanneer wy deze bepalingen in het oog
houden, laet zich des Apostels mening ligtelyk ontwikkelen. Hy fpreekt van Joden, die de kennis der waerheid

ontvangen hadden, en van de zekerheid der Christelyke
leer grondig overtuigd waren. Wanneer dezen willens
zondigden, tegen hun licht en beter weten het Christendom verzaakten, de onderlinge byeenkom(len nalieten, en
zich wederom by hunne verharde landgenoten voegden,
die den naera van den gezegenden JESUS fmaedheid aendeden , dan bleev 'er geen ii acht bier over , voor hunne

zonde; dan hadden zy gene vergeving van dien verfoei-

lyken afval te wachten. Dit bracht , niet de aert der
zake zelve, maer de toenmalige tydsómflandigheid, mede.
De dag naderde, de Heer had lang genoeg geduld gehad
met de hardnekkige Joden, de tyd der langmoedigheid
fnelde ten einde. Misbruikten zy dien tyd van behoudenis , welke 'er nog overig was, dan zou de deur der

genade voor altoos gefloten worden."

De Brief van Paullus aan Filémon, in Leerredenen, door

JACOBUS RYSDYK TAKENS, Predikant te Delfshaven. Te
Rotterdam, by C. van den Dries, 1792. In gr. 8vo.
14o bladz.

et regt, zo als wy het (huk, al lang, hebben ingezien, befchouwt de Eerw . TAKENS den Brief van
Paulus , of, (zo als zyn Eerw. „ naar aanwyzing van
,, zynen Leermeester, Profesfor DE RHOER," verkiest
dien naam te fpelden) Paullus,aan Filémon,als een waardig overblyfzel der gewyde aloudheid. De redenen, wel•
ke, voor deeze hoogfchatting, worden aangevoerd, komen ons voldoende voor. „ Gelyk de gemeenzaame om„ gang en briefftyl , wanneer dezelve flechts gewoone
„ onderwerpen in de t'zamenleeving betreffen , van het
„ grootst belang zyn , om iemands karakter te leerera
„ kennen en beöordeelen : zoo is ook dees Brief een
„ onwaardeerbaar juweel, om ons met het karakter van
„ den grooten en belangryken Paullus niet alleen nader
„ bekend te maakent maar om ons ook de waare groot„ held en fchoonheid van dat karakter , zoo als het
„ door de genade van J . C. geheiligd was , te vertoo„ nen,
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sten , en ons op hetzelve ten uiterflen te doen ver„ lieven." De nutte leering en ftigting, in het onderwerp, hoe gemeenzaam ook , in den trant , op welken
Paulus hetzelve behandelt , opgetlooten , is eene verde.
re reden ter aanpryzinge van deezen Brief; gelyk eindelyk ook, het menigvuldige, 't welk deeze brief inhoudt, ten betooge van de kragt des Euangeliums, tot
bevorderinge van waare zaligheid. Voldoende redenen waren deeze, dat de Eerw. TAKENS zich zelven de taak op.
leide, om deezen Brief, in eenige agtervolgende Leerredenen, (zy zyn vyf in getal) voor zyne Gemeente te ver
voegen 'er nevens, de wyze van uitvocirin--klaren;wy
ge in aanmerking genomen zynde, om dezelve door den
druk gemeen te maaken. In het geheel beloop toont zyn
Eerw. een man te zyn , die zyn onderwerp volkomen
meester is. Zonder verveelende langwyligheid, ontvouwt
by den inhoud en de meening des Briefs ; doet de opmerking zich bepaalen tot het karaktermaatige der perfoonen en voorvallen, daar in vermeld; en leidt, telkens,uit
het verhandelde, nutte gevolgen af, die, met zeer veel
ernst en aandrang, op de verbetering van hart en zeden
worden toegepast. Dit alles wordt omkleed met eenes
ftyl, het onderwerp waardig, hoewel, naar het ons voorkomt, zomwylen, een weinig te naby aan het zwellende,
of windrige, grenzende.
Tot eene proeve bepaalen wy ons thans by eenige trekken van het karakter van Paulus, door den Heer TAKENS
ontleend, uit de wyze, op welke Paulus het pleit voor
Onefimus by Filemon voortzet en voldingt. I-ly bewondert daarin de befcheidenheid , --._ het Christelyk hart , —.
to het wys beleid, des Apostels.
„ Wie is befcheidener (dus fchryft zyn Eerw.) dan
Paullus? Hoe befchaafd, hoe wellevend! Hy vindt nodig
zich voor Onefimus borg te Rellen; maar hy wil hier
niet beledigen. Van ter zyde brengt by-dorFilétn
hem daarin onder het oog, dat hy niet volltrekt dacht,
dat hy de betaaling van hem afëifchen zoude. — En zvn
besluit vs. 21. waar drukte zich ooit de waare wellevenbeid verplichtender uit: „ Ik maak that op uwe gehoor„ zaamheid, weetende, dat gy zelfs doen zult boven het
„ geen ik zegge." Niets laags, niets kruipends, zal de
vitzucht in deeze woorden ontdekken ; terwyl tevens de
vriend der welluidenheid ze zoo befchaafd moet heeten,
als men immer van den best opgevoeden man hopren zou.
T3
„ Hor.
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„ Hoe klopt daar by het Christelyk hart! Befchaafd,
beid en menschkunde vinden nodig, Hechts van ter zy.
de den trek van „ gehoorzaamheid" in het voortel in
te mengen. Evenwel hy komt 'er in. De handhaaving
van Jesus leer, en verplichte gehoorzaamheid aan dezelve, leggen mynen Paullus allernaauwst aan het hart. Toe,
geevenheid moet het gevoel van plicht niet ten eenemaal
verdooven. --.--- En dat „ gy zyt u zelven aan my
. hoe gefchikt , om groote gedachten
3, fchuldig" .
van het Christendom, en van de voorrechten daar aan
verknocht, in te florten, en levendig te houden 1
Predikt voords de zaligmakende genade - leer rechtvaardigheid ; Paullus fielt zich liever borg, dan dat hy
dulden zou, dat de rechten dier gewyde -deugd eeniger.
En hoe kan Chrismaate gekrenkt zouden worden.
$eiyke broederliefde zich tederder uitdrukken, dan in vs. 2o,
,, Ai! broeder ! laat ik vrucht van u trekken. Verkwik
„ myne ingewanden ! " Ja waarlyk Ch<ristelyke broederlief
de, die in den Heere by herhaaling eindigt.
„ Aan wys beleid, eindelyk, mangelt het hier zoo min
als elders. Verbeeldt u het hart van Filémon , zoo als
Paullus hetzelve gefchetst heeft; verbeeldt u een hart ,
by het welk liefde en mededogen, door genade geheiligd,
gene geopende deur vinden, .... en, kan zulk een hart
beter veroverd worden , dan door de mensc hkunde van
genen Paullus ? . Moet het niet finelten, als wasch,
voor dat vuur van liefde., van tedere liefde, met hetwelk
by op het zelve indringt ? ....Zal dat hart aan Paullus al.

,

les fclluldig zyn , en zich toeknypen voor zoo veel bid-

den, voor zoo veel betuigen van vertrouwen? ... Maar
wist ooit iemand juist de ader van het hart beter te tref,
Ik
fen, dan Paullus, de onvergelykelyke Paullus?
besluit, en neem volgaarne over het geen een der nieuwe Tiitleggeren , ten forte van zyne Aanmerkingen over
dit gedeelte van deezen Brief, fchryft •... Met één ivoer^i,
jeeze brief is een meester/tuk."
Wy eindigen ons berigt, met de verklaaring, daar de
Heer TA ENS, met de overtuiging -des verílands, eene
voegzaame roering der hartstogren zamenvoegt, dat wy
Beenzins twyfelen , of deeze Leerredenen zullen , v-In
veelen, met genoegen, en tot ftigtinge, geleezen worden.
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Befchouwingen over het toekomend Leeven, voor denkende
Christenen, doer K w GULuAMMER, Arcljidiakonus ta
Pegau. Uit het Houg .uitsch vertaald, door C. n1ULLYtt,
Predikant te Zyderveia. Te Dordrecht by de Leeuw en
Krap , 1792. In gr. 8vo. 378 bl.
aar het einde des Christlyken gelnofs is , de zaligheid 'der Ziele, of het deelgenootfc;)ap aan een toekuwend heerlyk Leeven , viel de behandeling van het boveni aand zeer gewigtig onderwerp, natuurlyk, in het
plan der Christen-Godgeleerden en Zedelchryveren. Van
hier, dat men, om van eene menigte afionderlyke Ver
niet te gewaagen , onder de duizenden Za--handelig
menifeliels van Godgeleerdheid en Zedekunde , naauwlyks een 'ontmoet, welks Opfleller die taak niet op zich
heeft genomen. Eerie moeilyke taak, in de daad, uit
aanmerking, 'dat, niettegenflaánde de onlochenbaare waar
zaak zelve , nogthans de omilaudigheden daar-heidr
van, ten onzen opzigte, met een dikken sluier bedekt
zyn. Met deeze aanmerking willen wy den arbeid van
den Heere GOLDARIMER geenzins afkeuren. Wanneer ,
zo als een buitenlandsch Recenfent aangaande dit Werk
getuigt, „ geene teugellooze verbeelding, maar een be-

„ daard onderzoek der zekerheid en hoedanigheid van
„ een toekomend beter Leeven , volgens 't licht van By„ bel en Reden," een Gefchrift kenmerkt, verdient de
Opileller lof en gnedkeurinq. En, naar het ons voor
wel-komt,isdezvrchonAadsekvry
in agt genomen.
Als een Eerfie Deel, verfchynt het thans aan2ekondi^de
in de Waereld. In dertien Afdeelingen, hier Befchouwin.
Ben genoemd , handelt het over zulke Waarheden , die
als eene inleiding of vonr'^ereiding tot het groote doel
des Schryvers kunnen befchouwd worden : hoedanigen
zyn ,de zekerheid van een toekg menden Staat ,de On(Ierf.
lykheid der Ziele, de Opstanding, de hoedanigheid des
toekomenden Lichaams, en foortgelyken. De natuur, of
de ingrediënten., der toekomende Gelukzaligheid, zullen in
een volgend Deel behandeld worden. De hoofdzaaken,
thans voorgedraagen , hoewel op eenen befcheidenen inon,
en tot eene íl gtelyke en gernoedelyke flrekkinge, lonpen
in den gewoonen trant , en bevatten niet veel nieuws.
T4
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Erne Befchouwing, nogthans, hier voorgedraagen, wekte
onze opmerking, als behelzende eene Vraag, welke dik
gedaan , en , in de meeste Leerboeken, of geheel-mals
niet, of flegts ter loops, wordt behandeld: „ Waarom
„ weeten wy zoo weinig aangaande de eigenlyke hoeda„ nigheid van het toekomend Leeven." Daar de Schryver ook hier zyne gewoone beícheidenheid in agt neemt,
zal een berige van 's Mans voordragt daar omtrent, ver
onzer Leezeren niet onaange--trouweny,zmig
jiaam zyn.
Als eenen grondílag zyner oplosfende bedenkingen, laat
de Heer GOLDAMMER de volgende aanmerking vooraf gaan:
dat het onderwys, welk de Godheid, wegens een toekomend Leeven, ons medegedeeld heeft, tot onze rust
en tevredenheid niet alleen , maar ook tot onze deugd
en regtfchapenhei.i , of, het geen het zelfde is, tot eene
waardige voorbereiding tot een toekomend Leeven, vol.
Lomen toereikende is ; dat wy zoo veel weeten , als wy
behoeven , . en voor ons heilzaam en weldaadig is. Doch
de zinlyke mensch is hier mede niet voldaan; by zou
gaarne den hemel geopend , en alle groote voorwerper
willen zien , welke dezelve bevat. De redenen, welke,
for het niet voldoen deezer begeerte, of nieuwsgierigheid, kunnen worden_ aangevoerd, zyn, volgens onzen
&hryver, onder andere, de navolgende.
De Christlyke Godsdienst moet tegen de heerfchende
zinlykheid aanwerken; by moet den waardigen Christen
opleiden en aanzetten tot denken , tot de hoogstmogelyke befcbaaving van alle zyne redelyke vermogens, om
zyne Ziel van het zinlyke tqt het geestlyke, van het
zigtbaare tot het onzigthaare, te verheffen , en tot het
veredelen van zich zelven gewennen. Maar dit groote
doelwit zou niet bereikt worden, indien de Godheid na dere ontdekkingen, aangaande den toekomenden Staat, hadt
medegedeeld; want, in zulk een geval, indien de aanjtondiging iets zwi; ks behelsde , zou de mensch, ligtejyk, alle hoogere, geestelyke, geneugten uit het oog ver.
liezen , zich geheel aan zinlyke voorhellingen overgeeven , en zich over de gefchiktheid tot reinere vergenoegingen weinig bekommeren , en het genot van zinlyke
verrnaaken als zyne be1icuirning , zyne geheele gelukzaligheid, aanmerken. Daarenboven , indien de gan.fche
hemel, in deszeiCs volkoniene l,eerlykheid en gelukzalighield , met alle zyne fchatten en rykdommen, voor het
vet-
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verlangend oog der menfchen open Rondt; hunne deugd,
in plaats van te winnen, zou daar by verliezen, zou beJrompener, minder rein, en onedeler, worden. 's Menfchen deugd, zal zy Gode behaagen, moet edel en rein
zyn , en , als zodanig , uit de zuivere bronnen voort.
vloeien van liefde tot God, en geneigdheid tot zedelyke
orde en fchoonheid, in de hoop op de goedkeuring en
genadige vergeldingen van den algemeenen Regter. Maar
dit kenmerk der deugd zou geheel wegvallen , zy zou
onrein en onedel, laag en loonzuchtig, worden, „ indien
„ wy flegts geduurig de heerlyke belooningen in 't oog
hadden, flegts op dezelve zagen , en, overeenkomstig
„ haare grootheid en voortreffelykheid, de grootheid en
„ voortreffelykheid onzer deugd inrichteden." — De godzaligheid is tot alle dingen nut, en heeft de beloften
van het tegenwoordige en toekomende Leeven; dit is
voor den echten vriend der deugd genoeg. Hy weet
wel niet op welke wyze eigenlyk de Godlyke goedheid zyne edele deaden beloonen zal ; maar dit verontrust
hem niet; by houdt zich aan de toezeggingen, en vraagt
niet, by elke goede daad, op eene loonzuchtige wyze : wat
zal ik hier voor genieten ? — Eene naauwkeurige be.
paaling der hemelfche gelukzaligheid zou voorts 's menfchen
yver voor dezelve beperken en verminderen. In de tegen
onkunde, in welke betrekking de deugd tot het-wordige
toekomend geluk (laat, en hoedanigen invloed ieder goede daad daar op -zal hebben, moet, eigenaartig, de yver,
tot het doen van den geheelen wil van God , kragtdaadig
worden aangevuurd. Hier komt by , dat eene duidelyker onderrichtinge aangaande de toekomende zaligheid het vfolyk genot des tegenwoordigen leevens, aan
zou verminderen. „ Hoe wel bevindt de-merkly,
„ zorgelooze (onbezorgde) Jongeling zich niet in de ar„ men van zyne beminde Ouderen ! Hunne rykdommen
„ en vermaaken zyn de zyne. — Maar, 'er worden hein
bekoorlyker vooruitzichten geopend! De gedachte, om
„ eens meester van een aanzienlyk vermogen te worden ,
„ het zelve geheel naar zyn welgevallen te kunnen ge.
bruiken , de levendige voorhellingen der geneugten,
s , welke by dan hebben, van het aanzien, welk hy ver„ krygen , de eereposten , tot welke hy zich verheffen ,
„ de veyheid , welke hy niet genieten kan, dee„ ze gedachten en voorhellingen verminderen niet zei,, den het vreugdegenot in het ouderlyk huis, laaten hem
„ zyn tegenwoordig geluk niet gKhtel genieten, benevelen
T5^^ zyn
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„ zyn hart, en vervullen het met eene boosaartige on
„ vergenoegdheid " -- Zou dit niet de gefchiedenis
van meenig gelukkig mensch zyn, vraagt de Heer GOLDAMMER, indien naamtyk de toekomende Gelukflaat hem
klaar en duidelyk bekend ware ? ---- Van den anderen
kant zou , door een duidelyker bepaaling van den vol.
geiden Staat, de last deezes leevens merkelyk verzwaard
worden. Het aandenken aan eerre gelukkige ftandsveranderirig verligt, in der daad, de aardlche onaangenaam.
heden. Doch deeze verwisseling moet zich niet in haare
geheele voorrreffeiykheid vertoonen. Want , zo ras de
Ziel tiet naderend geluk zich in deszelfs geheele grootte
kan voorftetlen , gevoelt zy haare tegenwoordige elende
des te sterker , naar gelange haare verwagtiitgen grooter
zyn. Ware de kennis, aangaande de toekomende gelukzaligl^eid , duidelyker en vollediger, de Verbeeldingskragt en de Dweepzucht zouden een ruim- veld voor
zich zien open leggen, waar in zy een onuitputbaar voedzei zouden kunnen vinden. Eindelyk zou j door eerre
nadere h,paaling der toekomende geneugten, de begeerte
na rzelve minder gevoed worden. „Een geluk welk ik
geheel overzien kan, een vermaak, welk niets onver„ wagts voor my heeft, maakt my minder gaande dan
eene verwagting, van welke ik wel de groot1 e hoop
„ heb , van welke ik my het volmaaktst genoegen be„ loove; maar welke my ,ten aanziene der hoedanigheden
,, haarar voordeelen en vermaaken, in onzekerheid laat."
Zou ook (vraagt de Eerw . GOLDADMMER, ten befluite) onze arme, bekrompene, taai wel toereikende zyn, om zulke verhevene, hemelfche, voorwerpen te tekenen, en daar
te (tellen. „ Hoe onmagtig en ongefchikt is onze taal
„ op decze waereld , als by een inwendig gevoel , de
„ gewaarwor !ing van hoogere vermaaken , wil uitdruk„ ken'? Wie kan met woorden de zaligheidvolle gewaarwordingen, welke de vuurige bidder, in de plrgtige
„ oogenblilsken zyner hein tot den Oneindiger verhef,, fende aandacht, !geeft, uitdrukken? Of wie vermag, het
„ faille, de geheele Ziel door({ringend, vermaak in het ge„ voel der deugd?aame Vriendfchap, der tedere Lievde,
„ in derzelver gehetle grootte , met woorden te tekenen? — Vn, nogthans, zou deeze gebrekkige waereld„ taal in (laat zyn, om zulke geheel vreemde gevoelens
en gewaarwordingen, zulke hemelfche voorwerpen, vat„ baar en duidelyk voor te Rellen, — om ons op eene
„ waar-
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waardige wyze de genoegens en zaligheden der ver„ klaarde geesten af te fchilderen ?" -- Wy twyfelen niet,
of deeze bedenkingen , immers zommige van dezelve ,
zullen veelen niet onaanneemelyk voorkomen, en over de
geopperde Vraag eenig gerustftellend licht verfpreiden , in
het gemoed derzulken , die dezelve met belangneemenden
ernst voordraagen.
g,

Lazarus, voor Lydenden. Uit het Hoogduitsch van j. t.
EWALD. Te Utrecht by de Wed. S. de Waal en Zoon,
1791. In gr. 8vo. 147 bl.
chryver, opgemerkt hebbende, dat men veel voor
maar zeer weinig van Lydenden gefchreven
ydenden,
eL'
heeft, bepaalde zich ter befchouwing van L ZiaTxus, en
tot alles . wat aanleiding gaf tot deszelfs Gefchiedenis. Zyn
Gefchrift is zo min een Commentarius,, als eene Zedekun4ige P krhandeling, over dat onderwerp; hebbende by daar
in alles geplaatst, wat zyn verftand en hart heat, by. die
befchouwing, heeft opgegeeven ; en de denkbeelden, die
dezelve in hem verwekten , of de gewaarwordingen, die
zy. levendig maakten. Daar by een geheel byzondereitt
weg, ter vertroosting van Lydendgn,,, voor zich gekozen.
heeft , durven wy ons , tïit het geheel beloop van dit
Stukje, vleien, dat het by zommigen van byzonder nut
zal zyn, die 'er dikmaals de taal eenes Lydenden tot zynen lydenden Medgezel in ontmoeten zullen.

D

-

Geneeskundige Verhandeling over de Dauwvorm der Kinde•
ren; en zyne veiligfle Geneeiwyze, door een Specificq Geneesmiddel. Gevolgd na den Hoogleeraar STIU1CK ,
Aanmerkingen en Waarneemingen, door j. c. ita&uss ,
M. D. Te Amfierdain by L. van Es, 1791. In gz•
8vo Si bl.

D

it Werkje behelst niet alleen de opgave van een Spe.
cificq Middel, ter geneezing van den Dauwworm der
Kinderen, de 7acea, Viola tricolor, maar teffens eene korte
beantwoording op twee Prysvraagen, door de Koningl.
Academie van Konflen en Weetenfchappen te Parys, in de
Jaaren 1774 en 1776 , opgegeeven , om te weeten , welke,
van de binnenlandfche Plantgewasfen mei de I3ypecacuanha,
de
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de Koortsbast en de Senebladeren, in haare werking ge.
lyk te Rellen zyn, en welke nieuwe ontdekkingen in het
Plantenryk de nuttigde voor de Materia Medica zyn, enz.
Men vind dus hierin zeer leezenswaardige aanmerkingen
en vergelykingen van verfchillende Braak- en Purgeermid.
delen, vooral over de werking der Hypecacuanha. Vervolge:)s wyst de Auteur de kenmerken aan, die tot een Spe.
cificq vereischt worden, en gaat daarop tot het boven reeds
genoemde Geneesmiddel over, waarby by eerst de Ziekte
met derzelver kenmerken en toevallen , en vervolgens de
Geneeswyze daarvan, opgeeft. De geleerde Vertaaler, de
Heer Doch. KRAuss, heeft hier en daar eenige, ter breeder
verklaaring of verbetering (trekkende, Noten daar by ge.
voegd.

Geneeskundige Verhandeling over de Borst- Waterzucht. Zynde een Antwoord, op de, door de Holland/che Maatfchappy
der Weetenlfchappen, te Haarlem, voorgeJtelde, Vraag. Te
-4tnjterdam by J. A. Crajenfchot , 179r. In gr. Svo,
sr3 bladz.
n dit Stukje word deeze in ons Land, vooral by Be.
jaarden, maar al te dikwyls voorkomende Ziekte, op
eene geregelde wyze behandeld, en alles, wat tot derzelver kennis en geneeswyze behoort, geftaafd met bondige
bewyzen , uit de beste Geneeskundige Schryvers getrokken, opgegeeven. En, fchoon het zelve, by de Heeren
Direéteuren der Haarlemfche Maatfchappy , beneden de
Verhandeling van den zeer geleerden Heer vruRAC, over
dit onderwerp, geoordeeld is; kunnen wy echter niet af*
zyn, den ons onbekenden Auteur van dit Stukje onze er.
kentenis te betuigen, dat by het zelve in het licht heeft
gegeeven; om dat het gewis, nevens andere Verhande•
;.ingen over deeae Ziekte, zeer wel een plaatsje verdient.

De
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VOORDA OVER DE CRIMINEELE ORDONNANTIEN. 195

De Crimineele Ordonnantien van Koning Philips van
Spanje, laatoen Graaf van Holland , ten dienfle van
zyne Nederlanden uitgegeeven. Fransch en Nederauitsch,
naar de oorfpronglyke Drukken van den ;naare 1570.
Verzeld van eene Verhandeling over het verfland van de
Ordonnantie op den ftyl van procedeeren in Crirrmineele zaaken ; mitsgaders van Aantekeningen, by verfcheidene
Artikelen van die Ordonnantie. Door Mr. BAVIUS
VOORDA , Lid van het Zeeuwsch Genoo fchap van Wee.
ten[chappen te Vlisftngen. Te Leyden by Honcoop en
van Tiffelen , 1792. Behalven het Voorbericht , 5 8 7
bl. in gr. 4t0.
an allen, die binnen den Lande van Holland en Westfriesland aan de uitoefening van het Crimineel RegtsA
gebied deel hebben , mitsgaders die Amptshalven met

het beleiden en vervolgen van Regstzaaken belast zyn ,
fchenkt de Heer n. VOORDA, voorheen Hoogleeraar in hèt
Romeinsch en Hedendaagsch Regt aan 's Lands Hooge
School te Leyden , een voor hun onontbeerelyk Werk ,
daarom met zeer veel gepastheids ook aan hun opgedraagen door den Hooggeleerden Schryver , die, thans
Amptloos, in geene veragtlyke ledigheid weg kwynt.
Alom bekend zyn de Crimineele Ordonnantien, in den
Jaare MDLXX , door den Hertog van AL VA , op den
naam van PHILIPS, Koning van Spanje, en Heer van de
Nederlanden, uitgegeeven, om alhier voor een Wetboek
te dienen ; dit fcheen een Nieuwe Uitgave overtollig te
maakex.; dan de Heer VOORDA, voorneemens zynde, om
de Ordonnantie op den ftyl en manier van Procedeerelt
in Crimineele zaaken op te helderen, oordeelde eene Nieuwe Uitgave zo van den Franfchen , als van den Neder
Text, naar den oorfpronglyken Druk, beide van-duitfclaen,
dat Jaar, te moeten laaten vooraf gaan; om dat in den
Druk van Mr. SIMON VAN LEnUWEN, met zyne Aantekeningen verrykt , de Nederduitfche Text, op veele plaatzen, gebrekkig voorgefteld wordt. In het Groot PlakaatBoek van CAU en SCeIELTUS , in liet Utrechts Placaat.
Boek , als mede in het Friesch Placaat- en Charter - Boek,
wordt de Nederduitfche Text wel eenigzins naauwkeuriger, doch niet geheel zuiver, gevonden. Ook zyn die
groote en kostbaare Werken niet in elks handen, en ge.
lieel
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heel ongefdhikt om voor een dagelyks Handboek te dienen. Daarenboven vindt men den Franfchen Text in
geene van die Verzamelingen. Het meer algemeen maaken van deeze, die men bykans nooit te zien krygt, agtte
de 5chryver ten hoogtien noodzaaklyk, om de egte leezing van zommige Artykelen in den Nederduitfchen Text,
waaraan getwyfeld wordt, en de zin en meening van
andere Artykelen , welker leezing vast gaat, op te helderen. Eene bedenking, die te meer klems krygt, wanneer men, met groote, waarfchynlykheid, vermoedt, gelyk
de Hoogleeraar in het Voorberigt aantoont, dat de Ordonnantien allereerst in 't Fransch ontworpen zyn, om
dat die Taal te Brusfel , en ten Hove, meest in gebruik
was, en dat gevolglyk de Nederduitfche , hoe zeer ook
op publiek gezag in 't licht gekomen, en niet de kragt
van Wet begaafd, eigenlyk eene Vertaaling van de Franfche is,
Van den Franfchen Text, en Kaaren oorfpronglyken
Druk, om gemelde rede van zo veel belangs te agten,
hadt de Heer vooRDA nooit meer dan één Exemplaar gezien , te vinden by den Heer Mr. JACOB VISSER , in
's Haage, die de vriendlykheid hadt 't zelve den Schryver, ao lange en zo dikwyls hy het verkoos, ten gebruike
by te zetten. --- Van den oorfpronglyken Nederduitfchen
Druk vindt men een Exemplaar in de keurige Boeken
-fchatvn'sLdUierft:Nazngchreven en tegen het gedrukte letterlyk vergeleeken te heb
ontdekte hy, dat de Heer Mr. CORNELIS JAN ne-ben,
LANGE , Heer van Wyngaarden en Ruygbroek, desgelyks
een oorfpronglyk Exemplaar van de Nederduitfche Ordonrentien bezat, die het hem ten gebruike toellondt; aan
't welk hy den voorrang gaf boven dat van 'sLands Uni
als zynde een andere Druk, van 't zelfde Jaar;-verfit,
doch, ten teken van egtheid, voorzien met eene Abe van
Collatie en Authentizatie van den Heer BARTOL ERNST, in
den Jaare MDLXX Griffier van het Hof van Holland. Dit
noodzaakte hem, uit hoofde van eenige verfcheidenheden,
fchoon van geen groot belang, het Nederduitsch andermaal af
te fchryven, en zich de moeilyke bezigheid eener letterlyke
en leilende vergelyking te getroosten, die by andermaal in
het naazien der Proefbladen , zo van het Fransch als van
het Nederduitsch, op zich nam , om de Drukfeilen onmiddelyk daar uit te verbeteren. Voor welken onaangenaamen
arbeid hy het genoegen heeft van den Leezer byna te

dur-
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durven verzekeren , dat 'er tusfchen deezen Druk , zo
der Duitfche als der Franfche Ordonnantien, en de oor
geen ondertcileid is, uitgenomen, dat gelyk.-fprouglyke,
heïd der Nederduitfche Characters, op eene enkele plaats,
if en if, mitsgaders u en n, by ongeluk, verwisfeld zyn.
Achter deeze met zo veel moeite welnageziene Drukken,
vindt men eene lyst van de Drukfeilen in den oorfpronglyken Druk, zb van Fransch als van Duitsch, met voor
niet verbeterd.
-dagtinez
Verder onderrigt ons de Heer VOORDA, dat in den
oorfpronglyken Druk van de Crimineele Ordonnantie van
den 5 July MDLXX, beide in 't Fransch en 't Neder
, boven ieder Artykel geplaatst , en dus in den-duitsch
Text zelve ingelascht, is, een Opichrift; en dus van den
Wetgeever afkomilig. Maar de Ordonnantie op den ftyl
an Procedeeren , van den July, daar aan volgende , is
in het oorfpronglyke, in beide de taalera, zonder zodani.
ge Opfchriften gedrukt. Dit heeft hy zo naagevoigd;
doch , ten gemak van den gebruiker deezes Werks, ook
hier roe Opfchriften vervaardigd ; maar, om dat ze niet
van den Wetgeever zyn, op den kant geplaatst. Voorts
is het Fransch en Duitsch zodanig tegen over elkander
gedrukt , dat men beide de Texten gereed met elkander
kunne vergelyken. Eene zo keurige uitvoering, en
het in 't licht brengen dier Stukken, verdient aller Letterlievenden en Rechtsgeleerden dank. Dezelve beflaan met
elkander 74 bladz.
Dan, nog grooter dank is men den Oud-l-Ioogleeraar
verfchuldigd. Te regt merkt hy met den aanvange zyner
Inleidingè tot de Verhandeling over het verpand der Ordonnantie op den ftyl der Crimineele Proceduuren van Koning PHILIPS op: „ Indien ik het by de bloote Uitgave,
„ volgens derzelver oorfpronglyken Druk , liet berusten,
„ zou ik zeer weinig aan myn voornaam oogmerk vol
doen. Myn oogmerk is, om allen, die, in de Provincie-,
„ van Holland en Westfriesland, met de handhaaving der
„ Crimineele Juftitie, en met het beleid van Crimineele
Regtszaaken , amptshalven , gemoeid zyn, te doen zien,
" dat in dat befluur,, en met naame in de zogenaamde
„ extraordinarisfe Proceduure, zeer aanmerklyke en gewig„ tige verbeteringen kunnen gemaakt worden , en wel
,, zonder de tusfchenkomst der WWetgeevende Magt; dat
het daadlyk invoeren van die verbeteringen van het
„ goedvinden der Regtbankeu zelve afhangt; dat hun ger, zag
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„ zag ten eenemaal toereikende is, wel niet om alles i
„ het geen verbetering behoeft, te hervormen, maar om
nogthans van Honden aan een groot getal gebreken en
„ misbruiken te weeren , en eene menigte van verkeerde
„ begrippen te laaten vaaren, die de vrugtbaare moeders
„ zyn van abuizen , van kwellingen , van ongeregeldhe„ den, en van meer en meer toeneemende belemmerin„ gen. Konden de Crimineele Regtbanken zo hooge als
„ laage van zich verkrygen, om die hervorming, ieder in
„ de haaren, in te voeren , en de Crimineele Regtsplee.
ging in de geheele Provincie te brengen op een egaa„ len voet, volgens het rigtfnoer, 't welk hun in deeze
Verhandeling zal aangeweezen worden , zo houde ik
„ my verzekerd , dat de extraordinaare , zo geheeten ,
Proces-orde, die thans by kundigen en onkundigen het
„ voorwerp van berisping is, en waartegen ik meer heb
„ in te brengen dan my zelven aangenaam is, in bete,, ren reuk by het publiek zal komen, dat de Regters
„ zelve , en inzonderheid de Graaflykheids-Officieren, in
„ het waarneemeu van hunne ampten , die uit haarera
„ aart niet van de aangenaamfle zyn , eene merkelyke
„ verligting zullen gevoelen. Ja, ik houde my verzekerd,
„ dat de Souverain zelve daar door ontheven zal wor„ den van klagten, die nu dagelyks ter tafel van Haar
„ Ed. Groot Mog. komen, en van een netelig onderzoek,
„ op (veelvuldige) klagten."
Opgehaald hebbende, hoe men, zints eene Eeuw, reeds
by Hun Ed. Gr. Mog. bedagt geweest is, op het weeren van ongelykheid en wanorde in het fink der Crimineele Regtspleeging , en hoe men een zeker Ontwerp
eener nieuwe Ordonnantie op den ftyl van Procedeeren
in Crimineele zaaken ingediend heeft , betuigt by het
ten eenemaal buiten zyn beftek te zyn, dat Ontwerp
„ van ftuk tot ftuk ter onderzoek te brengen, en daar
„ over zyne gedagten te uiten, hoc zeer by ook in den
„loop der volgende Verhandeling , gelyk mede in de
„ Noten, by zornmige Artykelen van de Ordonnantie vair
„ Koning IIHILIPS gevoegd, niet heeft kunnen vermyden
van eenige punten te verhandelen , die inloopen in dat
„ Ontwerp, waar uit derhalven de Leezer zal kunnen
zien, in hoe verre by het, zo veel die punten aangaat,
„ eens of oneens is."
Tot zo lang de vrugten van dien Staatsarbeid niet tot
rypheid gebragt zyn, oordeelt de Heer VOORDA, dat zyn
ar-
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arbeid dientig weezen kan aan hun, wien de Oppermagt
het werk der herziening heeft toevertrouwd; het de welmeening van hun Ed. Gr. Mog. zynde, dat in de Ordonnantie van PHILIPS het kwaade en onnutte warde uitgezift, en het goede en bruikbaare behouden. Zich geheel
niet begeerend^e te mengen in het werk van die Staats..
commisfe, om na te gaan, welke verbeteringen en noo•
dige voorzieningen, voor het toekomende, dienen vastgetteld te worden, zal hy zich fliptlyk houden aan het
reeds vastgeftelde Regt. Waar op hy vervolgt: „ En als
„ vastgelleld Regt, 't welk nog heden ten dage in Holland en West-Friesland eene verbindende kragt voor alle
„ Wethouders heeft , bef`chouw ik de Crimineele Ordon„ nantien, door Koning PHILIPS, als Graave van Holland,
in den Jaare 1570, gegeeven , met naame de Ordon„ nantie op den fly! van Procedeeren in Crimineele zaa.
„ ken, uitgenomen nogthans het Ofte en 6o(te Artykel
„ (*) , die niets ter wereld, raaken aan den fly! van Proce„ deeren, en zaaken onderftellen, waar in men niet ver„ pligt was den Graave te gehoorzaamen; doch om wel.
„ ke Artykelen even weinig, de geheele Ordonnantie ver„ worpen mag worden, als het geoorlofd is om een geheel
„ Testament, dat voor 't overige wel in den haak is ,
„ te verwerpen, om dat 'er één of meer buitenfpoorige
verordeningen in haan." Met deeze uitzondering, en dat
hy het veel beter keurt , ter befpaaringe eener menigte
van valfche Eeden, de Gevangen zonder red te vernooren, 't welk PHILIPS by het zesde Artykel uitdruklyk
gebiedt, houdt hy, naa alle zwaarigheden , die by zelf
heeft kunnen uitdenken , of die hem door des kundigen
zyn aangefchaft, en waar over men deeze Inleiding zelve
moet inzien , de Ordonnantie op den (lyl van Procedeeren nog heden ten dage voor een verbindende Wet in
Holland , en het eenig Rigtfnoer , waar volgens , zo in
hooge als laagere Crimineele Regtbanken van Holland en
liert - Friesland, alle zaaken beleid en behandeld moeten
worden, ten tyd toe, dat hun Ed. Gr.. Mog. een ander
Rigt„

(*) Deeze Artykelen gewaagen van het vervolgen , het te
regttlellen, der Ketters,en het verbeurd verklaaren hunner Goederen , in weerwil van de Privilegien van veele Steden en
Plaatzen , alwaar men de verbeurtverk(aaring voor zekere fomme
kun afkoopes.
LETT. 1793. No. 7.
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Rigtfnoer zullen gelieven voor te fchryven. Waar op by
vervolgt: „ Het bezef, derhalven , van gehoorzaamheid,
„ aan die Ordonnantie nog heden ten dage verfchuldigd,
„ heeft my aangefpoord om in de volgende Verhande„ ling , gelyk mede in de Noten op de byzondere Arty„ kelen, aan die Ordonnantie zo veel Yuridiek licht by te
„ zetten , als my mogelyk was. Ik heb dit werk met
„ zo veel te meer genoegen ondernomen en doorgezet,
„ om dat, hoe meer ik daar in vorderde, en hoe meer ik
„ den ft3'l van PHILIPS , zo in zyn geheel als in zyne
„ byzondere deelen,. overwoog, zo veel te .neer overreed
,, ben geworden , dat deeze llyl van Procedeeren , mits„ gaders de groote Crimineele Ordonnantie, die vier dagen
„ te vooren was vastgefteld , beide meesterf}ukken van
„ wysheid, van voorzigtigheid, ja van gemaatigdheid, zyn
„ waar in eerre doorwrochte Regtskunde , gevoegd by
eene ongemeene ervaarenheid in het behandelen van cri„ mineele zaaken en perfoonen, mitsgaders. eerre naauw„ keurige kennis van alles , het welk in de Nederlanden,
„ met naame in Holland , fchoon buiten de Regtban„ ken omgaande, nogthans (helaas!) maar al te veel in„ vloed op de Regtspleegiug, en op de gemoederen der
„ Wethouderen, heeft, om flryd uitblinken."
Naa vermelding, hoe de Prefident VIGLIUS VAN ZUICHEM
VAN AYTTA, die voor den Hoofdopl'eller van die Ordonnantien doorgaans gehouden wordt, klaagt, dat 'er,
door toedoen van vniteAS , en andere Lieden van den
Raad der Beroerten , verfcheide Artykelen, ltrydig met
der Landen Privilegien en Gewoonten, tegen zyn zin waren ingelascht: welke VIGLIUS zeer wel begreep , dat het
onregtmaatig en onvoorzigtig was, dit in de Ordonnantien te plaatzen ; naardemaal de haat tegen ALVA hier
door op nieuws flondt gaande gemaakt te worden , en
daar door deeze Ordonnantien, die voor 't overige veel
meer ingerigt zyn tegen de misbruiken der toen aanwee.
zende Officiers en Jufticiers , dan tegen de Ingezetenen,
en in tegendeel ter hunner verligting dienden, in kwaade
reuk by de Gemeente te brengen, „ keurt by het zeer
„ dwaas en belachlyk, dat men, om die Artykelen , by
„ welken de Roo nsch - Catholyke Godsdienst onderfleld
wordt te zullen blyven de openbaare Godsdienst van
„ het Land, de geheele Ordonnantien, en den ftyl van
,; Procedeeren daarby voorgefchreeven , heden ten dage
„ zoet w iaen verwerpen. in dea ,naare 1570 en vervol„ gans,
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gens, tot op den tyd dat PHILIPS van de Heerfchappy
,, over deeze Landen vervallen verklaard is , kon liet
onder de ftaatkundige fireeked geteld worden, dat 'er
„ niets goeds moest komen van den kant der Spaanfche
„ Regeering , maar alles, wat van dien kant kwam , met
„ haatlyke verwen afgemaald , ten einde weeke en twyfel„ agtige gemoederen niet te doen agteri it deinzen, als 't
„ op de voltooijing van het groote werk; de afaweering
, zou aankomen. Maar zedert de afzweering is 'er geen
„ reden, om dat blind vooroordeel langer te voeden, en
,, naa verloop van twee eeuwen is het meer dart tyd oflt
,, hetzelve geheel ar te leggen. Ik ten minífen zal het
my geheel niet bekreunen , zo amen my tegenwoordig
voor Spaanschgezind wil uitkryten, om dat ik de Cria
„ mineele Ordonnantien van PHILIPS aanpryzé, en aller
,, betragting waardig keure. Ook blyft 'er overoedige
„ floffe overig, om de afzweering zelve te billyken, aj
„ is het dat wy in onzen toenmaaligen vyánd nu ter ty4
„ iets goeds erkennen; want alle bezwaát'en, die; in heC
„ Placaat van afzweering, op rekening vàn PHIt.IPS ge
zet zyn, behouden haare volle kragt."
-„
Geene blinde vooringenomenheid beheersclrt ondert as
tchen den Schryver. fly heeft tegen de Criniineele Or.
donnantien van PHILIPS, en inzonderheid tegen die vart
den ityl , in te brengen , dat zy veel te kunst - kundig is
opgelleld , en zulk eene maate van Regtskunde,. om ze
naauwkeurig te kunnen nakomen, onderftelt, die de níéeste Crimineele Regters en Officieren niet bezitten, en did
ook van hun, welker beroep en andere dm.(landighedett
verhinderen, om hun tyd aan de Regtsgeleerdheid te befleeden , niet gevergd kan worden. En als men irí aan
neemt, dat de taal en ilyl, tegénwodrdig, ouder -merking
dat zy niet alleen met Kunstwoorden , maar nier-wetsi;
bastaard Latynfche of Franfche wé 7rden, die men hadt
kunnen vermyderr, is opgevuld,. zo is het geen worideri
dat niet flegts Huisluiden ten Platten Lande, ala Griniiineele Regters zittende, maar zelfs Schepeneg én Officie•
ren van Steden, met het f'uk niet weeten óm te gaan
noch hoe zy 't werk, dat hun een gevangen of in perfoon gedagvaarde verfchaft ; moeten aanvatten én be(tieren. In welk geval zy niet altoos by rich hebben de.
Pradifyns en Corifulenten , óm hun te onderrigten lioé
en wat zy moeten doen, volgens een Ordonnantie, fie
voor hun onverlcaanbaar is. Hy beklaagt hun, indien zy,
a14
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als dan, in geen beter handen vallen, dan in die van Mr.
SIMON VAN LEEUWEN , die de Ordonnantien van PHILIPS
met zyne Noten verrykt heeft ; en dat , diens voet
gevolgd wordende, de adminiliratie der Crimineele-fpor
Jul}itie , by verre het grootfte getal der Regtbanken , in
een bejammerenswaardigen toeíland is. Voorts met de
Rukken aantoonende, hoe zeer het te wenfchen ware, dat
VAN LEEUWEN, dien hy den lof van arbeidzaamheid, als
mede van "kennis in de Historien en Oudheden van Hol
geenzins wil betwisten , aan de Regtsgeleerdheid,-land,
en met naame aan de Ordonnantien van PHILIPS , nimmer de hand ge(laagen hadt. , Met hoe veel regts vaart
de Oud -Hoogleeraar uit tegen dit eenig Handboek van
zo veelen! de tastbaarfle blyken aanvoerende, dat hy aan
de Ordonnantie op den flyl van Procedeeren eene geheel
andere gedaante en uitlegging geeft , dan de Wetgeever
en de Opftellers gemeend hebben. By fchryft dit toe
aan mangel van de vereischte Regtskunde, en gemis van
fmaak aan de Verbeterkunde (Ars Critica) 't geen hem
gelegenheid verfchaft om de verhevener Letterkunde, en
de beoefening van het Romeinfche Regt , den zodanigen
aan te pryzen , die het Vaderlandfche liegt van weezenlyken dienst willen zyn, en aan 't zelve eer en luis.
ter byzetten.
Gegrond is des Heeren VOORDA'S vooruitzigt; „zonder
,, twyfel zullen myne uitleggingen en gevoelens, nopens
„ de behandeling van Crimineele Perfoonen en Zaaken ,
„ veelen nieuw en vreemd voorkomen" „ Dan ," voegt
by 'er met evenveel gronds nevens, „ ik houde my ver„ zekerd , dat, by aldien men ze gelieft te vergelyken
„ met de Ordonnantie op den flyl zelve, en met de verPlacaaten en gemeene Regtsgronden , waar van
,,
„ ik my zal moeten bedienen, dezelve bevonden zullen
„ worden in de Wetten , ja in de gezonde Reden, ge•
als die Wetten zelve, te zyn.
,, grond, en dus zo oud voorzie,
dat ik, om myne ger, Naardemaal ik nogthans
„ voelens , daar het behoort, ingang te doen vinden,
„ veel meer zal moeten worftelen met ingewortelde voor„ oordeelen, nopens onredelyke gewoonten, en met hers„ fenfchimmige denkbeelden van grootheid en onafhange„ lykheid van Regtsgebied , dan met Regtskundige tegen,, werpíngen, zo is
IWyn
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Myn vriendelyk verzoek, aan al wat Rechter heet ,
En die mag zyn met Ampt-mans waardigheid bekleed,
Dat zy in 't onderzoek 't hart geeven aan de Reeden,
Van heersch- van winzugt los; van aangewende Zeeden:
Want alle dit gedrocht, door muitende gewoel,
Het reed'lyk oordeel floot uit zynen Rechterífoel.
Vindt dit zyn verzoek, uit het begin des vierden Boeks
van HUIG DE GROUT'S Bewys voor den waaren Godsdienst
ontleend, en met eene kleine verandering op zyne floffe
gepast , by zommigen , al te zeer aan ingekankerde gebruiken en zeden verflaafd , geen ingang ; deezen wyst
hy na het vermaan van JUSTINIANUS: Dat men over het
beste, en wat het echte zy, niet moet oordeelen, noch 't zelve afmeeten naar het getal der Schryveren, zulk een gevoelen toegedaan : want dat het zorntyds gebeurt , dat een
enkel Regtsgeleerde, fchoon op verre na niet van den eer
aanzien van eene byzondere /ioffe,-ftenrag,ohs
het wint van anderen, die over 't algemeen here verre overtreffen. „ Dit zeggen," vervolgt hy, „ vertrouw ik, zal
„ my insgelyks dekken tegen het vermoeden van ver,, waandheid , als of ik , de tegenwoordige manier van
„ extraordinaar Procedeeren in Crimineele Zaaken be„ ftrydende, en eene betere uit de Wetten zelve opdel„ vende , my begeere te verheffen, niet alleen boven al
„ wat den naam van Regtsgeleerde in Holland voert ,
„ maar zelfs boven alle Regters en Vierfchaaren, daar
„ onder zelfs de aanzienlyk(Ie , de Hoven- van Jutlïtie.
„ Ik worde dagelyks gewaar, hoe veel my, naa een veer„ tig jaarigen arbeid, te rekenen van den tyd af, dat
„ my het Meesterfchap in de Regten is opgedraagen, in de
befchouwende en in de werkdaadige Regtskunde, nog
„ ontbreekt; en bezeffe ten vollen, hoe ligt ik my, in het
,, verhandelen deezer ffoffe, iets kan laaten ontvallen, 't
„ welk lieden , die dagelyks de Crimineele Praclyk oefe„ nen, betluuren of bywoonen, met reden zullen afkeur
„ ren, of, dat ik zelve, onaangezien het verlaaten van
„ alle verkeerde begrippen , en ondeugende gewoonten ,
„ onuitvoerlyk agtte. --- Ten blyke, derhalven, dat ik
„ gaarne onderregt wil worden , en dat het my geenzins
„ te doen is, om in alles gelyk te hebben, maar om , als
„ Regtsgeleerde , aan de Regtspleeging zo veel verbetering, zonder tusfchenkomst van de Wergeevende Magt,
„ als my mogelyk is, te bezorgen, terwyl ik de eer der
V3
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„ uitvindinge gaarne aan anderen overlaate, zo noodige ik
9, elk, die meent, dat ik hier of daar mististe , om my
„ zyne gedagten mede te deelen ; zo over de Uitlegging,
,,, die ik aan de Ordonnantie op den ftyl geeve, als over
„ het Gebruik , dat , naar myn inzien, van nu af aan,
, zonder na eene nieuwe Wet te wagten , kan en behoort te worden gemaakt. Doch men gelieve wel in
agt te neemen, dat ik my bepaale binnen mynen kring
„ als Regtsgeleerde, en dus my fliptlyk binde aan dat
„ geen, 't welk ik, naa ryp overleg, boude voor het tot
deezen tyd toe in Holland vastgefteld Regt. Meent ie9 , mand, dat ik dit, hier of daar, niet wel heb getroffen,
„ hy deele my by openbaar gefchrift zyne gedagten mep , de. Vind ik , dat by gelyk heeft, zo zal ik, hem , in
„ 't openbaar, met dankbetuiging toevallen; doch kan hy
, my niet overreeden , dan zal ik het met íl-ilzwygen be„ antwoorden, naardemaal ik geen lust tot penne- (}ryd
„ hebbe. Voor 't , overige dient, dat aanmerkingen niet
over het 7141 Con/ itutum , maar die het lus Conjti„ tuendum raakera , op 't geen ik te berde brenge , ge.
, heel niet zouden fluiten."
in de Verhandeling houdt de Heer VOORDA deeze orde, dat hy, in de eer[le plaats, opgeeft de extraordinaris manier van Procedeeren , naar de befchryvinge van
>fr. SIMON VAN LEEUWEN , en met zyn eigen woorden;
in de tweede plaats, die zelfde manier van Procedeeren,
:laar de befchryving die men vindt in Mr. PIETER BOaT'S
Traï'dat van Crimïneele Zaaken; want noaT komt niet in
alles tenet VAN LEEUWEN overeen: het welk gedeeltlyk
daar aan toe te fchryven is, om dat BOKT de Crim;neele
a nanier van Procedeeren, voor het Hof van Holland plaats_
hebbende, befchryft; doch. VAN LEEUWEN, die van het
Platte Land en de Steden van Holland.
Vervolgens brengt hy beider Stellingen, zo wel de gee.ne, waar in zy overeenkomen, als die geene , die aan
één van beiden byzonder eigen zyn, ter toetzè van het
Kegt, en• van de gezonde Reden, met oplosfinge van die
l^.egtsgeleerde gronden en andere zwaarigheden, die doorgaans ter ver ediginge van verkeerde krandelwyzetn en onxedeiyke gewoonten worden bygebragt. Dit is de floífe
Van het eerde Hoofdítuk. In het tweede (lelt by de
Ordonnantie van Koning PHILIPS op den ftyl en manier
van Procedeeren in Crimineele Zaakgin in haaren zamenhang voor, girt wyst byzonder uit de orde en aaneentch&kea
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Reling der Artykelen, aan, wat eigenlyk het extraordinaar
Crimineel Proces is , in de Ordonnantie bedoeld, en vats
welks gebruik , zyns bedunkens , geen Crimineel Regter zich mag verfchoonen, of zich daar aan onttrekken.
Tot byzonderheden in deeze meesterlyk geichreeven
Teerhandeling; welker oogmerk wy door het breed ver
genoegzaam ontvouwd agten, kunnen-flagderIniu
wy ons niet inlapten; desgelyks niet om iets, fchoon 'er
veel, zeer veel, des waardigs in voorkoine, te ontleeneu
uit de Aantekenin en by verfcheiden Artykelen vary de Ordonnantie op den Jtyl; wy zeggen 'er niet te veel van, als
wy betuigen een fchat van Vaderlandfche Gefchied. en
Regtskunde daar in ontdekt te hebben. Noodig vinden wy
't nog aan te tekenen, dat de Hooggeleerde Schryver, cit
de Verhandeling en de Aantekeningen , vooraf, aan eenige Vrienden te leezen gegeeven heeft, die hem hunne ge
bedenkingen over verfcheide punten mededeel--dagten
den Schoon by hunne gedagten in alles niet heeft kunnen volgen, maakte by van hunne aanmerkingen vry wat
gebruik ter verbetering, opheldering en uitbreiding, zyns
Werks; tot welk laatí{e verfcheide Staatshukken, het j tl}itieweezen raakende , hem verfchaft , eene byna al te
overvloedige {loffa opleverden.
Aan die Vrienden halt by ook te danken, dat by op
den weg geraakte om de Fran%he manier van Procedeeren te onderzoeken; waar uit, toen alles zo goed als afgewerkt was , een Aanhangzel gebooren is. In de Fran.
fche Werken van de Heeren JoussE en SERPILLON, vondt
by zo veel ter opheldering van het Hollandsch Regt, en
ter flaaving zyner geuite gevoelens-, dat by een uitga .
werkt Aanhangzel vervaardigde. Welks Plot een voege.
lyk einde zal maaken aan deeze onze Aankondiging, en
teffens ten ítaale dienen van de vrye en rondboriiige
fchryfwyze des Oud - Hoogleeraars, die bekend iaat voor
een Man van onbezweeken moed. „ Ik fluit , naa over„ weeging van al het bygebragte, dit Aanhangzel, en dit
„ geheele Werk, met de woorden van rttzi,ips in de
„ Voorreden van de Ordonnantien op den llyl , - die ik
„ gaarn de myne maak , dat deeze flyl in zich vervat
,, al 't geen by de forme en maniere van Procedeèreni van
„ herwaards over bevonden is , het allerbeste, pra icabe!fle
„ etz de rechtveerdiglykfie te zyn. Met nadruk beyver ik
„ my, om haar ook prat icahel te noemen, zonder .de
,, mini te vreeze , dat de aanpryzing van de (lipte naako.
V4
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„ ming van deezen fry!, in de Punten en Artykelen , door„ my aangeweezen , te houden zouden zyn voor eene
enkele fchaduwe van hersfenfchimmige en onbeftaanbaa„ re volmaaktheid: want alleen voor dezulken, die, ver„ ilaafd aan vooroordeelen , fchroomen te onderzoeken ,
„ of die by de misbruiken best hunne rekening vin„ den, is niets, dat na verbetering fmaakt, uitvoerelyk.
Voor de eerstgemelden doen 'er zich altoos honderd
„ zwaarigheden op: en de laatstgemelden zyn vindingryk
„ in voorwendzels , waarom men by 't oude moet blyven. Doch ik heb betere gedagten , zo wel van onze
„ Julliciers en Officiers, als van hun , by wien zy ten ad„ vy£e gaan. Ook zal 'er, naa de verbanning van alle
door nay aangeweezen misbruiken en gebreken , nog
„ gebrekkigs genoeg, zigtbaar en onzigtbaar, overblyven,
,, 't welk onzen afliand van het volmaakte meer dan al te
wyd zal bepaalen."
„

Romeinfche Gefchiedenisfen, door M. STUART. Met Kaarten en Plaaten. Eerie Deel; behelzende de Gefchiedenis
der Koningen. Te Utrecht by B. Wild en J. Altheer b
1793. Behalven het Voorwerk 52o bl. In gr. 8vo.
choon wy geenzins tot der zodanigen aantal behooren, die over Vertaalingen, zeker zeer veelvuldig in
ons Land, den neus vieslyk opfchorten; fchoon wy die
van waarlyk goede en nuttige Werken hoogfchatten, en,
wel uitgevoerd, eene weezenlyke aanwinst rekenen voor
alle Letterminnaaren, die zich anders in de onmogelykheid vinden, ow die Schriften der Buitenlanderen, daar
de meesten thans in hunne eige Landtaal fchryven, tot
hun vermaak of nut te gebruiken ; verheugen wy ons,
egter, wanneer zich de gelegenheid aanbiedt, om in onze haderlandfcht Letteroefeningen te mogen fpreeken van
eenigzins helangryke Werken, oorfpronglyk uit eene Vaderlandfche pen gevloeid, en draaien wy daarom niet,
met de Aankondiging des. Werks van den Eerw. STUART,
welks Eerfte Deel thans voor ons Iigt.
Aangezien 't zelve van eene merklyke uitgebreidheid
Ronne worden wanneer de Schryver, op dien voet, de
Ronmeinfehe Cefchiedenirfen voortzet, kunnen wy niets beiers doen, dan onze Leezers, by deezen, te onderrigten,
van des Schryvers Plan , in de Inleiding breedfpraakig
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In de Inleiding , welke aanvangt met
een welgepast en oordeelkundig Vertoog over het Aan
genaame, Nutte, ja Noodzaaklyke, der Leezinge en Beoefeninge van de Romeinfche Gelchiedenis, waaruit wy wel
in bekooringe kwamen, iets te ontleenen; doch het zou
ons de plaats ontrooven, die wy gefchikt hadden, om
bepaalder het doel en plan van den Eerw. STUART te
ontvouwen , als waaraan onze Leezeren wel het meeste
gelegen ligt. Wy zullen het doen, meest met de eigen
woorden des Schryvers.
Naa in veelvuldige betrekkingen , het aangenaame, nutte
en noodzaaklyke, der Romeinfche Gefchiedenis ,in het eer!Ie gedeelte der Inleidinge, ontvouwd te hebben , merkt
de Heer STUAáT, over de wyze van derzelver Bewerking
handelende, op, dat, hoe yverig de Oude Griekfche en
Latynfche Schryvers geweest zyn, om de Gebeurtenisfen
van Rome, door hunne welverfneeden pennen , te vereeuwigen, nogthans het dierbaar overfchot der oude Letterkunde niet één eenige volledige Gefchiedenis van Rome ople.
vert; dat de yver van eenige Geleerden 'er zich op toelag,
om, uit zo veele onderfcheidene Schryvers, de gedeelten
Lener geheele Gefchiedenis zamen te brengen; dat zy alles,
wat tot derzelver kennis vereischt kon worden, zo zorg.
vuldig opzogten, en zo ryklyk mededeelden, dat men
zich eerlang even verlegen vondt by de keuze van alle
de aangebodene dienílen, als wel eer by het gebrek van
alle handleiding tot eene gemaklyke kennis (*). — Ook
deeze keuze behoorde wederom door anderen te gefchie.
den, wiep liet aan geen en tyd en fmaak ontbrak, om alles
te beproeven , uit dien overvloed het beste te kiezen, en
denzelven dus weezenlyk bruikbaar en nuttig te maaken.
„ Dit," fchryft by „ gelchiedde. Italiaanen, Franfchen,
£irgelfchen en Duitfchers, deeden hunnen Landgenogten den
weezenlyken dienst, van hun aaneengefchakelde Gefchie
dernisfen van Rome te bezorgen, in derzelver eigene taaien
gefchreeven , en, voorzien van allerleie ophelderende aanmer.
kingen. Alleen onze Natie, welke zich anders, met regt,
on-

ontvouwd.

-

(*) Men neeme de Bibliotheca Hiftorica van j. G. a.EU =s•
in handen, en gevoele zyne eigene verbystering by
de befchouwing der twee aanzienlyke banden van het vierde
Deel van dat Werk; waarin alleen eene opgave en korte beoordeeling voorkomt van alle de Ge(chriften over dit ouder.
grp.
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onder de letterminnende Volken , eene aanzienlyke , zo
niet de eerfte, plaats mogt toeëigenen ,moet zich het ver
getroosten , van nog niets ter bevordering deezer-wyt
belangryke kennis voor het algemeen te hebben toego,
brags. Onze oude Geleerden , wier gedagtenis geheel
Europa nog dankbaar vereert, vergenoegden zich, door
Dunne uitfteekende taal- en oudheid-kennis, de bouwftof.
fen op te leveren, waarvan zy anderen de eer der optrekking van den tempel der Gefchiedenisfen vergunden,
Niemand flak, zo ver my bekend is, tot op deezen dag,
onder ons eene hand uit, om eene uitvoerige Romsinfche
Historie zamen te flellen , fchoon de beste uitgaven der
Ouden in ons Land gefchied, en de rykl}e voorraad van
alle noodwendigheden daar toe in onze eigene Schryvers
te vinden was. Waren de voortbrengzelén van an.
deren hierin volmaakt geweest , en 'hadt men ons met
derzelver naauwkeurige Vertaal.ingen geholpen , zo zon
dit verwyt zeer veel van deszelfs gegrondheid verliezen;
maar, het een, noch het ander, is waar.
„ Alle de hedendaagfche volledige Romeinfche Gefchie.
denisfen in andere taalen hebben , even als alle andere
mnenschlyke voortbrengzelen , haare onderfcheidende ge,
breken. De eene is te droog om met genoegen geleezen
te kunnen worden ; de andere is te vol bygeloovige vertelzelen; een derde verveelt door eerie menigte van Ze.
denkundige en Godsdienstige aanmerkingen; den bevalliglien hapert het aan een naarflig en oordeelkundig onder.
zoek van de Oude Griekfche en Latynfche Schryvers; en
allen aan dien wysgeerigen fmaak, die het belangryke der
Romeinfche Gefchiedenis in allerlei betrekkingen genoegzaam in 't oog moet doen houden, om dezelve tot geene
naakte Jaarboeken van den voorleden tyd te maaken (*).
„ De uitrnuntendite frukken over de Gefchiedenis van
Rome , welken waarlyk aan het belangryke van dezelve
voldoen, zyn alleen te vinden in de wysgeerige befchouwingen van zommige voortrelayke Vernuften over eenige
gedeelten dier Gefchiedenis. Hier aan egter heeft men
zonder de kennis der Gefchiedenisfen zelve niets : wyl
daar
(*) PALISOT, Hifloire Raifonnée des premiers flecks de Ronne,

pref. p. 22, 23, 24. Nosistr Commentarii Rerum Romanaruns,

prx1 ElooKE Rom. Hiory. Vooral de beoordeolingen van MEO•
3E LIUS.
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daarin alle gebeurtenisfen alleen maar in zo verre worden

,aangehaald, als dezelve tot liet byzonder doel des Schryyers noodig zyn, en de geheele Geschiedenis niet .zelden
dienstbaar gemaakt wordt aan eene bloote wysgeerige be.
1'ehouwing.
,, 'Er is dus waarlyk, in weerwil van den fchynbaa.
ren overvloed, ook in vreemde taalen, een weezenlyk gebrek aan zulke Romeinfche Gefchiedenisfèn, als de Man
van fmaak , die alleen voor zyn vermaak leest , en de
Man van letteren , die zich de ondervinding van voorige
eeuwen in alle opzigten ten nutte wil maaken, waarlyk
behoeven.
Wat gebruik hebben, intusfchen, onze Landgenooten, die anders zo .greetig de voortbrengzelen van andeten overneemen , en daar door thans byna alle eigen
werkzaamheid afleggen, van het werk van Vreemden, hoe
gebrekkig dan ook, gemaakt? Hebben zy eenige volledige
Zonaeinfche Gefchiedenis vertaald? Ik voor my ken ze niet.
Alles, wat wy immers hebben , is in eenige Algemeene
efchiedenisfen ingevlogten.
„ Ons weezenlyk gebrek in zulk een allerbelangrykst
vak, deedt my eerst om eene Vertaaling denken van de
beste Romeinfche Gefchiedenis, welke andere Volken bezaten. De vergelyking van de onderf'cheiden waarden dier
voortbrengzelen bragt my daar naa tot het hefluit , om,
uit alle de beste hedendaagfche Gefchiedfcbryveren van
.once, eene nieuwe Gefchiedenis zamen te brengen, waar
in derzelver onderfcheiden verdient{ en overgenomen , en
derzelver gebreken, zo veel mogelyk, ontweeken waren.
Doch de beroemdflen dier Gefchiedenisfen ten toets brengende by de echte gedenkhukken der oudheid , en , naa een
ryken oogst , nog hoop op eene fchoone naleezing vindende, verwierp ik andermaal myn voorneemen, en omJielsde nu een geheel nieuw plan, by wiens grootheid zich
alle cie zenuwen van myn denkvermogen (panden, terwyl
inyn huiverig hart eerst angstvallig voor deszelfs onder neeming te rug deinsde. I let beftondt, in zelf een geheele Romeinfche Gefchiedenis te fchryven, op zulk een
wyze, als dezelve algemeen belangryk zou kunnen maaken.
„ Niemand bezeft leevendiger de ftoutheid van zulk
een onderneeming , dan ik , dezelve gevoel. Het gering
getal van hun, die deeze taak ooit op zich namen, is
geen gering bewys voor derzelver moeilykheid. Zeer erngig moeten ongetwyfeld de poogingen, en niet gering de
kragen
-
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kragten, des geenen zyn, die zich daar aan durft wangen.
Dan, hoe noodzaaklyk de kennis van eigen kragten zy,
dezelve is echter even moeilyk als alle andere zelfkennis.
Als nog is het niet uitgemaakt, welke van beiden meer naadeels gedaan heeft, een te angstvallig wantrouwen aan eigen
kragten , of eene kwaalyk gegronde onderneemende ftoutheid. De laat(l:e brengt broddelwerk voort , en maakt
zich zelf befpotlyk ; het eerfle doet niets , onthoudt de
maatfchappy eene menigte goeds, en brengt dezelve daar
door een weezenlyk nadeel aan. Langzaam ontflaagen
van zulk een angstvallig wantrouwen , beoordeele een an.
der , of myn hart zich niet te zeer geneigd heeft naar
het tegenovergefteld gebrek. Terwyl wy deeze uiterften
znyden, geraaken wy toch dikwyls in geenen.
„ Van den ernst myner poogingen, en van derzelver
aanleg, mag ik zelf fpreeken. Behalvetr myne Amptsbediening (*), is en zal myne geheele werkzaamheid aan
deeze onderneeming toegewyd blyven. Zo min dezelve
alleen wordt ingericht voor den geleerden Leezer, even
min heeft zy enkel ten oogmerke den algemeenen Leezer
te vermaaken. Bereik ik myn doel, dan moet myn verhaal niet droog en leevenloos voor den laat(fen, niet ge heel belangloos voor den eerften, zyn. Het zelve zal geheel geput worden uit de oude zuivere bronnen. Derzelver aanhaalingen zullen elke opgegeeven daadzaak bevestigen. Het fchilderagtige van der Ouden voordragt
zal het eenige voorbeeld ter flipte navolging zyn; derzel.
ver Redenvoeringen ,waar over de w_ysgeerige oordeelkunde
zich zo ftreng laat hooren, als de Beminnaar van het beTallige fchoone dezelve dankbaar bewaart , zullen noch
geheel overgenomen , noch geheel agter gelaaten worden;
maar in zo verre worden geplaatst, als zy de meeste
waarfchynlykheid voor zich hebben, en het beste gefchikt
zyn om tot fpreekende chara&erfchetzen te verftrekken,
en een vrolyk leeven in de geheele Geschiedenis te brengen. Alleen hier voor zal ik eenpaarig zorgen, dat ik
myne woorden nimmer in den mond van hun leg, met
wren de af(land van tyd, en het verfchil van zeden, ons
zekerlyk, in weerwil onzer vlytigile nafpooringen, veel
minder bekend doen zyn, dan de oudfle Gefchiedfchryvers.
Tusfchen de verfchillende verhaalen der Ouden , zal
ik
-

(*) De Heer STUART is Leeraar der Remsnfranten, te Utrecht.
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ik my onthouden van eene meesteragtige bef isfing , en
myne Leezers niet lastig vallen met fcherpzinnige oordeel
letterkundige aanmerkingen ; maar tevens , zo-kundige
veel zulks doenlyk is , eene weifelende voordragt ver
waar door alles in het onzekere blyft , en de-myden,
Gefchiedenis zelve niets wordt. Ik zal eenvoudig, zonder eenige gehegtheid aan eigen wysgeerige befchouwingen , dat gezag volgen , voorftellen en aanwyzen , het
geen my als het afdoenendst voor zal komen.
„ Schoon ik alleen uit de Ouden "zal putten , zal ik
egter dankbaar de aanwyzing en hulp van hun omhelzen,
die deeze bronnen reeds zelven beproefd en gebruikt heb
om daaruit hunne geheele of gedeeltlyke Gefchie--ben,
denisfen op te flellen. Naa de leezing der Ouden, zal eerre
oplettende en oordeelkundige leezing der hedendaagfche
Schryveren, myne eigen bewerking vooraf gaan, en Beene eigenzinnigheid my te rug houden, van een veymoedig gebruik van die dientien, welke zy ter verligting myner taak aanbieden. Hoewel de beroeping op gezag onzin is, wanneer het gezond verfland deszelfs opperfile uit.'
fpraak doen moet, nogthans zal myne dankbaare open.hartigheid, by het overneemen van welgegronde aanmerkingen, ook de Werken van,hun noemen, aan welken ik
dezelve verpligt ben.
„ Niet Hechts de geheele of gedeeltlyke Romeinfche Gefchiedenisfen van hedendaagfche Schryvers ; maar tevens
alle belangryke [lukken, welke 'er, ten opzigte der Staatkunde, Regtspleeging, burgerlyke Inrigtingen, Leefwyze,
Iiunulen en Weetenfchappen, der Romeinen, ooit zyn uitgegeeven, of van tyd tot tyd nog uitkomen, zullen myne
fchatkamers zyn , waaruit ik de vercierzelen voor myne
Gefchiedenis zal haalen, welke haar belangryk voor eiken
Leezer maaken zullen. Daar men niet ophoudt over de
Romeinen te fcliryven, en 'er, naa de laat[Ie bewerking
eener volledige Gefchiedenis, de keurigfte Verhandelingen
en wysgeerigtle Aanmerkingen zyn uitgekomen , kan het
vlytig gebruik van al dat nieuwe, misfchien, reeds eenig
belang aan myne Gefchiedenis geeven, boven dien myuer
Voorgangeren, die van zo veele hulpmiddelen verulookeri
waren; en, zo wy eerlang van den Abt DE VELLA de
Latynfche overzetting en uirgave van eenige gevonden
Arabifche Affchriften van verfcheiden vermiste Boeken vat'
L1VIUS , behelzende het belangrykfte tydvak der geheele
Gefchiedenis, volgens deszelfs belofte r ontvangen, data
er-
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erkent elk van zelfs, welk een verdienfle het gebruiken
van dien wedergevonden fchat aan myne onderneeming,
boven al het geen wy dan ook in onze taal over Rome
al mogen «hebber, geeven zal (*).
Daar het voorneemen is, in .plaatze van verfcheiden
Kortbegrippen , en andere dorre en gebrekkige geraamten, eene volledige Romeinfche Gefchiedenis te leveren,
kan uit dit geheele Werk niet een eenig gedeelte weg
blyven , waar na de Beoefenaar dier Gefchiedenisfe met
recht zou kunnen verlangen; doch, daar het grooté oog
hier by tevens was, om eiken Leezer in het alge--merk
meen de aangenaame Leezing der belangrykfle Gefchiedenis te verfchaffen, zal men even zeer van den anderen
kant zorgen, dat geese langgerekte verhaalen, wydloopige aanmerkingen, of te ver voortgezette geleerde onderzoekingen, deszelfs aandagt pynigen, en zynen naauwlyks
gewekten lust ten eenen maale verdooven en uitblus.
fchen.
„ Misfchien denkt men hier by ter(iond; wederfpreekt
dit gedeelte der Gefchiedenis van . Rome, het welk wy
thans voor ons hebben, deeze belofte niet? daar hetzelve
met
(*) Weinig of liever niets hebben wy des te wagten, en zal
het uitziet van den Heer STUART op eene volflagene te leur.
helling uitloopen, indien het waarheid is, 't geen wy aantref
Berigten van Napels en Sic/lie, door den-fenidkurly
Hoogleeraar F. MUNTER, II. D. bl. 65, te Haarlem by fl. Looses, Pz. „ De Hoogleeraar VELLA fchynt een tweede ANNIUS
„ VITERBIENUS te zyn, en de gaapingen, welke by aantreft,
„ door eigen vinding te willen aanvullen. Zo beweerde hy, aI
„ ras naa zyne komst, eene Arabifche Vertaaling van verfchef.„ de verlooren Boeken van LIVJUS, naamlyk van het LXVI tot
„ het LXX Boek, gevonden te hebben. Dan dit is, naar alle
gedagten, een leugen, en geen verilandig Man in Sic/lie fast
„ 'er meer geloof aan, `• Het eenige , waarop die geheele ontdekking, naar alle waarfchynlykheid, zal nederkomen, is, 't
„ geen de Marokkaanfche Gezant reeds gezegd heeft, de Brief•
wisfeling van de Emirs in Sic/lie met elkander, en niet de Vor„ ften van Kairvan: en dit zal den Abt vERRA begeerig gemaakt
„ hebben, om, nog door andere ontdekkingen van meer belang,.
„ zich een naam te maaken. De tyd zal leeren, of hy, of
„ zyn tegenparty, gelyk hebbe. Dan het geen men ten be„ wyze tegen zyne voorgeevingen te berde brengt, is zo ge;, wigtig, dat men rede heeft om aan zyne opgave re twyfe, len'tot dat hy met dugtige bewyzen te voorfchyn komt."
-
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roet de Koninglyke Regeering reeds zulk een aanzienlyk
Boekdeel beffaat : Over 't algemeen betlischt de veelheid van Deelen de langwyligheid van eenig Werk niet.
Lang en kort ,weet elk, zyn betrekkelyke woorden. Een
eenig Boekdeeltje kan te lang zyn over een onderwerp,
het welk zich op een enkel blad had kunnen laaten afhandelen : een Werk van verfcheiden Deelen kan nog te
kort zyn , wanneer het niet volledig alles bevat , wat
tot deszelfs uitvoering noodig was. Men onderfcheide
flecbts lang van langwylig, en de Leezer oordeele in hoe
verre myn Werk myne belofte wederfpreekt. — Wat dit Deel
in 't byzonder betreft, hetzelve is daarom te uitvoeriger
bewerkt , om dat de Koninglyke Regeering den geheelen
grondflag hyna bevat van het ganfche volgende Staatsgeftel , geduurende de geheele Gefehiedenis. -- Om reeds ge
redenen heb ik in dit gedeelte myner Gefchiede.-meld
nis, aan myne voordragt eenen fielligen toon gegeeven,
daar, intusfchen, de vyf eerie Eeuwen van Lome door
meer dan eenen Geleerden voorgefteld zyn ; als geen de
nainite zekerheid voor eene eenige daadzaak opleverende.
Hoewel myn gevoelen zyn zou , dat zy,, die. aan geene
daadzaak van dien tyd twyfelen , en hunne tegenípreekers, die alle ftellige zekerheid daaromtrent betwisten, in
uiterften geloopen zyn , waar tusfchen de waarheid het
veilig midden houdt, heb, ik echter begreepen, dat eene
twyfelagtige opgave nergens meer nadeel kan doen, dan
in de Gefehiedenis , welker voorbeelden boven allen twy.
fel verheven, of zonder eenige kragt, moeten zyn (*).
„ De nadere ontwikkeling myner taak, welke ik thans
niynen Leezer heb tnedegedeeld , maakt het voor des
kun() Men kan de Twistfchrifren van j. L. na POULI.Y en cL.
BAL LIER, in de Mem. de 1'4cad. des Infcript. (A 5729.) Tom. VI.

te vinden , hier over niet elkander vergelyken : gelyk ook

fur l'Incertitude des cinq premiers flecks de
PHi/loire Romaine, met de geleerde Aanmerkingen van den Hoog.
leeraar CFIRIST . sax, in Nifcellaneis Lip
Nov/s, Vol. I.
L. LE BEAU FORT,

P. I. p, 40. fèqq. Vol. II. P. III. p. too. feqq. P. IV. p.62o.
feqq. Vol. III. p. a35. feqq. & 7S3. feqq. Vooral leeze men
de uitmuntende Verhandeling ober die quellen der ltesten Romi.
fchen Ge%hichte and ihren Werth, voor de Hoogduitfche Ver
FERGUSON'S Hijiory of the Progrefs and Termination-calingvA.
of the Roman Republic, door den Leip+ziger Hoogleeraar CHRIST.
mA ^I, azc,K.
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kundigen overtollig, aan te merken, dat dezelve met geerie overyling kan worden afgewerkt, maar vordert tevens
van my de belofte, dat ik met een langzaame haast werk.
zaam zal zyn, op dat het lang wegblyven van elkander
volgende Deelen den indruk niet wegneeme , welke het
gebeele der Gefchiedenis op het verfland en hart van derzeiver Leezers maaken noest. — Gelyk ik verklaard
heb, aan dit Werk geheel myn vryen tyd te zullen wyden, wil ik deeze beloften gaarne doen, en kan ik tevens verzekeren, dat het Tweede Deel reeds op de Pers
is. Alleen zal het van het grondig oordeel van kundigen,
en den algemeenen ontvangst van myn Werk by myna
waarde Landgenooten, afhangen ,of ik myne onderneeming
vervolgens flaaken, dan wel met verdubbelden moed en
yv^r voort zal zetten , wanneer anders de Alregeerder
liet my aan gezondheid, vermogens of tyd, niet ontbreeken laat."
Wy kunnen , uit dit Eerfte Deel, genoeg opmaaken ,
dat de Eerw. Schryver tot de door hem ondernomen
taak is opgewasfen; 't zelve beantwoordt aan de verwagting , welke men op zyne toezeggingen grondt. Veele
voorbeelden zouden wy hier van tot ftaavende bewyzen
kunnen aanvoeren; doch befpaaren wy dit, daar de tegenwoordige Aankondiging reeds onvermydelyk zo breed
is uitgeloopen, tot wy het volgend Deel in handen krygen. Wy wenfchen , dat het goed vertier moge uitwy.
zen, dat het den Nederlanderen aan geen fmaak ontbreeke, en dat dit, met de goedkeuring, welke wy reeds, tot
ons groot genoegen, uit den mond van bevoegde Regters in dit vak, hebben mogen verneemen, den jongen
Schryver ten prikkel flrekke, om een oorfpronglyk Werk,
't geen den Lande eer aandoet, onvermoeid voort te zet ten.
Om het algemeener uitgebreidheid te geeven, dan de
beperkte kring waar Nederduitsch geleezen wordt , toelaat, zal 'er eene Franfche Vertaaling van komen, 't geen
misfchien de rede is , dat de daarby gevoegde Kaart
een Fransch Opfchrift , enz. heeft : 't welk anders in
een oorfpronglyk Nederduitsch Werk eenigzins een zeldzaam vertoon maakt. Het Werk is voorts keurig uitgevoerd, en met bevallige Plaaten opgesierd.
.
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De Nieuwe Reiziger; of Befchryving van de oude ern nieuwe Weereldt. Uit het Transchi. YX]Xfle Deel. Behelzende hrankryk. Te Dordrecht by A. J3lusfé en Zoon,
1791 . In gr. 11vo. Soo bl.

D

e Abt DE LA PoRTE, aan wien wy de XXVI eerfie
Deelen deezes onderhoudenden Werks te danken
hebben, vondt eersen Opvolger, naa zyn dood, die ons
het XXVII en XXVIIlfte Deel leverde, en den Schryftrant
zyns Voorgangers zo meesterlyk trof (*). Aan dit Werk,
waarvan wy 't laatst in den Jaare r784 fpraken (t ),
ontbrak nog een zeer groot Ryk , het eigen Land des
oortp^ronglyken Onderneemers van deezen bevalligen Letteri rbeid. Thans komen ons Vier Deelen in handen, ter
aa»vullinge van dit ontbreekende.
Het Voorberigt des Nederduitfchen Vervaardigers, den
4 Feb. 1792, te Duinkerken, gedagtekend, behelst eenige
byzonderheden, die het overneemen daarvan by de Aan
dit voltooiend Vervolg noodig maaken. 't-kondigva
Zelve luidt: „De Schryvers, welke bezig zyn, om, in de
Franfche Taal, deezen nuttigen arbeid te voltooijen, leverden aanvangelyk zulk een ontzaglyken voorraad van
Befchryvingen, betrekkelyk hun Vaderland, op, dat wy
al ten eerhen het befluit namen, om hen in die onmeetlyke zee geenzins te volgen. Want, offchoon het waar
zy , dat dergelyk eene alleruitvoerigtie Befchryving van
P'rankryk , in dat Land zelf, van zeer veel nut en ten
hoogflen aangenaam zyn kan, kon het echter niet misfen , of zulk een verdrietige omweg zou den Nederlandfchen Leezer doodlyk moeten verveelen. Uitvoerige befchryvingen van Steden , Kerken , Kloosters, enz. van
zyn eigen Land te leezen, zonder byna eenige verwisfeling, is op zichzelven reeds lastig, en hoe lastig moet
het dan niet zyn, wanneer wy ettelyke boekdeelen voor
ons aanfchouwen , i^ ie wy ons zelven opleggen om te
leezen, fchoon 'er niets anders dan zulk eene verfchriklyke opêénflapeling van dorre Plaats- en Gebouwbefchryvingen in gevonden wordt, en dat wel van een vreemd
Land ?
,, Wiry
(*) Algem. Vaderl. Letteroef. V. D. i St. bi. 592.
(t) flld. VI. D. I Sr. bi. 298.
LETT. I793. NO. 7.
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„ Wy begreepen, derhalven, onzen Leezer meer dienst

te zullen doen, met hem het voornaamfte uit dit Franfche Werk, voor zo verre het 'er reeds is, en zulks
wel op een geheel vryen trant vertaald, te leveren; en
'er verder het merkwaardigf}e uit de beroemdf'e Schryvers , zo Fran/chen als Nederduitfchen, (waar van een
overvloed voorhanden is,) by te voegen ; zomtyds met
hun eigen woorden , en in dit geval hebben wy 'er meest
al deeze kenmerken" " by geplaatst. Zy, die beleezen zyn in de geagt{te Werken van de Reizigers, die
TYrankryk bezogten, zullen met een opílag van het oog
zien, waar wy , om zo te fpreeken , te markt geweest
zyn. Zy zullen , 't is waar , eenige dingen dus voor
de tweedemaal leezen ; maar deezen zullen gelieven te
begrypen, dat wy een geheel maakten van de ftukken,
die wy elders verfpreid vonden , en dat wy liever eene
egte waarheid wilden affchryven,dan den Leezer een lier
uitgevonden leugen in de hand ftoppen. -- Behal--lyk
ven deeze ryke hulpmiddelen , hebben wy nog gebruik
gemaakt, van 't geen wy, of zelf, geduurende ons verblyf
in dat Land, ondervonden hebben, of van de Berigten,
welke wy van onze Vrienden, waarop wy ons veriaaten
konden, ontvingen. Uit deeze bronnen puttende,
hebben wy hee nuttige en vermaaklyke allerwegen gepoogd hand aan hand te doen gaan.
„ Vermids de Reiziger — uit hoofde der voorige Deelen — zyn Reis in i 76®, en vervolgens , doen moest ,was
liet onmogelyk, hem, tot onzen tyd toe, op weg te laaten. Wy moesten, derhalven, onze Befchryving naar dat
Tydperk inrigten, en de Landverdeelingen, toen plaats
hebbende, volgen. — Wy zouden den Reiziger, waren
de zaaken in Vrankryk op denzelfden' voet gebleeven, naa
een jaar of twee reizens , zyn affcheid hebben kunnen
doen neemen, en dit Werk, met een Deel minder, beflooten
hebben. -- Maar, Vrankryk fpeelt thans de eerie rol in
,europa, en is merkwaardiger, dan het, geduurende zyn befiaan, immer geweest is! Met recht waren onze Leezers
misnoegd geworden, wanneer wy niets van de groote Geïèhiedenis onzer dagen gemeld hadden. -- Om dit voor
te komen, beflooten wy tot een Byvoegzel of Aanhangzel;
waarin wy den Reiziger zyn verhaal laaten voortzetten,
en hem de tegenwoordige Gebeurtenistén doen befchou.
wen. — 'Er moest, 't is waar, eene kleine opoffering aan
rde waarfchynlykheid gefchieden -- de lange leeftyd,
naam-
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naamlyk, van den Reiziger, dien wy ingewikkeld veronderttellen, moesten wy te baat neemen. Maar, welk eene
kleinigheid is dit, en hoe gemaklyk kan de goedgunflige
Leezer 'er over heen flappen."
Wy bepaalen ons thans tot het XXIXfle Deel. De
Reiziger, te Marfeille aangekomen , befchryft die Stad :
fchenkt eene algemeene opgave van Frankryks Uitgeftrektheid , Vrugtbaarheid , Voikrykheid , enz. en zet zich.
voorts, om de Oude Gefchiedenis van Frankryk te gee.
ven. Loopt het vroege tydperk der Celten door , tot
dat PHARAMUNDUS het eerst de Koninglyke waardigheid
bekleedde, opgevolgd door CLOVIS, wiens Zoonen, tot
het einde van dien Koningsflam, ten tooneele treeden.
En vervangen worden door den Tweeden Stam der Frankfche Koningen , wier Gefchiedenis voortgezet wordt, tot
CAREL DEN VI. De Reiziger breekt den draad zyner
B:iefswyze medegedeelde Berigten, wegens het voorgevallene onder de Regeering van zo veele Vorften, af, door
een Brief te fchikken tot het mededeeleu Beniger álgemeene Aanmerkingen op het eerst doorloopen Tydperk; eindigende met den Stam van CLOVIS. Vervolgens, door
in twee Brieven eene beredeneerde Landkaart van Frankryk te geeven , naar .de Verdeeling van dat Ryk , zo. ais
die plaats hadt vóór de Omwenteling, in 't Jaar 0789;
gepaard met eene F3efchryving van alle Franfche Steden,
die llegts van het minste aanbelang voor den Reiziger
zyn: doch welke by enkel aanllipt; dewyl by naderhand,
de voornaamtle Steden in perf©on bezoekende, gelegenheid zal vinden om 'er meer byzonderheden van te mei
dit Deel van Calais aantreffen , uit-den,glykwi
welke Stad, en Marfeille, alle de Brieven in dit Deel gedagtekend zyn.
Die zelfde kortheid , welke het aanvanglyk Werk van
den Abt DE LA POKTE kenmerkt, is hier ook doorgaande
in agt genomen; de treffendíle en belangrykfte voorval
oordeel, uitgekoozen, welgefchikt en lee--lenzy,mt
vendig verhaald: de donkerheid en domheid der behandelde tydvakken, waarin de zogenaamde Heilige Oorlogen,
of Kruistochten, geen gering aandeel hebben, worden op
een gispenden en Ikeekeligen trant behandeld.
Dan, laaien wy, om een voorbeeld van de Schryf- en,
Denkwyze deezes Vervolgs aan te bieden , ons , als 't
meest op zichzelven (taande , bepaalen tot de opgave
van
XA
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van den voornaameu inhoud der Algemeene Aanmerkingen op het eerde Tydperk. „ Na tot dus verre de Opperhoofden des Frankijchen Volks ten tooneele geleid te
hebben , moeten wy de onregtvaardigheid niet bezitten,
om het gros deezer Natie te vergeeten. Ik wil zeggen , om het geheel , waar van wy eenige afzonderlyke
deelen befchouwd hebben , niet mede in aanmerking te
neemen.
„ Over 't algemeen moet men de Franken van het Tydperk, dat wy doorloopen hebben, als van een zeer onrustigen en oorlogzugtigen aart beschouwen. De eer, die
men aan de zegenpraalen hegtede; de gemaklykheid, waar
mede men zich vyanden maakte , die men te vuur en
zwaard mogt aanvallen , en wier tegen(tand misdaad ge
waarom men hun billyk mogt verdelgen ; de-noegwas,
voordeelen, die men als krygsman kon behaalen , en de
ruwheid van zeden en vooroordeelen , die vermaak en
glorie in 't bloedvergieten fielden , waren íterke dryfveeren voor een woelziek en ligt aangevuurd Volk, om telkens de vernielende wapenen in de hand te neemen. -Iets, dat naderhand te noodzaaklyker werd, om dat zy,
vary alle kanten de rust verftoorende, de rust niet vinden
konden , waar door de onrust van den ge(tadigen kryg
eene gewoonte voor hen werd , die vertterkt werd door
de aanvallen van de menigvuldige Vyanden, die, zo dik
konden, den kans waarnamen, om de beledigende-wylsz
op
den huid te komen.
Franken
„ Hoe kwalyk de Vryheid ook begreepen mogt worden, zy was het echter, die door de Franken ,by alle gelegenheden, werd voorgeltaan. Zulks blykt, al vroeg, in het
huishoudelyk beftuur der Celten , waar uit zy hunnen
oorfprong namen. In deeze groote Volksvergaderingen,die
meestal uit Krygsluiden bettonden, om dat, in deeze oorlogzugtige tyden , elk waar Vaderlander vast een Krygsman was, en deezen ook het meest de Maatfchappy van
dienst waren, verkoos men den bekwaamen en verdienstlyken Man, om het Opperbevel te voeren, en zette men
den geenen af , die bevonden werd zulk een gewigtigen
post, of het algemeen vertrouwen, onwaardig te zyn. De
verkleefdheid aan den Bewindhebber , die het Volk, om
zo te fpreeken, zelf gefchaapen had, was ook ongemeen
groot , wanneer by aan de algemeene verwagting beantwoordde. 't Was minder een eer dan een pligt, om voor
zulk
•
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zulk een geliefd Beftuurder, des noods, het leeven te laaten , en dergelyk eene zugt kon niet misfen Helden te
formeeren , wier grondbeginzels niet dulden konden , om
hunne aanvoerders anders dan door den dood te ontvallen.
„ In deeze Vergaderingen, waar de Raadpleegers ge
alle dwang eene zo verfchrik--wapendvrfch,s
lyke zaak, dat men liever met bloedltorting, dan niet eene
laffe onderwerping, verkoos te eindigen. Zelden Helde men
iets vast, waarvan men algemeen de nuttigheid niet begreep. Het veld van Mars, in Vrankryk, (dus geheeten,
om dat men in Maart dergelyke Vergaderingen gewoon
was in liet veld te houden,) strekte veelmaalen hier ten
getuigen van.
„ Dan , deeze Vergaderingen bragten hun nut voort,
zo lang zy uit een maatig getal leden beífonden, en welke
leden geene omllagtige Staatkunde hadden. De Vryheid
van eene Maatfchappy is grooter, wanneer zy uit weiui
ge, dan wanneer zy uit veele, leden beftaat. De mensch,
op zich zelven geheel en alleen ltaande, (ware zyn ífand
mogelyk,) zou de onbepaaldlle Vryheid bezitten: zo dra
echter begeeft hy zich niet in 't gezeifchap van een tweeden, of hy moet iets van zyne Vryheid afftaan aan zynen
Medgezel, wiens Vryheid hy ook eerbiedigen moet. Ver
zich weder met anderen, de gedeelt--enigdztw
lyke afftanden hunner Vryheid vermenigvuldigen , en hou
niet op te vermenigvuldigen, zo lang hun gezelfchap-den
aangroeit.
„ Dus ging het ook met de oude Volksvergaderingen.
Toen zy uit een ontzaglyk aantal begonnen te beltaan,
moesten zy, of byster lang ' turen, eer elk zyne belangen en gedagten gezegd hadt ; en dergelyk eene uitgerekte byeenkomst freed met het ongeduld en de drift van de
groottle hoop, of met de omftandigheden van plaats en
tyd — of zy moesten door eenige weinigen vry willekeurig
belluurd worden, of in eene deerlyke verwarring geraaken. De noodzaaklykheid vernietigde dus een zeer groot
deel van de Frankifche Volksvryheid. Den Aanzienlyken
en Ryken ontbrak het aan geene middelen om zich te
doen gelden , en eindelyk de Volksregten aan zich te
trekken. Het Volk, feeds verward, Reeds oneens met
zichzelven , fteeds 'er op uit om zich te lasten mislei.
den, was tegen de vereenigde malt en list der Grooten
niet opgewasfen, en gaf verder alles aan zyne Overwel diX3
,
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digers over, wat het zaaklyke betrof, en Relde zich met
de ydele klank der verlooren Vryheid en Rechten te viekien.
„ Dus pronkten de Wetten der Franken nog lange met
deeze grootfche woorden, MET DE To sT AiniaNC is
VOLKS. Intusfchen is het zeker , dat 'er een menigte van Wetten te voorfchyn kwam , waar van het
Volk niets wist, alvoorens het 'er deeze uitdrukking in
las.
,. De Koninglyke Magt werd dus fchielyk gebooren.
Veele omilandigheden liepen 'er zamen om d,'e te bevestigen en beminnelyk te maaken ! Men heeft echter
weinig beminnelykheid gevonden, zal men zeggen, in de
Koningen, die wy hier befchreeven vinden! --'t Is waar;
doch wy, die dus oordeelen, bezitten eenen geheel an.
deren finaak ! — Waren de Vorften van dien tyd ruw
en woest , het Volk was het niet minder. Een zágte
geaartheid deedt den Stam van CLOVIS van den throon
vallen.
„ De Wetten van een Volk zyn, in zeker opzit, een
groot kenmerk eener Natie. Onder de Franken van den
tyd dien wy befchouwd hebben , duiden dezelve , wel
is waar, eenvoudigheid en ene zekere maat van opregtheid aan, maar ook tellens woestheid, onkunde en byster
fehadelyke vooroordeelen. De Bloedverwant wreekte den
vermoorden, of verdroeg zich met den Moordenaar, terwyl. de Wet in dit opzigt geheel Flom was. Het Tweegevegt werd bevolen, ingevalle gerechtlyke bewyzen ontbreeken mogten. De grond, hier voor, was de valfche
opvatting, dat de Rechtvaardigheid Heeds zegepraalde, en
dat God, door een wonderdaadige tusfchenkomst , de
fchuld openbaarde, door den schuldigen te doen beztvyken voor de kratten van zyn Beflryder. Zonderling is
de reden, die co nndu r, (omtrent het einde der vyfde Eeuwe) Koning der Bourgondiers, van de wettigheid
der Tweegevegten geeft. Wy, zegt hy, ftellen dezelve
vast, terg einde onze Onderciaanen niet meer eeden zou
doen over duistere ílnkken , noch zich aan meinee -den
schuldig maaken omtrent gevallen, welke zy vol-dighe
zeker weeten.
-lirekt
„ De Vuur- \Vaer- Kruis- en andere Proeven , (om
d-, onfchuld aan den dag te leggen,) welken door burgerlyk en kerk yk gezag geflaafd waren, en waarop het
Volk
,

,
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Volti dwaas genoeg was, de uitfpraak hunner zaaken ,met
een heiligen eerbied, te laaten aankomen, bewyzen insgelyks de geringe vorderingen van het gezond verfland,
en de reuzenflappen van bygeloof en domme woest
zo wel in de Tempels en Gerichtshoven, als in-heid,
de hutten der armen.
„ Daar foortgelyke wreede middelen gebezigd werden
door de Bedienaars van den Godsdienst zelf, kan men
onmogelyk zich een groot denkbeeld vormen van de Leerfiukken des toenmaals aangenomen Godsdiensts. 't Is
waar, de Franken noemden zich Christenen; maar met
welk een medelydend oog moet men deeze Belyders van
de verheevene Leer van JESUS befchouwen , die , oneindige maaien zyn naam uitfpreekende, byna nooit iets
anders deeden dan het tegendeel van 't geen by Igeboden hadt!
„ De Geestlyken fcheenen de waereld met geen ander
oogmerk te verzaaken, en 'er dapper tegen uit te vaaren , dan om 'er te onverhinderder en ruimer genot van
te hebben. De Gefchiedenis brandmerkt hunne onmaatige heerschzugt , waarvan Rome het middelpunt was.
Van daar verdoemde de knegt der knegten de Heeren en
Meesters der aarde! Van daar gingen die zwermen van
gefchooren en ongefchooren zendelingen uit, die zich allerwegen in Staatszaaken mengden, en alle Landen, die
geen hulde aan Rome deeden, in beroering, en op den
rand van hun verderf, bragten ! 't Viel den Geestlyken niet
moeilyk , om, volihekt over de zielen heerfchende, de
lichaamen naar welgevallen te doen bukken.
„ De kunstjes, ten deezen oogmerke in 't werk gefield,
moesten menigvuldig zyn. Men moest het Volk dom en
bygeloovig houden! Men moest het met heilige bedriegeryen en kerklyke klugten om den tuin leiden! Met één
woord, men moest de groote bedoeling van alle Maat
geluk van allen, fteeds tegenkanten, en-fchapyen,t
op allerlei wyzen verydelen 1"
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l'erzameling van alle de Stukken ,gevonden in het Cabinet van den
Koning der Franfchen, by den Heer DE LA PORTS, Intendant
der Civile Lyst, en andere Perfoonen, zederd den io dugus.
tus 1792, welke, in gevolge van het Decreet van de Nationaale
Vergadering , door daar toe benoemde Commisfarisfen zyn
geïnventarifeerd, en aan de Departementen en fdrmeén verzonden. Uit het Franscli vertaald. IUo. 2 , 3 , 4. Te Haarlem by J. Tetmans; maakende niet No. 1. 453 bl. ip gr. 8vo.
y onze aankondiging van No. i. deezer Verzamelinge (*),
welke niemand misfèn kan , die wegens den toedragt der
B
Franfche Staatsomwenteling, in dit Tydvak , onderrigt wenscht
te bekomen , hebben wy, daar de Stukken alle tot eikander
een meer of min onmiddelyk verband hebben, en voor geen
Uittrekzel vatbaar zyn , niets te voegen , dan dat ze, in het
laarfle Stukje, beflooten worden, met een Rapport van LOUIS
JEROME GOHIER , Gedeputeerde van het Departement d'Isle &
L'illaine , betrekkelyk de geïnventari/eerde Papieren in de Lu.
recu van de Civile Lyst, gedaan in de Zittinge van Zondag
voor den middag, den t6 Sept. 1792 , gedrukt op Order van de
Nationaale Vergadering, gezonden aan de 1rmeén en Departetnenten. 't Zelve behelst , naar de taal des Opilellers , in den
aanvange, eene Ontleeding van medegedeelde Stukken, en een
Tafereel van dezelve , waaraan men den Tytel zou kunnen
geeven, „ de noodzaak!ykheid van den Dag van den ro Au„ gustus, beweezen door de Opfchriften zelf, geïnventarifeerd
,, by de voornaamtle Hoofden der Contrarevolutie." Wy vin.
den daar in het gedrag van LODEWYI{ DEN XVl , in alle opzig
ten, berispens- en flrafwaardig afgefchetst, en wordt het zelve
met deeze zegepraalende taal beflooten:
„ Het groot Syfiema van zamenzweering tegen de Franfche
„ Vryheid, hing in alle zyne deelera te famen. Niet flegts ver„ waarloosde de raagt, die belast was met de verdediging van
„ den Staat, alle de middelen, die noodig waren om zig in
een Raat van tegenweer te (tellen; maar zy begunftigde ook
„ openlyk de poogiugen der binnen- en buiteralandfche vvan„ den; zy kweekte eens noodlottige verdeeldheid aan tusfchen
de Burgers , wier vereeniging hen alleen ontzaglyk kon
„ maaken: zelfs de Majefleit der Nationaale Vertegenwoordiging, waar in het hoofd der verdedigende Magt deelde, is
„ door haar niet geëerbiedigd geworden.
Wie ziet niet, dat cie hand, die zig verbonden hadt om
de Confiitutie ce handhaaven, den Schepter poogde te her.
„ win('J Zte onze Vsicrt. Lettcro f vent 't Par 1792. ifte Stuk, bl. 612.
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winnen , die de Helden van 14 July hete ontrukt had„ den, en die door de Helden van to Augustus is verbry„ zeld geworden ? De oude Zegels van den Staat, verdonkerd, en, by wyze van berging, in vreemde handen geheld,
wonen genoeg aan , dat LODEWYK DE XVI niet, zonder
hoop van wederverkryging, afaand deedt van derzelver ge„ bruik (*).
„ Het ontwerp zelf eener nieuwe Confitutie , die de ge.
„ drogtlyke vereeniging van de weigeevende met de uitvoeren„ de 1Vlagt daar (lelde, en de onderfcheidingen deedt herlee„ ven, zo haatlyk aan de vrienden der Evengelyl.heid , wag•
„ rede, in de Bureau der Civile Lyst, flegts op her gunllig
„ oogenblik om in 't daglicht te verfchynen. Eindelyk , liet
„ licht van den blixem , die op het Kasteel der Tuilleries ne.
„ derflortte, heeft de donkerheid opgeklaard, waar in wy ge.
„ ketend omwandelden; en de Nationaale Vergadering, van
„ boeijen ontflaagen, die haar gevangen hielden, heeft, van dat
„ oogenblik af, zig in alle haare grootheid vertoond. De Eed ,
„ van de Vryheid en de Evengelykheid te zullen handhaaven,
„ is vrywillig afgelegd: De gemeene zaak niet weerende te
„ behouden met de magt, die haar ter hand was gefield, heeft
„ zy tegen het Volk, dat zy de eer bedt te vertegeuwoordi„ gen, gezegd : Weet u zelven te behouden ! Oefent de vol„ heid van uw Souverein vermogen! en eerie Nationaale Con„ ventie word geformeerd!
„ Dat de vyanden der wetgeevende Magt als nog derzelver
„ verrigtingen befchimpen , en vraagen wat zy gedaan heeft ?
„ Zy is alle (frikken ontfnapt, die men niet opgehouden heeft
„ haar te fpannen i Zy heeft, geduurende een geheel jaar, met
„ moed tegen de kunfle:laaryen van allerlei foort geworlleld !
„ Zy heeft de Coullitutie verdedigd, tot zo lange , dat zy
„ zag , dat zy kiezen moest tusfchen de Conflitutie en de
„ Vry.
„

(*) Een der Zegels van den Staat, vóór de Revolutie in gebruik ,
naamlyk, welk diende ter verze cling van de Wetten, verzonden aan
liet Dauphiné , is gevonden by den neweezen Abt ne LA PORTE,
Broeder van den Intendant der Civile Lyst. De Doos, waar in dit Ze.
gel was beflooten , was in een omfag , waar op gefct,reeven [tonde:

D)epót fait par la danse de Hague, pour éíre ree lid par fe fleur Champion,
qui en oat de snort, avcit donné l'adresje de fan frere, l'llrcheveque de
Bourdeaux. Wat was de bedoeling van deeze bewaaring ? Met wat voor

werd dit Zegel opgelige ? Werd liet gefchikt om te dienen op-n:em
het oogenblik der Contrarevolu_te? — Wat ook tiet oogmerk deezer ontvreemding moge geweest zyn, zeker is het, dat de Zegels va - Staat
nier gevonden behoorden te worden by den Abt DE LA PoRTa , by
een geweezen Groor- Vicaris van een Zegelbewaarder der oude kegeering: zy behoorden niet aan een Vrouw overgeleverd, en by gevolg 'er
ook niet door bewaard te worden.
,
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„ Vryheid, en, toen zy befpeurde dat het haar oninogelyk was
om dit kwalyk zamenhangend en kwalyk bevestigd gebouw
te kunnen handhaaven, is zy de overheerfching voorgekomen , die deszelfs inftorting gemaklyk hadt kunnen maa„ ken ! In dit tyditip der Crifis fchortede zy het enige ge„ zag op, dat te vreezen was ! Ten koste van het vermo„ gen , dat haar was toevertrouwd, heeft zy de Souvereiniteit
des Volks in al derzelver volmaaktheid gehandhaafd ! Zy
„ heeft veel van het Vaderland verdiend, by aldien de Franfchen
waardig zyn vry te veezen!
Over de Yerlosjîng der :YIerJLh„n van de Ellende, door jEsus;

van C. C. sr^LTZMMAry , alS een Vervolg op Karel van Karelsberg. Uit liet Iioogduitsch vertaald. Tweede Stuk. Te Ain.
/ierdain by de IYed. J. Dóll , 1790. Beha/ven het Voorbeoigt, 219 kl. do $vo.

it Deeltje behelst twee Overdenkingen.
De eerfie handelt over de Yerlosfing van de Onkunde. In
liet begin zegt de Schryver , dat de onkunde alles , wat de
mensch anders nog bezit , nutteloos maakt, hem diep beneden
zyne waardy verlaagt, hein dikwyls krachteloos, bedeesd, krulpende jegens alle de geenen die hem omringen , maakt; in één
woord, cie hinderpaal zyner gelukzaligheid, en de bron zyner
ellende, is. Het fchynt, ondertusfchen, voegt hy 'er by, dat de
ondervinding tegen deze Helling opkomt; dewyl de woonplaarfen
der weetenfchappen niet Hechts door dezelfde ongemakken bezocht worden, waar onder de onkundige inwooner der geringe
hut op liet land zucht , maar aldaar ook genteenlyk veel tairyker en knellender zyn. Zyn dan misfchien verlichting en weetenfehap bronnen der menlchelyke ellende; is misfchien de onkunde een befcherm- engel, eerie troosteresfe, des menschdoms?...
Ja! en neen! zo als men 't begrypt. Befchaaving, kunlien en
weere.tfchappen, maaken den mensch wezenlyk rampzaliger, wanneer hy, nopens de zaaken, welke op zynen voor- en tegen
invloed hebben, zo onkundig is als de landman. Omtrent-fpoed
die zaakes ondertusfchen heerscht by alle zoorten van menfchen eene vry algemeene onkunde; men weet doorgaans weinig van de gevolgen zyner daaden, van de uitwerkzelen en
krachten der dingen, die ons omringen. De oorzaaken van deze onkunde zyn : 10. Dat de menfchen tot hiertoe byna in 't
geheel geen aanleiding hadden , om op zich zelven , en de dingen die hen omringen, te letten: 2°. Dat men zo veel moeite
aanwendt, om hunne oplettendheid van zodanige dingen, die
op hunnen voor- en tegenfpoed invloed hebben, vroegtydig af
te trekken , en op dingen te vestigen, welke daar mede in ket
ge.
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geheel geene, of althans in eene zeer verre, betrekking slaan:
Dat- de mintien den post bekleeden, waartoe de natuur hen
Men behoeft niet te denken, dat deze
verordend heeft.
bronnen van ellende niet geflopt kunnen worden , dan door
tusfchenkonist van de Regeringen. De Verlosfer wyst ons naar
niemand anders, dan i.aar ons zelven; vermaant ons tot zins.
verandering, dat wy zullen trachten naar eene heilzaame kenn is, naar de heerfchappy over ons zelven, naar trouw in ores
beroep, en yver om iets goeds te werken. „ Voelt gy u dan
gedroegen (zegt hy), om de verderfelyke onkunde by uwen
evenmensch weg te neenten , laat dan uw eerlie werk zyn u
zelven te verlichten. Lasten de bezigheden , welke gy waar
neemt, de gezelfchappen , waarin gy verkeert, u nooit zodanig wegileepen, dat gy u - zelven vergeet; maar bepaal dage
waar in gy, in u- zelven gekeerd, de dryfved -lyksentd,
ren uwer daaden, de oorzaaken van het wel of kwaalyk ge
uwer bezigheden, van de vrolykheid en mismoedigheid-luken
uwer ziel, van de gezondheid en zwakheid uws lighaams, na
fpoort, en tracht te ontdekken, waar door gy u het misnoegen, de beledigingen, van veele menfchen berokkend hebt,waar
uit het gebrek en de behoeftigheid ontstaan, die u misfchien
drukken, en door welke middelen gy uwe volmaaktheden ver
uwen innerlyken en uiterlyken toefland verbeteren-groten,
kunt. Wees ten hoogfile voorzichtig in de keuze der middelen.
Hoe verder zy moeten gezocht worden, en hoe meer zy famengefield zyn, des te meerder moet gy dezelven wantrouwen. Kunt gy iets uitvoeren door de infpanning uwer
krachten, en door de krachten van de uwen, waarom wilt gy
dan het geheele Vaderland op de been helpen ? Zie, derhalven ,
met een oplettend oog, rond, op die plaats, waar gy u bevindt-,
leer den aart van den bodem kennen, op welken gy Raat, zo
wel als van de planten . die rondom u groeien. Tracht by
iedere wandeling na te fpooren , of gy niet iets ontdekken
kunt, het welk voor u en uwe natnurgenooten van nut kan
wezen. Bovenal, onderzoek de menfchen, met welken gy ver.
keert , en uwe betrekking, waar in gy ftaat jegens uwe meer.
deren, jegens, de geenen waar mede gy omgang hebt, en die
onder uw opzicht Staan, altoos met het oogmerk , om te ont.
dekken, hoe gy, ter bevordering uwer bedoelingen, gebruik kunt
maaken van uwe betrekkingen, en van de perfoonen, met welke
gy verkeert. Zyt gy zo gelukkig van na verloop van eeraigea tyd
v.:rmindering van uwe rampen, en vermeerdering van uw genoe.
gen , te befpeuren , leg 'er u dan op toe, om de wysheid, welke
gy verworven hebt , ook aan anderen mede te deden, enz. "
De tweede Overdenking gaat over de leerdos/iNg an Dwatiling.
Na dat by hier gezegd heeft, dat wy, den eerteen oorfprong
van alle ellende, van alle plaggen, onder welke het menschdorn
zucht, nafpoorende , denzelven meestal in de Dwaaiing onrde
g0.
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dekken, gaat by over ter beantwoordinge van de volgende
vraagen : Wat is dwaaling? Hoe komt dezelve in de menfchelyke ziel ? Wat is waarheid ? Welke middelen moet men in het
werk ítellen, om de dwaaling door haar te bannen?
'Er fiaan zekerlyk in dit boek verfcheidene goede en wanre
aanmerkingen; maar men zou zich bedriegen , indien men in
den Schryver den man meende gevonden te hebb-,n, die aan
ieder individu den zekeren , en van een ieder betreedbaaren,
weg aanwees, om van de ellenden, die de gevolgen van onkunde en dwaaling zyn , verlost te worden. Daar toe werdt
een man van oneindig meer waereldkenms, en van eene meer
gezonde en fterke redeneeringskracht, verei.cht. In de opgave
der bronnen van de menfchelyke ellenden zelve, wordt dik
loutere beuzelingen , en van byzonderheden , die al•-wylsvan
leen door de verbeeldingskracht van den Schryver zelven ge
vergroot zyn, met even veel ophef ge.-fchapenomékly
fproken, als van de voornaamfte en ontwyfelbaarule oorzaaken
der rr.enfchelyke rampen. By voorbeeld, van de verkeerde geiteldheid der zintuigen, als eene voornaame bron van dwaalin.
gen onder het menschdom, (prekende; zegt hy, dat deze werk
onder anderen het gezicht , by zeer veele menfchen-tuigen,
zeer [tomp zyn; dat men tot hier toe ook nog weinig of niet
gedaan heeft, om de kracht der oogen te oefenen; dat hierom
by de meeste mcnfchen, in hunne denkbeelden , die zy door
middel van het oog ontvangen, alles door elkanderen loopt;
dat hier door ieder fpar by hen een denneboom is; dat juist
die geenen, welke bovenal verpligt zyn om de menfchen te
verlichten, namelyk de geleerden, de flechtile ougen hebben:
de meesten (zegt hy) zyn kortziende, veelen hebben drui•
„ pende en pynlyke oogen:" by voegt 'er by, dat de dertig
kinderen, die hy opvoedt, met ongedekten hoofde flaapen en
waaken, of op zyn best het hoofd met Benen hoed bedekken;
alle morgen het hoofd aan de fontein wasfchen, en da :r van
een p ar kopjes drinken ; zo lang het water niet al te
koud is , zich dikwyls baaden , en hun lighaam veel bewegen ; en dat , onder deze kinderen, niet een is dat roode
oogen , of eenig ander gebrek aan de werktuigen der zin.
nen , heeft. Wy weten wel, dat men zich in het
zien van voorwerpen op eenen verren afftand veel meer zou
kunnen oefenen, dan gewoonlyk gefchiedt: doch, dat het ge.
zicht van zeer veele menfchen zo ongefteld zoude wezen,
dat zy onnnaauwkeurrig zagen , en dat daar in eene voornaanie
bron der menfchelyke dwaalingen te vinden zou zyn, is ons
onbewust. Wy weten wel , dat veele Geleerden , uit zeer natuurlyke oorzaaken, kortzichtig zyn; doch voor de walgelyke
befchryving, die de Heer sPJTzMAN van de oogen der mees
Geleerden geeft , weten wy geene bewyzen. De leefregel -te ,
die by aan zyne opvocdelingeu vooríchryft, is goed ; maar
geen-
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geenzins byzonder: hy zou dezelve in Nederland in duizend huis.
gezinnen vinden , en by zal dierhalven hier door, althans aan ver.
handige leden onzer Natie, de voorkeur van zyn Opvoedings-i.nflitut niet bewyzen , of hen bewegen om hunne kinderen na
Schnepfenthal te zenden. Wy weten ook ze veele voorbeelden
van roode, of ongetlelde, oogen niet, dat dit gebrek verdiene onder de algemeene bronnen der menfchelyke ellende , of onder
de oorzaaken der dwaalingen opgeteld te worden. Kende de
Schryver niisfchien twee of drie zulke ongeilelden onder zyn
vriendenkring , en vermenigvuldigde zyne verbeeldingskracht
het getal van dezelven onder het menschdom? Dan, voorzeker,
bedroog de verbeelding , tegen welker misleidingen hy zo yve.
rig waarfchuwt, hem zelven vry flerk.
De selling van den Schryver, „ dat het begin der menfche.
lyke kennis dwaaling is,"komt ons ook, wanneer zy zo alge
onbepaald geleid wordt, vry vreemd en onbewysbaar-men
voor. „ Gelyk voor eiken opgang der zon de nacht vooraf
„ gaat, is ook altoos het begin van den weg, om tot kennis
„ der waarheid te komen , dwaaling. Dit is volflrekt niet te
„ veranderen. Zo lang als de inrichting in de natuur Rand
„ grypt , dat de menfchen eerst kruipen, eer dat zy recht
„ overeind gaan , dat zy zich eerst door de navellireng voe.
„ den, eer dat zy de fpys door den mond tot zich neemen;
,, zo lang moeten zy eerst dwaalen , eer zy de waarheid er„ kennen. Wil men deeze noodzaaklykheid van te dwaalen
„ Er /zonde noemen, ik heb 'er niets tegen; doch dan moet
„ het my ook vergund zyn, de navelíïreng mede tot de erf„ zonde te rekenen, die allen menfchen aankleeft, en evenwel
„ moet weggenomen worden , wanneer het beeld van God in
„ ons volmaakter worden zal," Deze plaats, die wy woordelyk afgefchreven hebben , moge van het oordeel , den finaak
en de kieschheid, van den Schryver eene prove opleve en;
en tevens eery bewys van de uitmuntendheid zyner opvoedingswyze. Het zou ons althans zeer ontfchieten, indien een ver
Opvoeder geene zorge draageu kon, dat zyne kweeke--ílandig
lingen omtrent een aantal onderwerpen, ten mintien, rigtige begrippen verkregen, zonder daar toe door den weg der dwaa.
ling te geraaken,
Onder de oorzaaken der onkunde telt de man ook dit, „ dat
„ men volfirekt van alle Geleerden het beoefenen van de oude
„ Schiyvers eischt." Hy laat zich daar tegen zeer uitvoerig
en hevig uit, en fchroomt niet te fchryven , dat de beoefening der Ouden niet alleen tot vorming van den fmaak vol•
íirekt niet noodzaaklyk is, maar zelfs , dat het lezen der Ou.
den den ƒmaak van veelen onzer tydgenooten voorzeker bedorven heeft , en dat de menigte van armzalige gedichten,
waar mede wy van tot tyd tot tyd bezocht worden, misfchien
voor
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voor het grootfle gedeelte gewrochten zyn, die uit deze lecture ontftaan zyn. Waarlyk, SALTZMAN zelf is een leven
voorbeeld van den bedorvenen Tinaak van hun, welke de-dig
Ouden verachten; en, om niet eens van den knaak te (pre ken, wanneer hy zich uit hunne fchriften meer menfchenkennis (eene weetenfchap , tot welker verkryging zy onlochenbaar oneindig meer gelegenheid hadden, dan wy) hadt willen
verzamelen, hy zou gefchikter zyn tot den taak, dien hy op
zich genomen heeft.
Zelfs ontkent hy, dat aankomende Leeraars van den Godsdienst eene bondige kennis van de Hebreeuwfche en Griekfche
taalen moeten hebben. „ Begeert men zegt hy) dat by zich
bekwaam zal maaken, om de grondtaalen zelven te verklaa„ ren, en de uitleggingen van anderen te toetfèn, dan is dit
zulk een moeilyk werk , dat by zich aan deze bezigheid ge„ heel moet overgeven , en daarentegen kundigheden , welke
„ veel noodzaaklyker en nuttiger zyn, ongetwyfeld vervaar.
„ loozeti. En heeft de natuur hein de begaafdheid der
Uitlegkunde geweigerd , dan is alle arbeid en moeite verloo„ ren, die by daaraan befteed heeft, en alle zyne naarfligheid
„ heeft tot niets anders geflrekt, dan dat by zich tot zyn ampt
„ onbekwaam heeft gemaakt." Even als of 'er voor eenen
Leeraar van den Godsdienst nuttiger kundigheden waren , dan
uit zyn eigen oogen te kunnen zien, als by uit zynen Bybel,
die het rigtfiioer van zyne prediking moet wezen, zyne Ge.
meente de waarheid poogt te doen verftaan: en even als of hy,
aan wier, de nageur de begaafdheid der Uitlegkunde geweigerd
heeft, nog bekwaamheden genoeg bezitten toon, om een Leeraar van den Godsdienst ce wezen , en niet veeleer tot de
Schaafbank of het Awbeeld verwezen moest worden. In
de daad, uien kan , zonder verontwaardiging , zulke ellendige
redeneringen niet lezen , wanneer men bedenkt , hoe gefchikt
zy zyn, om als een verborgen en zoet vergif door de, reeds
veel al zo logge, ftuderende jongelingfchap te worden ingezogen, en het opkomend licht der waare bybeliludie weder te
doen verwfsfelen niet een donkeren nacht van monniken -onkunde , en dogmatisten-trots , of van redenloos ongeloof en
befpotting van de heiliglle overblyfzelen der eerwaardige oud
-heid.
Zo fcheef de Schryver dikwyls over de bronnen van Onkunde en Dtvaaling redenkaveit, zo ontoereikende zyn ook de
middelen, die by, ter verbanning daar van, aant ryst. Ook dit
zou'en wy niet een aantal proeven ftaaven kunnen, zo ons beflek het toeliet. Laat ons dit thans maar alleen zeggen , dat
men, wat by daar ook tegen aantrerke, niet ale zyne vermaa.
ningen, by het onverlichte, dat is, verre het gruottte, gcdeelte
des menschdoms , vuillrekt geen nut kart dichten , zo lang de
Over,
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Overlieden niet tusfchen beiden komen , en met oordeel , en
waaren ernst , zulke inrigtingen treffen , als tot verfpreiding
van wezenlyke verlichting meest bevorderlyk zyn.
In het Voorberigt fpreekt de Schryver van de b'ranfche Staats
zegt, „ dat dezelve, over het geheel ge--omwentlig,
„ nomen, eene voor het menschdom allergewigtigike en wel.
daadigfte gebeurtenis is , welke de verlichte IVtenfchenvriend
„ niet zonder de hartelykfle deelneming kan befchouwen."
Hier op volgt een onderzoek, of het wel waarfchynlyk is,
dat Duitschland dezen flap volgen zal; en of het wel te wènfchen is, dat zulks gefchiede? Beide deze vraagera beantwoord
hy ontkennender wyze. Hy erkent, echter, dat ook in Duitsch.
land hier en daar gegronde klachten plaats hebben, en houdt
in het byzonder eene zwaare weeklachte over de rampen , die
veele Duitfche Vorften, door hunne oorlogen, over hunne onderzaaten brengen. Hoe veel ook op dit Voorberigt met regt
aan te merken zy, zo is toch de aanfpraak, die by over dit
laatfie fink aan de Vorfien doet, fchoon, en regt tydig. God
weet, hoe veele traanen van Weduwen en Wezen op dit oogenblik de billykheid dezer klachte verzegelen !
Aan het einde , berigt by ons, dat hy het vervolg van dit
Werk weder in het gewaad van de Roman zal kleeden , om
dat hy gemerkt heeft, dat veele Lezers hein verlaaten hebben,
zederd dat hy zich van dit ontleend gewaad ontdaan bath. —
Een vetfchyuzel , dat weinig eer doet of aan de Lezers van
den Heer SALTZ51AN, of aan zyne redeneerwyzel

.staatkundige Verhaalen , met Fragmenten, voor echte Beminnaars
an Waarheid, Regt en Vryheid. Te Dordrecht by de Leeuw
en Krap, 1792. 129 bl. in gr. 8vo.
en aantal van XXIII Stukjes, vain onderfcheide grootte en
E
waarde, nu eens by wyze van Verhaal voorgefteld, dan
eens in den vorm van Zatnenfpraak gegooten, en ook

in het gewaad van een Fabel omkleed, of als Fragmenten geplaatst, maa•
ken dit Boekdeeltje uit, gefchikt voor Leezers, die op den
Tytel worden aangeduid; en zullen van hun meerendeels met
genoegen geleezen worden. Nu en dan vlegt de Schryver
Franfche Aanhaalingen en Gezegden in zyn Gefchrift , zonder
Bene vertaaling daar van te geeven; 't welk den enkel Neder.
duitfchen Leezer niet kan bevallen. Dat men de oorfprong.
lyke woorden, wanneer'er eene byzondere zeggin,gskragt inllee.
ke, die inisfchien door de vertaaling te veel zou verliezen, bybrenge, is noodig; doch dit is, by lange naa, op alle plaatzen het
geval niet; en het op 't onverduitschte Ti•anscli flaande hangt,
voor den In die taal onkundigen, veelal in le lugt; en by moet
ZICh
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zich vergenoegen met een pynigend gisfen , wat wel dat
Fraresch wilde zeggen.
Genoeg zal het zyn, een der kort(Ie Stukjes over te neemen, ten opfchril't voerende: De SPINNLSTAAT.
„ De Spinnen, in eene Zaal by malkander woonende, verkoozen een fraai gekleurde Kapél tot haaren Koning. Wy
zyn, dagten zy, een zwak klein Volkje in het Ryk der Dieren; de Kapél, wegens haar bevallig bont zomerkleed bewonderd en bemind , kan onze eer bevorderen , en den haat der
edeler Dieren tegen onzen Raat doen afneemen. Wysheid ,
verfland, bekwaamheid, hebben wy niet noodig; wy willen
flegts een Koning voor flaatfie, en dit kan die fraaije bonte
Vogel best weezen: wy leiden en (lieren hem naar ons wel
zwakheid zal ons alles gemak -gevaln,zy bore
daar liet zonnelicht in de-lykmaen.Zfpo,trzyd
Zaal viel, een fyn, fraai net, rondom haar Opperhoofd; brag.
ten hem kosdyken honig der bloemen; liefkoosden hem naar
de wyze der Spinnen , en deeden hem allen vermaak aan in
zyn zyden kerker. Doch de voornaamíte gaven , met haar
fcherp fpinnenoog, agt op elke beweeging der vleugelen, op
elke verandering der kleur aan haaren bonten Koning; inzor,derheid op zyne luimin en grillen; en naar dezelve fchikten
zy haare gebaarden , kunflen en handelwyze. In den fpinnenílaat werd daar door geen groot geluk bewerkt; maar zy, die
naast by het net rondsom den Koning waren , hielden zig voor
gelukkige fchepzels : want zy beheerschten hem en den Staat
volgens haaren zin , deelden den buit der muggen uit naar haar
goeddunken , en verheften haare Vrienden tot den eerften rang.
Men vraagde niet meer , wie het fynfie, fierlykife , ierkfle
net konde maaken; kunst, waakzaamheid en werkzaamheid, waren, in den fpinnneuíiaat, geen verdienllen meer.

„ In de Historie ontmoet men allerwegen Vortlen , welke
niets meer waren, dan de Koning in deeze Fabel. Lievelingen, pluimftrykers , hadden , door kunne praktyken , rondom
hen zulk een net gefpannen, dat hen pas een vonk hunner
waare aangeërfde vryheid overig bleef. Zy dagten, fpraken,
wilden, handelden, alleen door het verftand, de gevoelens, taal
en hartstegten , der weinigen, welke als hoeders en waakera waren van den grooten Gevangenen."
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LETTER- OEFENINGEN.
Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geópenbaarden Godsdienst, uitgegeeven door TEYLER'S Godgeleerd
Genoetfchap. XIIde Deel. Te Haarlem by Joh. Enfchedé
en Zoonen en J. van Walré, 4792. sob bl. in gr, 4t0.
it Deel bevat twee bekroonde Antwoorden op de zeer
gewigtige Vraag: „Heeft Christus, in zyne prediking,
„ hebben de Euangelisten en Apostelen, in hunne fchrif
„ ten, zich fomtyds, naar de toen heerfcheude Volksbe„ grippen, gefchikt ? zo ja; in welke gevallen, en hoe
„ verre ? en hoe zeer kan dit denkbeeld, wel begrepen,
„ dienen , ter verklaringe der Schriften des Nieuwen Ver.
,, bonds."
Het eerfle Antwoord is van den Heer PAULUS VAN HRNERT , voormaals Predikant te Wyk by Dh.urftede, thanr
Hoogleeraar in de Wysbegeerte aan het Kweekt dool der
RenaonItranten, te Amfterdam; het andere van den Heere
wJLLEni DE vos, Leeraar der Doopsgezinden , te 4îm
f i'erdam,
Wy zullen, om de aangelegenheid van het onderwerp,
beide deze Antwoorden uitvoerig fchetzen.
Na eene korte Vooraffpraak over het gewigt der Vraage, en derzelver gepastheid in dezen tyd, deelt de Heer
VAN HEMERT zyne Verhandeling in drie Hoofditukken.
In het eerfie onderzoekt hy, of Christus, in zyne prediking , en of de Euangelisten en Apostelen , in hunne
fchritten, zich fomtyds naar de toen heerfchende volkkbegrippen gefchikt hebben ; in het tweede zo ja; in hoe
verre , en in welke gevallen , men dit , behoudens liet
oagmerk der zendinge onzes Heeren , en den eerbied,
aan zyn Godlyk karakter, en aan de braafheid zyner
Ryksboden, verfchuldigd, fchynt te mogen, en te moeten
o>aderítellen ; en eindelyk , in het derde , hoe zeer dir
denkbeeld, wel begrepen, en volgens aannemelyke regels
verklaard, dienen kan, ter verklaaringe van de Schriften des
Nieuwen Verbonds.
Het eerf}e HLofddeel is wederom in twee c uelingett
á,3r
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gefplitst, waar van de eerf'e Benige voorbereidende Aalt.
waerkingen, tot het onderwerp bearekkelyk, bevat; terwyl in
de tweede de groote iaoofazaak nader overwogen wordt.
De voorbereidende Aanmerkingen zyn zeven in getal,
i°. fielt de Schryver, dat men, ter volledige beiintwoordinge van de Vraag, op de volksbegrippen van goden en
Heidenen beiden behoort acht te geven , 2 °. onderzoekt
by , wat men hier door volksbegrippen te verftaan hebbe,
en hefluit uit het beloop der Vraag, dat hier inzonderheid
zulke begrippen van een geheel vole , of -ten minífe van
deze of gene feéte , bedoeld worden , welke betrekking
hebben op den Godsdienst , en welke tevens, met den
waaren aart der voorw.rpen, bezwaarlyk overeen te brengen zyn, 3 0 . merkt by aan, dat iemand, die zich fchikt
naar volksbegrippen, dezelven niet goedkeurt, en daar aan
zelf geen geloof geeft , maar integendeel dezelven voor
eene zwakheid houdt ; aan welke hy echter, om zekere
reden , niet raadzaam oordeelt , tegenhand te bieden.
4 0 . De onderfcheiden wyzen , waar op men zich raar
volksbegrippen fchikt , brengt by tot twee : of van ter
zyde , wanneer men eene volksdwaaling met ftilzwygen
voorby gaat , juist dan , als men gelegenheid heeft, om
dezelve aan te tasten : of regelregt , wanneer men eene
volksdwaaling daadlyk overneemt, het zy , door van de
dwaalende begrippen zelven werkelyk gebruik te maaken,
en volgens dezelven zyne redeneering in te rigten; het
zy , door zich van zodanige fpreekwyzen te bedienen,
welken op eerre volksdwaaling rusten. 5°. Om de volks
doden en Heidenen, niet betrekking tot-dwalingev
den Godsdienst, ten tyde van Christus, te leeren kennen,
verzendt by na de Voorrede van To. DE KLERK, voor
zyne Kerklye Gefchiedenis der twee eerfie eeuwen. 6 0 . Op
de Vraag, waar uit men weete of eenige leer, ten tyde van
Christus, een heerfchend volksbegrip geweest zy , antwoordt
hy: „ Wat de Deden belangt , konnen wy hier, behalve
„ Mozes en de Profeten," [hoe dezen hier te fiade zouden
komen , kunnen wy niet bevroeden , daar toch alleen de begrippen dierJoden, die ten tyde van Christus en de Apostelen
leefden, hier bedoeld worden,] „ nog andere Gedenkftuk„ ken noemen. Om van fommige Kerkvaders niet te gewa„ gen, die hier mede zouden kunnen in aanmerking ko„ men , meld ik alleen den Talmud, verfcheiden fchriften
„ der Rabb,yten, de Pfeudepikrapha , de flpocryphe hoe„ ken van het N. T. , de Targumim, vooral die van On,, ke-
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i , keelos en Yonathan , de Werken van. PHico en die van
„ JOSEPHUS . Ten aanzien der Heidenen, moet men met
„ de fchriften dezer menfchen, voornaamlyk der zulken,
„ die het naast aan den leeftyd van Yezus en de Aposte„ len grensden , en met de boeken van fommige Kerkvaderen, raadplegen." — Hy voegt 'er echter 70. by,
dat het gebruik der genoemde fchriften veel behoedzaamheid vereischt, het welk hy, ten opzichte van Joden en
Heidenen, in eenige byzonderheden aanwyst.
En, nu tot de groote hoofdzaak overgaande , poogt hy
eerst uit het oogmerk van de komfie onzes Heeren , en
van den arbeid zyner Leerlingen , reeds van voren de
waarfchynlykheid te bewyzen, dat Christus , de Euangelisten en Apostelen, zich, in veele opzigten, naar fommige
verkeerde begrippen, zullen gefchikt hebben: en dan ten
tweeden , van achteren , uit de fchriften van het N. T.
te betoogen , dat zy dit werkelyk gedaan hebben. Hier
komen ons de volgende byzonderheden voor:
i. „ Christus, de Euangelisten en Apostelen, moesten
„ zich, in alle- opzichten , naar de vatbaarheid, en de
„ omflandigheden des volks fchikken , en dit deden zy
„ ook werkelyk , by alle gelegenheden." Dit wordt uit
de handelwyze van iederen verftandigen Leeraar , die
verflaan wil worden, en met zyn onderwys iets goeds ítichten , opgemaakt , en uit het gedrag van Jefus en zyn
Apostelen bewezen.
Christus, de Euangelisten en Apostelen, moesten
„ zich , van de algemeene volkstaal, gelykenisfen, toe„ fpeli.ugen, fpreekwoorden, en uitdrukkingen, in onder.
„ fcheidinge van de fpraak- en redeneer -konst der fcho„ len, bedienen, en bedienden zich daar van werkelyk."
Deze ílelling , die weinig meer dan een gevolgtrekking
uit de vorige is, wordt op dezelfde wyze betoogd.
3. „ Christus, de Euangelisten en Apostelen, fchikten
„ zich, ten aanzien van natuurlyke zaken ,naar de volkstaal,
„ en de heerfchende, fchoon valfche, begrippen." Na hier
wederom eerst van voren betoogd te hebben, dat men dit
met grond van hun verwachten kon , bewyst hy van ach.
teren , dat zy dit waarlyk hebben gedaan , ten welken
einde by zich op Mardi. V: 45 ; Job. XII: 24 ; 1 Cor.
XV: 36; Gal. IIL: 1; Hand. XVI: i6 , en andere plaat.
zen beroept ; terwyl by tevens uit het 0. T. bewyst,
dat deze fchikkingen niets buitengewoons waren, dewyl
de oude Propheten 'er zich veeltyds van bedienden.
r#_. ,, Cht is^
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4. „ Christus , de Euangelisten en Apostelen, hebben
„ zich ook fomtyds, betrekkelyk eenige zaken van den
„ Godsdienst, naar de heerfchende dwaalbegrippen hunlies tyds gefchikt." Om dit te bewyzen, worden voor
PAULUS ,I\4atth. XIII:-erstdvklaing JESUe
13-3o; i Cor. IX : 20-2 2 , aangevoerd , en dan ten
tweeden eenige voorbeelden , waar uit de Schryver befluit , dat CHLLISTUS en zyne Leerlingen zich zomtyds,
en van ter zyde, en regtftreeks, naar volksdwaalingen in
zaaken van den Godsdienst gefchikt hebben. Tot het eer
zoort brengt hy het flilzwygen van den Heiland op de-fIe
dwaaling der Samaritaanfche Vrouwe, raakende de plaats
van den openbaaren eerdienst; liet aanhaalen van een onvoldingend. bewys voor de opstanding, uit de boeken van
tviosEs, tegen de Sadduceeuwen, in plaats van een bewys, dat meer fcheen af te doen, uit de andere boeken
te ontleenen, om dat de Sadduceeuwen geene andere boeken, dan die van aiosfis, voor Godlyk hielden; het niet
verbeteren der verkoerde denkbeelden van SALUME , betreffende. den aart van JESUS Koningryk ; enz. om het
tweede te betoogen , nantelyk , dat 3zsus en zyne Leerlingen zich rechtjtreeks naar zommige Godsdienftige dwaalingen gefchikt hebben, behandelt by de volgende byzonderheden , i°. zegt hy , zy bedienden zich van valfc lie
benaamingen. Wanneer ji:sus de uitdrukking één van deze
,ninfle geboden bezigt, Matth. V: i9, fchikt hy zich naar
de verkeerde onderlcheidiiag , die de Joden tuslchen de
groote en kleene geboden der wet maakten: hy fchikt zich
naar Joodfche begrippen, wanneer hy, Matth. XV: 26,
de Heidenen honden noemt: hy gebruikt valfche benaamin
by van den Mammon, dat is, den God-gen,war
der rykdommen, fpreekt, Matth. VI: 24i wanneer hy de
Pharifeeuwen en Schriftgeleerden , met den naam van
regtvaardigen, iyzen en verftandigen, beftempelt, Matth.
1X: 13, Xl: 25 ; en wanneer hy de Strafplaats der zon
andere waereld, Gehenna noemt, Matth.-daren,i
V: 22. Verder worden hier toe gebragt de geest van Pytho, Hand. XIV: 16; maanzieke meníchen , Matth. IV:
, XV1I: i5; de valfiche onderfcheidingen , b. v. van
geest en ziel, i These V: 23 ; de onderfcheiden rangen
der Engelen , Col. 1:. r6, en elders. 2°. Zy gebruikten
geheele fpreekwyzen, welken enkel op valfiche volksvoor
gegrond te zyn. Hier toe worden ge -ordelnfctiy
zeer betwi te fpreeknianier durµcv^ov etirav , of-hragt,de
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^a^p ovi^e^8a^, een Daemon hebben, of van een Daemon bezeten zyn; het fchryven van JoANNES, dat de Satan in
JUDAS voer, en alle andere f'preekwyzen, > waar in de Satan voorkomt , als een , tegen Go:i overgelteld , doch
eenigszins zwakker, beginzel, als de oorzaak van het zedelyk en natuurlyk kwaad in de waereld; de Ipreekmanieren, afkomftig uit het volksgevoelen, dat de luchthemel vol Daemons of Spoken is, dat de Engelen taalgeleerden zyn; enz. 3°. Zy kleedden de gebeurde zaaken , wel
verhaalen, geheel en al in, in den geest van hun--kenzy
nen tyd, en fchreeven gevolglyk op zulke eene wyze,
welke wel altyd met de zwakke denkbeelden hunner tydgenooten, maar niet altyd met de wezerndlyke waarheid,
overeenkomt. Hier toe behoren , volgens den Heer
VAN HEMERT, wederom de verhaalen aangaande de bezeten menfchen ; het berigt, dat de Sadduceeuwen het
beflaan van Engelen en Geesten lochenen, Hand. XXII[:
8 ; h@t verhaal van de beroering van het badwater Bethesda, Joh. V: i-4; het laatera fpreken van byzondere perfonen , overeenkomflig derzelver dwaalbegrippen , zonder
daaromtrent wederlprekende aanmerkingen te maaken , waar
toe het gezegde van den Hoofdman, Matth. XXVIII: 54,
gebragt wordt. 4°. Zy bedienden zich in zaaken, welken
tot den Godsdienst betrekking hebben , vaakmaalen van
argumenta ad honiinena, dat is, van bewysredenen, wel
verkeerde begrippen der menfchen ftroken ,-kenmtd
en ook tevens gefchikt zyn, om de menfchen, naar hunne eigen beginfelen , aangaande de ongegrondheid van
eenig vermoeden , of aangaande de waarheid van eenige
Itching', te overtuigen, of hen te bedaaren, of wel te befchaamen : zie Luc. XXIV: 37-39; Matth. X[[: 2T ;
IX : 12 i3; XXV: 26, s7; Luc. XIII: i6; 1Cor. VII: i4;
misfchien ook Hand. XVII: _c, 23. 5°. Zy fchikten zich, belangende geestlyke voorwerpen van den Godsdienst , naar den zinnelyken aart der menfchen , en derzelver grover bevatting' van zaaken: b. v. in de befchrv,

vingen

van het verblyf der afgeflorvenen , van de eeu wi -

ge gelukzaligheid , van de toekomíle en liet ryk van TEsus, van de rampzaligheden der onverbeterde zondaars,
van de omltandigheden die by de opltanding plaats zullen
hebben , van de plechtigheden van het laatfte gerigt ;
enz. -- 6°. Zy fchikten zich, in de aanhaaling van de
fchriften des Ouden Verbonds, naar de toen heerfchende
begrippen der Joden , en maakten dus althans niet aityd
Y3
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trap die fchiiften zulk een gebruik, als derzelver oogmerk
vordert: zie, b. v. Matth. XIII: 34, 35, verg. met Pf.
LXXVIII: 2; i Cor. 1: i9, no, verg. met Jef. XXIX:
t4, XXXIII: 18; enz. 7°. De Schryvers van het N. T.
hebben aan den heerfchenden fmaak hunner• Joodfche tydgenoten zelfs zoo veel toegegeven , dat zy niet alleen
allerleië perfonen , gebeurtenisfen , en plegtigheden van
de oude wet , tot CHRISTUS en zynen Godsdienst, by
wyze van allegorifche toepasfing', gebragt hebben; maar
daarenboven ook joodfche fabelachtige overleveringen , als
waarheden, vermeld, en, om zoo te fpreken, vergeest;ykt hebben: zie Gal. IV: s4; i Cor. X: 1-4; Jud. vs.
9; aPet. II: II; en de redevoering aan de Hebreeuwen,
op verfcheidene plaatzen. 3°. Christus en de Apostelen
lieten fommige valfche begrippen , nopens voorwerpen,
tot den Godsdienst betrekkelyk, onaangeroerd, ja namen
dezelven , in hunne gefprekken, nu en dan over, het zy
liet geloof van zekere Leerhukken aan gewigtige waarheden vermaagfchapt was : het zy het zelve. geene gemeen.
fchap had met hunne menschlievende hoofdbedoeling', en
de voortplanting' van den waaren Christelyken Godsdienst
geenszins benadeelde ; het zy om andere redenen. %Vy
zullen hier eenige van die volksbegrippen laaten volgen,
en 'er tevens die plaatzen byvoegen, waar in Jefus en
de Apostelen , volgens den Heer VAN HEMERT, zich naar
dezelven gefchikt hebben. Het begrip, van den Doods-Engel,
flebr. II: 14, i5; de Bewaar - Engelen van ieder mensch,
Matth. XVIII: io ; de tegenwoordigheid der Engelen in
de Godsdienftige vergaderingen , i Cor. XI: io ; de
zielsverhuizing , Matth. XVII: io-13 , enz. ; de nabyheid van den dag des oordeels, Matte. XXLV. XXV.,
i Thesf. IV: 15, i Cor. XV: 51, Jac. V: y, enz. .hinde
leven van Christus en de Aposte--lyk,°.Hetgh
len was eerie aanhoudende fchikking naar de heeríchende
denkbeelden van hunne tydgenooten omtrent den Godsdienst ; want zy namen de uitwendige plechtigheden van
dezelven flipt en naauwkeurig waar, om zich naar de zwak
te fchikken, en aldus de Kerk in de Kerk zelve te her--kern
vormen. En hier mede houdt de Schryver het voor
bewezen , dat Christus , de Euangelisten en Apostelen,
zich naar de valfche vooroordeelen hunner tydgenooten,
ook ten aanzien van den Godsdienst, in meer dan in één
ovniclht, gefehikt hebben.
ily gaat nu over, om in zyn twcede .Hoo fd, f1t i, te on-
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derzoeken , in hoe verre, en in welke gevallen, men deze
fchikking , behoudens het oogmerk der zendinge onzes
Fleeren , en den eerbied , aan zyn Godlyk karakter, en
aan de braafheid der Apostelen , verfchuldigd , fchynt te
mogen, en te moeten onderpellen. Dit Hoofdiluk bevat
drie Afdelingen. De eerde geeft eenen Algemeenen regel
op , waar naar men beoordeeien moet, in hoe verre 'er
fchikking heeft plaats gehad; zy is deze, „ dat geen der
„ heilige Mannen zich in zulke zaken, welken den eigen.
„ lyken geest en het ware wezen van den Godsdienst,
„ in de daad, betreffen, naar de volksdwalingen gefehikt
„ zal hebben." De eigenlyke geest en het ware wezen
van den Godsdienst , in het gemeen, en van den Christelyken in het byzonder, is niets anders, dan de liefde
tot het beminnelyke Opperwezen, geboren uit een levendig bezef, en eene volkomen overtuiginge, van des.elfs
volmaakte natuur, en vruchtbaar in alle goede gezindtle.
den, en in eersen doorgaanden , ftandvastigen , regtfc ;apen wandel , omtrent alle onze medefchepfelen, naar de
verfchillende betrekkingen, in welke wy tot hen than.
De Zoon van God, en zyne Apostelen , afgezonden om
dezen Godsdienst te verhelderen, te bevestigen, en nieuwe kracht en beweegredenen aan denzelven by te zet
dus , volgens Gods weldaadig oogmerk -te,,mogn
geenzins te kort doen aan die waarheden , welken op
de deugd en de gelukzaligheid der menfchen eenen kennelyken invloed hebben , of zich naar eenigen van die
volksvooroordeeleu voegen , welken de begrippen van
Gods onpartyciige liefde , den eerbied voor het hoogfe Wezen , de gronden en den waaren aard der werkdaadige Godvrucht, natuurlyk verzwakken en belemmeren
komen : in tegendeel, moesten zy alle dergelyke denkbeelden der toenmaalige waereld, voorzigtiglyk, befnoeijen,
en betere in de plaatfe lcellen, om, langs dezen weg, de
menfchen te bereiden tot eene beter beantwoording' aan hun
verordening'. En dit deeden zy in de daad ook,-neidlyk
gelyk hier niet verfcheiden voorbeelden bewezen wordt.
Doch , daar deze Regel meer ontkennender wyze aanduidt,
waarin zy zich niet gefchikt hebben, dan wel Jtellig, in
hoe verre, en in welke gevallen, men deze fchiklzing onderfrelleu mag, zo volgen hier nog eenige aanmerkingen,
die echter kort zyn, en ook konden zyn , om de uit
waar mede de voorbeelden in het eerste-voerighd,
Hoofdfluk waren opgegeven. Wy zullen het vooraamfre
Y4
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bier zamentrekken. Christus en de App. fchikten zich,
ten aanzien van natutlrlyke zaakes, naar de valfche fpreekwyzen en begrippen des volks , doorgaands , uitgezonderd wanneer deze begrippen hun voorkwamen niet de
eer of wezendlyke belangen van hunneri Godsdienst fry.
dig te zyn ; want in dit geval verzetteden zy zich 'er
operlvk tegen , gelyk met een voorbeeld uit Joh. VI:
go--38 aangewezen wordt. Ten aanzien van den Godsdienst , hebben zommigen dezen algemeenen regel willen
geven , dat Christus en de App. zich gefchikt hebben,
ten opzigt van zodanige begrippen , welhen onfchadelyk
zyn: maar de Schryver vindt dit te algemeen gelproken,
vooral ook daarom , om dat 'er begrippen iyn, welken
voor kinderen nuttig, althans niet fchadelyk, zyn , maar
welken voor mannen zeer fchadelyk zouden kunnen wezen ; om dat het ontydig te keer gaan van die begrip
kinderen, buiten twyfel, meer fchaaden zou, dan-penby
het laaien rusten van dezelven, en liet dus het werk van.
een wys man is, uit twee onvermydelyke kwaaden, het
mint e te kiezen. Fay houdt zich dierhalven by den boven opgegeven algemeenen regel.
fly verdedigt dezen regel, in de tweede Afdeling, te -gen twee Bedenkingen : de eerfle is van de zodanlgen,
die meenen , dat het tegen het ambt en karakter van
JESUS en van zyne App. flrydig is, zo wy onderítellen,
dat zy zich naar eenige volksdwaalingen fumtyds fchikken mogten , en daadlyk geíchikt hebben : de andere is
vair die geenen, welken meesen mogten, dat althans fominige voorbeelden, welken van den Schryver aangevoerd
zyn, den waaren geest van het Christendom betreflèn.
,, Nog anderen (zegt de Fleer VAN HEaMERP,) zullen
, zorgen, dat, volgends myne, gelyk ik meen, bewezen'
„ ouderhelling, alles op losfe fchroeven gefleld wordt,
en dat dus de waarheid grootlyks gevaar loopt , by
gebrek van genoegzame kenmerken , waar door men
de eigenlyke leer van het Euangelie zoude konnen on„ derfcheiden , van de leerwyze, waarop deszelfs Grond
legger s en 2yne eeri'te Dienstknegten, hetzelve hebben-,
„ willen voordragen." En het is deze bedenking, die
^teni aanleiding geeft, om, in de derde Afdeling, eenige
kenmerken op te geven, ter onderfcheidinge, wat tot de
eigenlyke leer van lt;sus en zyner Apostelen, en wat tot
de leerwyze , behoort. 1Vy zullen deze kenmerken hier
biQotclyk tapet de woorden van den Schryver inedecteelen;
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maar ons uittrekzel wordt reeds zo lang, dat wy 'er
niets kunnen byvoegen van dat geen , wat by ter ontwikkeling' en bevestiging' dezer kenmerken bybrengt:
„ i. De heilige Mannen fchikten zich naar de begrip
hunnen tyd , zoo dikwyls zy zulke dingen zei--penva
den, welken met de algemeenlyk aangenomen en herkende waarheden van het gezonde verli:and firyden.
s. Een ander kenmerk van fchikking is, wanneer wy,,
op de ééne plaats, zoodanig iets vinden , welk, op eene
andere, wordt tegengefproken , en met herkende beginfeletl
minder overeenkomt, dan het geen elders geleerd wordt.
3. Somtyds gebeurt het, dat de Spreker zelf wenken
geeft, waar uit een nadenkend Lezer ]igtlyk kan opmaken, dat by zich naar het volksbegrip voegt.
4. Wanneer eene zaak, onder verfchiIlende beelden ,welken allen op zekere gebruiken van een volk opzigt hebhen, of onder verfcheiden verbloemde byzondere uitdruk
wordt voorgefteld; dan kan men zeker zyn, dat-kinge,
de Schryver, in het voornellen van de zaak, welke by
bedoelde, zich naar den aart en het begrip van een byzonder volk gefchikt heeft.
5. Wanneer 'er zoodanige bewyzen voorkomen , welken, volgends de wetten eener goede redeneerkunde, gee
ne kracht altoos hebben , om de zaak te ftaven , kart
men, in het lezen van het N. T. veiliglyk belluiten, dat
zich de heilige Mannen, in zulke gevallen, naar den he=
kenden verkeerden fmaak der Joodíche natie gefchikt heb.
ben.
6. Wanneer wy de heilige Mannen eene fpreekwys
hooren gebruiken, welke tegen hunne aangenomen zede
verklaarde bevattingen van-lykebginzs,ofdu
zaken, ltrydt; dan is dit voor ons een genoegzaam be.
wys, dat zy zich naar de denk- en fpreekwys hunner
Landgenooten voegen.
7. Laat my hier nog byvoegen (zegt de Schryver),
dat , gelyk de Ouden reeds hebben aangemerkt , ons
menfchen een zeker gevoel van waarheid, en tevens van
verdigting', natuurlyk eigen is; welk gevoel by den éénen
Tyner, by den anderen grover, nogthans niet geheel kan
worden tutgeroeid.
8. Eindelyk, het is een hewys, dat de heilige Mannen
zich fehikten naar het begrip hunner tydgenooten, wanneer zy zoodanig iets te voren zeggen, welk door de
O.
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ondervinding niet bevestigd , maar destyds algemeenlyk
verwacht werd."
Dit alles wordt met eenige voorbeelden kortelyk opgehelcierd.
Het derde Hoofdtuk bevat nog eenige aanmerkingen,
betrekkelyk tot het laatíle gedeelte van de Vraag, in hoe
verre dit denkbeeld, wel begrepen, ter verklaaringe van
de Schriften des N. T. kan strekken. In dit Hoofddeel
waren reeds zo veele plaatzen opgehelderd, dat de Heer
VAN HEAIERT hier kort wezen kon. De aanmerkingen,
dierhalven, die hy hier nog geeft, zyn de volgende:
i. Indien dit denkbeeld waar is, dan doen die, onder
onze hedendaagfche Hervormers, kwalyk, die overal, waar
zy flegts met eenigen fchyn van reden kunnen, cie woorden der heilige Mennen in een' anderen zin verklaren,
dan de toenmalige begrippen toelaten: ----- of ook eenige plaatzen, welken zy, op hunne wyze, niet weten te
verredenlyken, voor onëcht verklaren, en, zonder genoegzamen grond, verwerpen.
2. De tweede aanmerking betreft het voordeel ,.. dat de
Christelyke Godsdienst uit dit denkbeeld , wanneer het
wel begrepen, duidelyk verklaard, en in goede voorbeelden aangewezen is , trekken kan; dewyl het dient ter
aanwyzinge van de tvysheid , die in dezen Godsdienst
doorftraalt, en ter onderfcheidinge van den kindfchen ftaat
van dezen Godsdienst van deszelfs manlyken ouderdom.
g. Naar mate iemand 'meer bekend is met de fpraak,
de gewoonten, de fpreekwoorden, gelykenisfen, begrippen, manieren van bewyzen eener ftellinge, welken by
die geenen plaats hadden, onder welken JESUS en de
App. verkeerden, naar die mate zal hy ook in de uitleg
Schriften des N. V. gelukkiger !lagen.
-.ginevad
De vierde aanmerking, eindelyk, betreft het misbruik,
dat SPINOZA, DIALEBRANCHE, en anderen, van de verdedigde ilelling maken; een misbruik, waar tegen men zich
te wachten heeft, maar het welk ons echter niet belet
moet, de ftelling zelve aan te nemen, indien zy ge.-ten
noegzaam bewezen is.
Deze Verhandeling getuigt van de geleerdheid en fchranderheid des Opftellers.
Van die van den Heere nE Vos , zullen wy in ons
volgend Stukje verflag doen.
De
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De Vereischten van waare Godsvrucht, om Gods Beeld op
Aarde te veezen. Door C. C. H. VAN DER AA, Bedienaar des H. Euangelies in de Gemeente, toegedaan de
Onveranderde Augsburg fche Geloofsbelydenisfe; Lid en Secretaris van de Hollandfche Maatfchappy der Weetenfchappen te Haarlem. Te Haarlem by C. Plaat, 1792. In
gr. 3vb. 224 bladz.
aar aankondiging in een kort Voorberigt,waren deeze
Verhandelingen al voor ettelyke jaaren, door den geagten VAN DER AA, ter Drukpersfe gegeeven; doch de
daadelyke uitgave daar ' van door verfcheidene onvoorziene omftandigheden verhinderd , en geheel agter ge
bleeven; tot dat de Boekverkooper Plaat, door aankoop,
eigenaar deezer papieren geworden zynde , om de toefuemming tot het in 't licht geeven an dezelve verzogt,
en die met 'er daad verkreeg. Wy twyfelen niet, of
veele Leezers zullen , zo wel over het aanzoek des
Boekhandelaars, als over de bewilliging des Schryvers,
hun genoegen betuigen; voor zo veel, door het een en
ander , het getal van fligtelyke Leesboeken eene nutte
bydraage heeft ontvangen. Gelyk de voortreffelyke VAN
DEK AA , in zyne Redevoeringen van den Kanfel , zich
als eene hoofdbedoeling voorf'elt, zyne medemenfchen tot
het goede, en langs dien weg tot eeuwig heil, op te leiden , in het thans aangekondigd Werk flraalt het zelfde loflyk oogmerk door. Al is het, derhalven, dat een
Gefchrift zich niet onderfcheidt door diepzinnigheid van
onderwerpen, of door fyn uitgeploozene redeneeringen,
het verdient, evenwel, lof en goedkeuring: en nog te
sneer, om dat het, naar de gemeeiie behoeften en vatbaarheden berekend zynde, daarom dies te algemeener, en te
grooter, nut kan uitwerken.
De Eerw. VAN DER AA , naamelyk, ílaande in het aanneemelyk begrip, wegens het naauw verband, tusfchen
het tegenwoordig en het toekoomend leeven , uit kragt
waarvan in den mensch zekere voorafgaande gelfeltenisfen vereischt worden, niet flegts als voorwaarden , maar
als noodige toebereidingen , om de genoegens der he.
melfche heerlykheid te kunnen fmaaken : in dit begrip
heeft de Eerwaardige Grysaart deeze Verhandelingen doen
vooraf gaan, als een yoorlooper,, of Inleiding ; „ om
„ den

N
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„ den weg te baanen tot het Vertoog van Genen Raat

„ van volkomenheid, dien de Godvruchtigen in het toekomende leeven hebben te verwachten:" met oogmerk om in
„

deeze Inleiding te doen zien, „ hoe een mensch in zyn
„ zedelyk karakter behoorde gebeld te weezen, om aan
,, den grooten eernaam, van GODS BEELD te zyn, te kunnen beantwoorden."
Ten dien einde loopt de eerfile Verhandeling over de
natuur der uitgeftrektl.eid van 's menfchen Godsvrucht; terwyl de zwaarigheden , welke zo uit de H. S., als uit
de Reden, tegen deeze uitgeffrektheid, worden aangevoerd, in de tweede Verhandeling worden opgelost. De
natuur van de beflendigheid en van de fi:erkte der Godsvrucht , en eene aanwyzing van gepaste hulpmiddelen
daar toe , zyn het onderwerp der twee volgende Ver
verlichting des verftands , tot voedzel-handelig.D
der waare Godsvrucht, in het voorbeeld van GOD en van
J. CHRISTUS, en in de leeringen der H. S. wordt in de
vyfde, zesde en zevende, Verhandeling beredeneerd; wordende, eindelyk, in de twee laat(le Verhandelingen, onderzogt , „ wat men te doen hebbe , opdat het licht
van GODS Woord ons op onzen weg tot licht diene;
en hoe het licht, dat GOD ons geeft, voor ons licht
Uit
Uit deeze ontleedende opgave, ziet de Leezer het groote doelwit van den godvrugtigen Schryver. Tot eene
proeve van 's Mans denkwyze , zullen wy den hoofd
inhoud der laatfle Verhandelinge mededeelen :-zaklyen
te meer, dewyl het Opfchrift daar van, veelligt, iemand
verkeerde begrippen , aangaande die denkwyze, zoude
kunnen doen opvatten.
In de voorgaande Verhandeling hadt de Eerw. VA?t
DER AA, bepaaldelyk, flit geflaan op de kragt van het
Gebed, ter bevorderinge der Godsvrucht, en aldaar aan
dat men van het Gebed geene onmiddelbaare-getond,„
„ inílortmg, van het geen men in dit of dat geval noo,, dig heeft, moet verwachten, maar dat het een mid„ del is, 't geen in zynen eigenen aart dient, om onze
„ oplettendheid, op het geene ons te doen ftaa, te verdub.
belen, en dus de ontdekking vats het beste te bevor„ deren: en dat men daar benevens van GOD mag finee„ ken en verwachten, dat Hy, op liet welmeenende ge
merkhen , de omftandigheden-„bedvanugli
„ zoo zal doen zaamenloopen, dat filet voor ons mo e52 l .] k
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„ lyk zy te onderfcheiden, wat wy te doen of te laat en
„ hebben; doch dat dit alles met het behoorelyk gebruik
„ van onze vermogens, en de handleidingen, dewelken
„ ons voorkoomen, om te onderfcheiden wat des Heeren Wil zy, moet gepaard gaan." Hieruit volgt, dat
men de hulpmiddelen, die men heeft en kan bekoomen,
nevens zyne eigen bekwaamheden, moet gebruiken, om te
ontdekken , wat GOD van ons eifche, en zich daar mede
overeenkomilig te gedraagen. Nu valt dan de vraage , welke deeze hulpmiddelen zyn , en moe zy ten nutte moeten
gebruikt worden? Op dat niemand op het vermoeden valIe, dat de kennis van onze pligten gemaklyk, en, diensvolgens , het aanwyzen van hulpmiddelen daartoe een
noodloos werk zy, wordt vooraf aangemerkt , dat hoewel dit in zommige, zelf in veele, gevallen, waarheid is,
'er nogthans gelegenheden voorkoomen , waarin het niet
aanftonds zo duidelyk is , wat in het geval, waarin wy
thans zyn, van ons geëischt worde. In zulke en foortgelyke gevallen fielt de Lerw. VAN DER AA tot Benen
eertien en voornaamften regel : Volgt de Item of liet voorfchrift van uw Geweeten; zynde het oordeel, wat men in
een of ander geval te doen hebbe, om den Heere te be.
haagen. I)eeze was ook de regel van Apostel Paulus,
in de vermaarde plaats, Rom. XIV: 23. 41 wat uit den
geloove niet is, dat is zonde; waar van de meening is,
dat een mensch,. die 'er aan twyfelt , of het geoorlofd
zy, eenige, daad te doen, inderdaad kwaad doet, als by
die daad verrigt ; voor zo veel het blykt , dat by niet vast
is in zync meening, die by nogthans volt; en dat alles,
't geen men doet , kwaad is, wanneer men niet van gevoelen is , dat men het mag doen; of dat, wanneer men
het licht van zyn geweeten niet volgt, men altoos kwaad
doet. Want al is het, dat de daad, die men verrigt,
goed is , het hart is tog ondeugend, bekwaam om te
doen, 't geen het voor zondig keurt. „Niet alleen moe„ ten wy niets doen, 't geen ílrydt tegen ons geweeten,
„ maar wy moeten zelfs niets doen, zonder dat ons ge„ veeeten ons verklaart, dat men het behoort te doen, of,
„ ten minflen,dat het ons geoorlofd is." Noodig is het,
derhalven , dat men zyn geweeten behoorlyk tragte voor
te lichten, door aandagtig te letten op de omf'andighe.
den , in welke de Voorzienigheid ons geplaatst heeft:
naardien uit de verfcheidenheid deezer omllandigheden
onderfcheidene pligten voortvloeien , en, uit kragt van
de.
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dezelve, 't geen voor den eenen geoorlofd of pligtmaatig is, voor eenen anderen ongeoorlofd zyn kan. Voorts,
gelyk eene daad, die men vooraf als betaamelyk en pligt.
maat hadt befcheuwd, eer men ze verrigtte , naa dat
dezelve gefchied is, zich in een geheel ander licht kan
vertoonen; zo behoort de betaamelykheid van ons gedrag
ook van agteren beoordeeld te worden, om alzo, overeenkomfl•ig het oordeel, 't geen wy alsdan vellen, ons
volgende gedrag te kunnen inrigten. Wyders , op dat
het gedrag zo veel te onberispelyker zyn moge , moet
ook de Burgerlyke Wet gekend worden, ten aanzien der
pligtmaatigheid der gehoorzaamheid ; van welke wy in
het voorbeeld en gebod van onzen Zaligmaaker genoegzaam fleunzel vinden. Daarenboven, gelyk zo min de
Godlyke als de Burgerlyke Wet geene bepaalde aanwyzingen doet , op alle omftandigheden des leevens toepas
zich juiste denkbeelden te vormen,-felyk,ishtnodg
wat, in byzondere gevallen , de reden en billykheid van
ons eifche , en wat met de zeden en gewoonten des
Lands meest overeenfletnme. Zo gebiedt, b. v. Paulus, dat wy doen zullen al wat waaragtig , lieflyk en
welluidend, is; eerlyk te wandelen by de geenen, die buiten
zyn; bevelen, onmogelyk in de uitvoering, 't en zy wy
de regels der natuurlyke billykheid verflaan, en niet de
gewoonten des Lands bekend zyn. Eindelyk hebbe men
den raad van anderen in te neemen, en, in zo verre men
dien kan goedkeuren , zich van denzelven te bedienen.
Het gebruik van deeze onderfcheidene hulpmiddelen
zal ten gevolge hebben, eene onderfcheidene kennis, hoe
iemand , in de meest voorkomende gevallen des leevens,
zich hebbe te gedraagen , overeenkomftig het welbeha.agen des Heeren ; terwyl de misflagen , tot welke hy,
door onfchuldige dwaaling, mogt vervallen , daar zy zyn
hart niet befmetten, op zyn toekomend geluk geen nadeeligen invloed zullen hebben.
Dit genoeg oordeelende , als eene proeve van des godvrugtigen Schryvers manier van denken , zullen wy van
bet Vervolg op dit Werk eerlang verflag doen.
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's Heeren Geregtigheid , voorgefield als het alleen verheven
onderwerp der vermelding van eenen Euangely - Dienaar.
In eene Verhandelinge over Pfalm LXXI: i6, gehouden
by zyne Intreede in de Gemeente van het Hoogeveen ,
sloor C. A. W. HEIN , laatst Predikant op het Hoogeveen.
Waarby gevoegd is eene Leerrede van denzelven Schryver, over 's Hezlands biddenden Eisch, ter volmaking van
den Gelukjtaat van hut, die hem van den Vader gegeven zyn. Uit 3ohann. XVII: 2 ,. heel. Te Deventer
by G. Brouwer, 1793. In gr. 8vo. 237 bl.

e Eerw. HEIN gewaagt een en andermaal , in dit
Werkje, van de byzondere lotgevallen, hem weder
een Verhaal daar van, door hem in open--varen,
baaren druk afgegeeven. Gelyk ons de eerfte onbekend zyn , zo is ook het gedrukt Berigt daar van, zo
veel wy weeten, met den ftroom van Reeds toevloeiende
Schriften, nooit tot ons gekomen. Indien 's Mans ontinoetingen zo zonderling zyn, en afwykende van den ge woonen weg, als de Intree-rede, hier aangekondigd, niet
opzigt tot derzelver uitgebreidheid , zullen ze voorwaar
een vreemd voorkomen hebben. Onder het doorloopen
van dezelve moesten wy ons dikmaals herinneren , dat
wy niet een Boek of Verhandeling, maar eene Leerrede,
onder 't oog hadden. Hoe vervaarlyk flerke fpraakfpieren en longen moet niet Dominé HEIN hebben, en met
welk eene gantsch ongemeene maate van geduld moet de
Hoogeveenfche Gemeente begaafd zyn, dagzen wy by ons
zelven, toen wy eerst op de acht -en-negentigfte bladzyde
(en de Letterdruk is niet van de grootlte foort) den
Leeraar tot de Toepasfing zagen overgaan, en deeze niet
vroeger, dan op de honderd - vier - en - zeventig /te bladzyde,
ten einde loopen ! Meertnaalen , by het aankondigen van
foortgelyke Gelegenheids- Redevoeringen , hebben wy de
algemeene aanmerking gemaakt, dat dezelve in de Klasfe
van die Schriften geene onwaardige plaats bekleeden ,
en met fligting kunnen geleezen worden. Wy gelooven,
deeze aanmerking op dit Gefchrift niet te mogen toepas.
fen. Althans is het te duchten, dat, door de langdraadigheid en herhaalingen , het fligtelyke, dat 'er in gevonden mogt worden , zal verlooren gaan , terwyl veele
Leezers, van verdrietende verveeling bevangen, de Leer.
rede zullen ter zyde leggen; verlangt, intusfellen, iemand
@e n
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een voorbeeld van uitvoerig textverklaaren , hy zal , in
beide Leerredenén, zynen lust voldaan vinden. Geen enkel
woord komt 'er in de beide texten voor, welk de Eerw.
HEIN niet in alle mogelyke betekenisfen befchouwt.
Trouwens, 'er ware ook anders geene mogelykheid, tweehonderd - zeven - en - dertig bladzyden te vullen , met
eene zogenaamde Uitlegging en Toepasfing van texten ,
die , op zich zelve belchouwd , niet veel duisters behelzen.

, Med. Doft. in Conimbr. Univerfit.
Mater. Med. & Pharmac. P. P. O. Medicamentorum
Sylloge, proprie Pharmacologie exempla fittens in ufum
Academicarum pra:lectionum. Hanc editionem curavit
JAC. D'ANCONA, Med. Doft., qui Pra_fationem addidit.
Juxta Exemplar Conimbricenfe, ex Typographic Academico-Regia, A.C. CIMIOCCLXXXViII. Amltelodami, apud
.7. de Coster, MDCCXCL s23 pp. in 8vo. f. m.

FRANC. TAVARES

eeze Verzameling van Geneesmiddelen, en de manier
om dezelve te bereiden , is door den Hoogleeraar
TAVARES uit een aantal der beste, in het Werk opgenoemde, Genees- en Scheikundige Werken en Apotheken
byeengebragt en in het licht gegeeven , met oogmerk
om dezelve by zyne Academifche Voorleezingen breeder
te verklaaren en uit te leggen. Het is dus wel geen,
met openlyk gezag uitgegeeven, voorfchrift voor de Apo.
theears , maar alleen een handboek voor zyne Leerlingen : dan , de Hoogleeraar heeft dezelve echter in die
orde gefchikt , en zo verre uitgebreid, dat dezelve daar
voor zeer wel zoude kunnen dienen; en dit was ook
noodzaaklyk, indien hy anders, zo als blykt, ten doel
om zyne Leerlingen Bene vereischte kennjs-withade,
der Geneesmiddelen niet alleen, want deeze kan men uit
de gewoone Voorleezingen over de Materies Medica be.
komen , maar hoofdzaakelyk der Pharmacie s of Kruidmengkunde, met de daar aan verbondene Scheikunde, te doen
verkrygen.
Het eerfte gedeelte bevat, in Gene Alphabetifche orde,
met Latynfche naamen, de enkelvouwige Geneesmiddelen,
waarby de Portuge fche, Engelfche en Franfche, ook opgegeeven worden, by welken de geleerde Uitgeever van deczen Druk ook nog de Hullandfche gevoegd heeft, en teflfns
niet
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met een * onze Inlandfche Gewasfen getekend , welke
allen, door den Hoogleeraar, met verkorte karakters, vol.
geus het Zamenllelzel van LINN2E1JS befchreven , en derz
tyd en plaats van haaren groei en bloei aangeweezen zyn.
Het tweede gedeelte behelst de wyze van de bereiding
der Geneesmiddelen, het derde derzelver zamenf}elling en
vermenging; wordende by ieder de hoeveelheid dr ge.
woone giften tevens aangeweezen , en dit alles beílooten
met een algemeen Register der verhandelde Voorfchriften.
De Hoogleeraar, fchoon hy dezelve alle uit voornaa,me Schryvers ontleende , heeft het echter daar by niet
gelaaten , maar die, wier zamenítelling door een nutteboze vermenigvuldiging der ingredienten onzeker, of wel
geheel krachteloos, gemaakt waren , doorgaans vermin.
derd, de bereiding van de zogenaamde Galenica, als Ciymica, aanmerkelyk ingekort en verbeterd, en van het ecc:
en ander voldoende redenen daar voor opgegeeven; des wy
dit Werkje, als aan zyn oogmerk zeer wel voldoende g
veilig durven aanpryzen, teffens den geleerden Uitgeever,
den Heer Doctor ANCONA , onder wiens opzicht deez.
Druk, van eenige fouten gezuiverd, bezorgd is,voor zsne
genomen moeite onzen dank betuigende.
Ni°uw Heelkundig Woordenboek , bevattende de nieu,wjb
Ontdekkingen, die in de laatjte jaaren in de Heelkunde
gedaan zyn , door j. G BERNSTEIN , Heelmeester in
Saxen. Uit het Hoogduitsch vertaald, door T. DAAiiS,
Heelmeester te Haarlem , en Lid van het Heelk. Ge
te 4mjterdam. IIIde Deel, R—Z. Te Haar--notfchap
le^n by C. Plaat, 1791. Buiten de Registers, 265 U.
In gr. Bvo.
.

A

lles wat wy van de twee eerfïe Doelen van dit Werk
reeds gezegd hebben (*), kan ook op dit derde ert
laatste toegepast worden : het is voor den Heelmeester
een nuttig Handboek , en geeft hem handleiding om de
beste Schryvers over die onderwerpen, over wolken hy
inlichting verlangt , te kunnen nalaan. By het Woo.,
Syphilis , Luës IZenerea , enz. zouden wy, ten aanziea
van het bei'mettend vermogen van dat gift, wel iets aa.t
wr
(*) Zie f'rv;em. iczd;, 1. Letter o J. voor 1792, p. 235
LET'S', 17.

9,
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te merken hebben, te weeten ,dat wy het op verre na niet
voor zó befinettend houden , als het hier befchreven word,
en wel hoofdzaaklyk , om dat , dQor eene al te groote
toegeevenheid aan die leerwyze , zomtyds een fchuldige
vrygefproken, en een onfchuldige verkeerd zoude kunnen
beoordeeld worden; dan, daar hier voornamentlyk bedoeld
word, om den Heelmeester de mogelykfle voorzichtigheid aan te raaden, ten einde niet door eene zorgelooze behandeling het vergift aan anderen over te brengen,
welke , fchoon zy al, naar onze gedachten , juist daar
door wel geene Luis zelve zouden krygen, niet te min
evenwel benadeeld konden worden, zo willen wy zulks
liever terug houden, en het oordeel daar over aan ervaa.
rene Kunstgenooten overlaaten.
Hedendaagfche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle
Volkeren; behelzende de Befchryving der hereenigde Nederlanden, en -vel byzonder van Overys/el. Met Printverbeeldingen vercierd. Jude Deels ifte Stuk. Te dmfierdam, Leyden, Dort en Harlingen, by J. de Groot,
G. Warnars, S. en J. Luchtmans, A. en P. Blusfé en
V. van der Plaats, 1794. In gr. 8vo. 30z bl.

I

n het XVIIde Hoofdiluk, waar mede dit Derde Deels
Eerlle Stuk der keurig uitgevoerde Befchryving van
Overysfel een aanvang neemt , handelt de verdienstlyke
Schryver, over de wyze van Invordering van de Provinciaale Schattingen , en de 11mptenaaren daar toe betrekking hebbende, en is dit het laatfte der dingen, die de
geheele Provincie, als één lichaam beschouwd, aangaan.
Hy maakt een begin met de byzondere deelen zynen
Leezeren te vertoonen.
Het Deel, thans voor ons, loopt geheel over de Stad
Deventer. Eerst wordt de Historie van die Stad ontvouwd, vervolgens de Regeeringswyze in ouder en laater
tyden uitvoerig behandeld, daar op eene Befchryving der
Stad zelve gegeeven; en dit alles bellooten niet een Berigt van het Schoutsampt Kolmefchate.
Schoon dit Stuk zeker het belangrykst is voor de Ingezetenen van Deventer , heeft de Schryver zyn Werk
zodanig ingerigt en bearbeid , dat het van allen , die
Vaderlandfche Kundigheden wenfchen op te doen , met
zeer groot genoegen zal geleezen worden. Te meer,
daar
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daar hy, ten opzigte van veele naaken, zyne Stedelyke
Leezers wyst tot bronnen, waar zy een bepaalder weetlust kunnen lesfchen.
Met den aanvang der Befchryving van de Stad Deven-

ter, doet hy Bene opgave van vroegere Befchryvingen ,
in welker Plot hy dit te kennen geeft. Het zal niet ongevallig weezen onzen Leezeren mede te deelen, wat hy
van deeze zyne Voorgangers zegt. — „ Men heeft vier
Befchryvingen van de Stad Deventer, de eene meer, de
andere minder, uitvoerig, ieder in eene byzondere Eeuw
opgefteld. De oudste is van ARNOLDUS HRymitiCIUS , Dekert
te Xanten, Kanonnik en ' Koster van St. Lebuïnus Kerk
te Deventer (*), vervat in eenen latynfcien Brief, in dent
Jaare n46 gefchreeven. Aan eenen welgevoeden Geest
vergenoegdheid-lyken,dihrvfcae•in
des harten, tot het outer ziet naderen, en haare gaven
ten offer aanbrengen, is de toon eens Lofredenaars, mis
te vergeeven: maar deeze , en de opge--fchien,gmakly
blaazenheid van f^yl , welken men in zynen tyd voor
t^velfpreekenheid opvattede , maaken , dat men uit zyne
Schriften niets zeer bepaalds kan trekken. Alle Gebouwen zyn by hem fraay, alle onderneemingen voorfpoedig, alle Regenten regtvaardig, wys en onbaatzugtig, alle
mannen gastvry, welleevend , milddaadig, inzonderheid
jegens de Priesterfchap ; en om de tedere kunne, vol
denkbeelden, te fchetzen, zoude het niet ge--geuszyn
noeg zyn de trekken van Venus, met de aanloklykheden der Gratien, ten modél te neemen, indien men de
volmaaktheden eener Penelope en eener Lucretia wilde
vergeeten. In der daad zouden wy, alle zyne bloemen
overneemende , bedugt zyn van den fchyn te geeven,
als of wy niet zo zeer het tafereel van iets dat wdezenlyk hadt heftaan, als wel een hekelfchrift op onze dagen
begeerden te vertoonen ; doch desniettegenflaande blykt
uit dit [luk, gepaard met andere berigten, die ons de
Historie oplevert, genoeg, dat Deventer, ten dien tyde,
in welvaart en vermogen , en in de deezen Heeds ver
weelde, onder veelen der Nederlandfche Steden-zelnd
uitmuntte , en , zelfs onder de Koop(teden , eene zeer
aanzienlyke plaats bekleedde; eene plaats, welke menig
veranderingen van omftandigheden, inzonderheid-vuldige

de
(*) Ap. DUMBAR, final. Tom. I. p. 412. fegq.
Z 2.
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de veranderde loop en gedaante des hoophandels, haar
belet hebben in te houden, en voor altoos zullen moe
beletten te herkrygen (*).
-ten
„ Het tooizel, met te veel zorg door den Kanonnik
opeen gepakt, is geheel vergeeten, of verfmaad in de
Meinorien der Nederlandfche Gefchiedenisfen van den ongeletterden en braaven REINICO FRESINGA, waar over het
karakter van den Soldaat en van den opregten vryen
Friesch , dat naïve verfpreidt , het welk , de afweezigbeid van alle kunst veronderftellende, door de kunst zo
bezwaarlyk is , na te bootzen , en ons het kunílige zo
bereidwillig doet derven (f). Ondertusfchen,niets dan een
Krygsman zynde, zag FRESINGA ook byna niets,behalven
de Vestingwerken, van welker toetfand, geduurende dat
de Stad, in den Jaare 1578, door RLNNEN.nERG belegerd
werd, by ons een verftag mededeelt, waar uit men kan
befluiten, dat Deventer, zedert dat de weetenfchap des
Oorlogs zulke groote veranderingen ondergaan heeft
raauwlyks onder de geveste Steden te rekenen , ten dien
tyde by uitfiek wel in haat was, oni een belegeraar de
handen vol te geeven (4).
„ GUALTERUS SYLVAN US, die hier, in 't voorfie der
Zeventiende Eeuwe, Retor der Schoolen was, en na derhand te Does burg Burgemeester werd, een zeer geleerd
Nan en uitlteekend Poëet , volgens het getuigenis van
ARNOLD DSOONEN (y) , heeft ons eene I3%hryvinge van
Deventer naagelaaten (**) , welke, fchoon zeer beknopt,
door
(*) Nog in 't Jaar 1587', werd Deventer, „ by veelen , naest
Aotiverpen en 4n/7erdam, voor de derde Coopfladt van alle
Nederlanden gehouden ," zegt Ev. VAN REVD, Hist. der
Nederl. Oorl. B. VI. bl. 1 73•
(t) Over den Perfoon van FRESINGA, zie DUMBAR !naled.
.Tern. JIJ. in pref. fly was tegenwoordig by de meeste dingen,
die hy befchreef, zo als doorgaans uit de Menaorien te zien is,
cot dat hy naa het ontzet van Steenwyk, in 't Jaar 1580, ge
zelve, Ibid. p. 467, verhaalt, van zynen Hopman een-lykh
eerlyk affeheid nam, om zich voor een tyd te rusten.
(4.) Zie boven, bl. 77.
(§) Clzron. van Deventer, op 1609.

(**) Men vindt dit Stukje agter den tweedes Druk van
?JOONENS Cnronke , niet lang naa deezes dood , in 't Jaar
1714, uitgekomen. Het werd gedrukt naar een Affchrift, welk
,ie toenmaalige Secretaris GERI:,RD InU hAR in handen lradt.
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door hem, dien Stads tegenwoordigen toeftand bekend
is, en die de dan eens zagter, dan eens plotslings, werkende hand des tyds , in het maaken van zedelyke en
natuurlyke veranderingen , beminnen op te merken , met
genoegen kan worden geleezen.
„ Alle deeze flukken (*) liggen thans byna vergeeten,
verdrongen zynde door het uitvoerige Kerkelyk en WereltIyk Deventer van GERIIARU DUMBAR: een Werk, het welk,
Historie en Beil hryving ondereen vermengende, onzen arbeid tot bloot uittrekken zoude bepaalen kunnen , zo niet
de te vroege dood des Schryvers, die in den Jaare 1744
voorviel, het zelve onvoltooid hadt gelaaten. Het eer('te Deel verfcheen in het Jaar 1732, en het tweede, in
't Jaar 1788 uitgegeeven , hoewel Stads gefchiedenisfen
niet verder dan tot het Jaar 1463 brengende, heeft alle
hoop op een verder vervolg afgefneeden (j-)• --- De
aanleg van dit Boek, volgens welke ieder fligting op het
tydperk van haaren oorfprong, met alle de daar in naderhand gemaakte veranderingen, befchreeveri wordt, heeft
ten gevolge, dat ook veele byzonderheden van laater dagen daarin zyn aan te treffen. Over 't geen daar gevon.
den wordt, zullen wy ligter heenen glyden, den Ingezetenen der Stad, die veelligt meer begeeren zouden,
herinnerende , dat dit gedeelte van onzen arbeid niet
voornaamlyk voor hun gefchikt is , en dat zy hunnen
weetlust elders kunnen voldoen : by dingen die uit min algemeen bekende bronnen moesten gefchept worden, zullen
wy ons misfehien veroorloven, hier en gindsch een wei
langer ífil te (laan."
-nig
Dit doet de Schryver werklyk, gelyk wy door eene menigte voorbeelden zouden kunnen ílaaven. Zonderling genoeg dagt ons, 't geen by wegens de Mennoniten, of Doopsgezinden, vermeldt, om het over te neemen. „ De Vergaderingen deezer niet tairyke Gezindheid werden te Deven(*) Wy maaken opzettelyk geen gewag van de Befchryving,
die ARNOLD M7ooNEN , in de Inleiding tot zyne Chronyke, ge geeven heeft, dewyl zy en te kort is, en te na aan den tyd
van her Kerkelyk en LYereltlyk Deventer komt, om opmerking
te verdienen.
(t) Die Benig meerder berigt, nopens den Schryver en des.
zelfs overigen letterarbeid, begeert, kan het in des Uitgeevers
Voorberigt, aan 't hoofd van dit Tweede Deel geplaatst, aan
-trefn.
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venter, voor de eerfle reis in den jaare i62o, en in vol.
gende jaaron meermaalen,verhoden (*). I)e herhaalingen,
ondertusfchen, bewyzen, dat de Regeering haare veror.
deningen maar llapilyk handhaafde. Vóór het Jaar 1652,
hadden dezelven zeker wederom eenigen tyd plaats gehad : dewyl wy een raadsbefluit van dien tyd vinden,
ftrekkende om dezelven vervolgens niet meer te gedoogen (t); doch ook dit kan niet lang (tand gehouden
hebben: want in den Jaa.re 1663 maakte men een Kon kordaat, niet, gelyk voorheen, om die Lyeenkomflen ge heel te ftremmen , maar om der Mennoniten „ over„ groote licencien in haare publyke Kerklyke exercitien
„ en confummatien van huwlyken, in haare vergaderin,, gen te refreneeren (4)," en zedert weeten wy ook
niet , dat immer een volftrekt verbod hebbe plaats gehad, hoewel ook in laater tyden nu en dan bekrompene
zielen opflonden, welken deeze Gezindheid naar hun ver mogen poogden te onderdrukken. Vooral dient onder deezen de naamlooze Schryver van zeker in den .(nare I670
verfpreid Blaauwboekje, die zich zelven een Liefhebber
van waarheid en regie vryheid noemt
in aanmerking
te komen, en zommigen der redenen, welken dezelve,
benevens veele andere meer algemeene, uit godgeleerde en
Itaatkundige gronden afgeleid, bybrengt , om te toonen,

(s),

wal-

(*) Zie Concord. van den 8 Febr. rF2o, en de Publicaties
van den 8 Febr. en 14 Mey 1620, welker eerlte in de Jaaren
1623 en 1628 vernieuwd is.
(t) Zie Refol. van den 6 ,7an. 1652. Evenwel blykt uit
de Handelingen der Mennoniten Synode in Juny 1648 , te
Haarlem gehouden; dat die van Deventer toen genen Leer.
aar of Vermaaner hadden. Zie het hier na aan te haaien
Boekje. Redenen waarom, enz. bl. 04.
(..) Zie Concord, van den 24 Sept. 1663. Nogthans wilde
men, een jaar te vooren, de Gemeente der Mennoniten nog
niet als een wettig Lichaam aanmerken : want een Legaat van
¢oo Gulden , aan dezelve gemaakt , werd verklaard aan den
1-luisarn7entlaat vervallen te zyn , by Re/el. vaan den 25 Olt.
I c62.

§ ' De titel is eteeze: Redenen waarom de Ed. Achtb. Ma.
gifl raar den ]J'Iennisten tot iJezventer , niet rrag;r toelaten Con.
l'e. ticreicn te houden, door een Liefhebber van b, ;7: rheyt en van
neerzie Y•yheyt. In dit Stukje zyn ook de boven aangehaalde
,

Publicatien te vinden.
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welke hindernisfen de Volgers van a1ENNO aan den bloei
der Stad veroorzaakten, jzyn ons zo onderhoudend voor
dat wy geene verfchooning denken te behoeven,-gekomn,
wanneer wy de beide laattien hier woordlyk inlasfchen.
„ Om datfe , tot ('onderlinge fchade van veele Gere.
„ formeerde Burgeren, de Neeringen weeten nae heer te
„ trekken: midts haere vermogende middelen plaetzen zy
„ haere Winckels in 't beste en 't gelegenfte van de Stadt:
„ vereen haere Winckelen met zeer goede Waren; neemen
„ niet de hoogfile winfte : veele Gereformeerde uyt ge.
„ breck van fuicke middelen, tonnen dit alles (dat in fich
„ niet quaet is,) foo niet nadoen.
„ Veele Ingezetenen der Stadt, zelfs in profesfe gere„ formeert, ontbloot van den yver voor de Religie, en
„ van de liefde tot hare Geloofsgenooten , gaen haere
Medebroederen verby , en brengen haer geit in de
„ \Vinckelen der Mennisten, welcke twee laetfle Rede„ nen niet daer heenen tenderen , om de Mennisten
„ die der fyn nyt de Stadt te wyfen: maer om haer niet
„ te doen voortgroeijen , en te doen uytflerven , metter
„ tydt, door het verbieden haerer Conventiculen : want
„ fy niet geern en woonen,daer fy fo ingetoomt werden,
„ datfe geen Conventiculen houden mogen."
„ Ondertusfchen denke men niet , dat eene diergelyke
redeneertrant zonder voorbeeld is. Neen. De Patriarch lu
gebruikte, onder anderen, eene drangreden van de--n
zelfde gehalte, toen by rutcips DEN III wilde overhaalen,
om de Mooren uit Spanje te verdryven: dat is tot het neemen van dien maatregel, welks uitvoering zo zeer gefrekt heeft, om den welvaart uit dat Ryk voor eeuwen
te verbannen. „ De Mooren," zeide deeze Spaanfche
Liefhebber van waarheid en regte vryheid , „ zullen,
„ niet uitgedreeven wordende, eerlang alle de rykdommen
„ van het Koningryk in hunne handen hebben. Zy zyn niet
„ alleen werkzaam, maar ook zuinig en fpaarzaam in den
„ .hoogften graad. Zy kunnen voor kleiner dagloonen
„ arbeiden, en vergenoegen zich in den handel met veel
geringer win{Ien , dan 'er vereischt worden om de
„ Spanjaarden te doen leeven: waar van het gevolg is,
„ dat veelen onder deezen, en van koophandel en van
„ arbeid worden uitgeflooten , en dus vervallen tot be„ hoefte. Door gansch Kaftilie en Andalujie, ziet men
,, de Spaanfclae Dorpen in een vervallen (laat, terwyl die
Z4
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„ der Alooren toexeemen en b;oeijen; en de Spaanfche
huislieden, fchoon de vru^tbaaríle gedeelten des lands
„ bebouwende, zyn buiten staat om hunne pagt te betaa„ len, terwyl de Moorfchen , niet tegenfhaande dat zy door„ gaans de dortte ftreeken bewoonen , het derde gedeelte
„ hunner voortbrengzelen aan de eigenaars der landhoe.
„ ven kunnen uitreiken , en tevens niet alleen hunne
„ huisgezinnen onderhouden, maar nog jaarlyks iets op.
„ leggen, ter vermeerdering hunner bezittingen (*)."
„ De Schryver van 't genoemde Blaauwboekje verhaalt
ons, bl. iy, dat de Menneniten ten zynen tyde in twee
Sekten verdeeld waren, de eene naar eenen TEN CATE, de
andere naar eenen KRENER, den naam draagende: en dat
die van TEN CATE onder de Vlaanaingen, cie andere tot

de hlanmrch- briefen, behoorde. Wat hier van zy tegen.
woordig hebben zy maar ééne Kerk, fchoon 'er nog
enkele huishoudingen gevonden worden , die zich niet
eigenlyk onder dezelve agten te behooren ; en deeze wordt,
zeden een dertig jasren, door een regelmaatig beroepen
Predikant bediend, het welk te vooren alleen gefchiedde
door eenen Vermaaner,uit het midden der Gemeente daar
toe verkoozen.

„ De afkondiging en Inzegening van der 111ennoniten
Huwelyken veroorzaakten, in de voorige Eeuw, eenige
moeilykheden : dewyl men hun niet wilde toelaaten, die
in hunne eigene Kerk te haten ge{chieden (t); doch naderhand werd vastgel<eld, dat zy, door eene Commi^.fie
uit de Magiftraat, in den Egt zouden bevestigd worden ,
volgens een afzonderlyk daar toe beraamd Formulier, en
deeze fchikking wordt nog heden agtervolgd (i).
„ Naardien de Doopsgezinden, uit hoofde van begrip
welke het wenscnlyk ware dat door de geheele-pen,
wereld gekoesterd wierden, maar welker algemeene naaleeving de werklyk plaats hebbende om[landigheden ondoen lyk maakes, weigerden gewapend op te trekken, trof
de Regeering, in den Jaare i69e, met dezelve eerie overeen (*) R. WATSON'S Hij?. of the RCga of Philip III. Vol.
B.
. (f) concord. ;i Dec. 1644. Rcfol. 26'rm. t6 Nov. I64.
;7 Dec. 1616.

(,4) Refol. 31 Dec. 1670. 5 Qr2`. 1679. zt Dec. ib80.
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eenkomst, volgens welke zy twee brandfpuiten tot 's Stads
behoef o, derhouden , en daar tegen van alle dadelyke
wagten en togten vry zyn, en ook geen hooger wagtgeld, dan andere Burgers, behoeven te betaalen (*)."
(*) Concord. 8 Nov. 1686. Rejol. I S Oa. 1690.
Reize door Duitschland en Zwitferland, federd 1781. Met
Aanmerkingen over den Godsdienst, de Zeden, den flaat
der Geleerdheid, de Fabrieken, den Koophandel,enz. Door
F. NICOLAI. lVde Deel. Te Amfterdam by A. Mens,
Jansz. , 1791. In gr. 8vo. 2o2 bl.
p louter herhaalen zou het uitkomen, indien wy, 't
geen in deeze Reize te pryzen, of in dezelve, als
menie in de Vertaaling, te berispen valt, ten aanzien van
dit Vierde Deel wilden bybrengen. De Leezer, des begeerig , zie te rugge op onze Aanmerkingen , de Drie
voorgaande Deelen betreffende (*). Wy vergenoegen ons
met den Inhoud van het tegenwoordige, en eenige taalt
uit het zelve, op te geeven.
-jes
Met het Vierde Boek vangt dit Vierde Deel aan, en
voeren de XXIIfte Afdeeling tot de XXVile, waaruit liet
bettaat, deeze Opfchriften: — han den Koophandel, de
ManufaEturen en Fabrieken, en over 't algemeen van de
1Veering en Induflrie binnen Weenen. -- han de vormende Kunjien , en de Bouwkunde, in Weenen. — Van de Muziek
in Weersen. Van de openlyke Schouwfpelen in Wee.
nen.
De eerfte Afdeeling is zeer breedvoerig, en brengt ons
eene menigte Handelgebreken, en Bezwaaren die dezelve
drukken, onder 't ooge. Mislukkingen en derzelver oor.
zaaken worden opgegeeven. Eenige deezer zyn plaatslyk,
andere werken algemeener, en hebben elders flegts eene andere rigting, 't welk gelegenheid geeft tot bedenkingen , die
niet toepasfing kunnen geleezen worden. „ Men toonde,"
ichryft hy, bl. 12, „ van eenige (voorheen opgenoemde) verhinderingen, zo weinig denkbeeld te hebben, als
van de waare natuur des Koophandels en der Kunflen ,
toen

®

(*) Zie N. 41gem. 1Uaderl. Letteroef. V D. a St. hi. 553 , enz,
en 4/gein. laden. Letteroef. voor 1791. I St. bi. 441, enz.
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toen men, in den Jaare 1752, (onder het opperst hefluur
van den Graaf VAN CHOTEK,) een Hof-kommercieraad
oprichtte, om, dit zyn de eigen woorden der InfIruc`tie,
„ den Oostenrykfchen Koophandel over 't geheel Bene
„ nieuwe wending te geeven." — De Koophandel laat zich
in der daad door de magt dr Landsheeren zeer gemaklyk
wenden; maar mogelyk laat zy zich des te moeilyker met
voordeel wenden, hoe uitgestrekter hunne raagt is. Eene
waarheid, die, door zo veele mislukte proeven, toch em.
delyk eenmaal zou moeten worden ingezien, en die men,
helaas ! nog, tot op den huidigen dag, bynaar nergens
inziet. In Oostenryk fcheen men toenmaals allerminst
daar aan te denken: men geloofde, in tegendeel, dat de
Koophandel reeds zou beginnen te bloeijen, en uit de
Kunnen voort te fpruiten, byaldien men flechts een ge.
voegzaam aantal Staatsbedienden hadt, welken het hunne
daar by toebragten, om alles zodanig te wenden, als hun
zulks gevoeglykst dunkte. Men richtte dus, gelyk gezegd
is, in 1752, binnen Weenen, den Hof-kommercieraad op,
als eene byzondere Int}elling des Lands, en alleen van
de Landsheeren afhangende: men gaf hem eenen Voorzitter, eenen Ondergefchikten Voorzitter, een aantal Hofraden met groote inkomften, en Secretarisfen en Onderhoorigen in menigte: men !lelde in de Provintien Kommerciekoncesfen aan, welken van Weenen afhingen, en Byzitters in menigte hadden. Of deeze lieden iets van den
Koophandel in 't algemeen , of van de get}eltenis des
Oostenrykfchen Koophandels in liet byzonder,vertl:onden,
daar aan wierd in waarheid niet op gedagt. De Heer VAN
w. zegt ergens, „ onze welmeenende nieuwe Hof-kom„ mercieraayd wist ondertusfchen zelf niet , wat de in„ wooners der Erflanden hadden, noch wat zy hebben
„ konden. Even onbekend was hun, of de buitenlan„ ders iets van ons, als mede wat zy van ons gebrul,, ken konden." Diergelyke Kommercieraaden, welke wel
maar ten uiterfien onweetend zyn, heeft men in-mend,
veele Landen aangetroffen, en door hun is aan de Kun
Koophandel een groot nadeel toegebragt,-l}end
terwyl men meende nuttig te willen worden."
De Oprigting van niet minder dan zes Koophandel-Maatfchappyen moest de bezigheden deezer wending des Koop
verlichten ; deeze worden vervolgens befchree -handelr
den aanleg van eene menigte Fabrieken en-ven,alsmd
Handwerken; gepaard met veele Inrichtingen, om buiten land-
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landfche Waren en Gewerkte Stoffen te bezwaaren. „By.
aldien , " zegt NICOLnt , „ eet buitenlander over deeze
gedrochtlyke Inrichtingen fpreekt, ingevolge zy zulks ver
ja , way neer by dezelve niet pryst, legt men-dien;
zulks dooi geheel Duitschland uit als nyd , lastering en
kwaadaartigheid. Zo weinig zyn wy Duitfchers, die ons
zo zeer roemen de waarheid te bemint en, gewoon, haar
te willen hooren. Ik wil dus het gevolg van deeze Inrichtingen met de woorden van eersen doorzichtigen en
onpartydigen Vaderlander, den + geer VAN W. ter nederfellen. „ Het krediet verliet eindelyk den Koopman ge„ heel en al. De goederen der Fabrikanten lagen ongezocht, en renteloos opeengepakt, in gewelven en pak
huizen. De houders der Alien kreegen geene betaa.-„
„ ling. Met één woord, alle deeze groote onderneemin,, gen leeden fchipbreuk; de fchatten, welke men zich.
„ gevleid hadt door deeze onderneemingen te zullen win.
nen , verdweenen als een nevel, en zelfs die fchat.
„ ten , welke men aan denzelven bedeed hadt , waren
meer dan halt gelyk als door de zee verflonden." Ook
werd de Hof-kommercieraad in den Jaare 1776 opgehee
ven.
Inmiddels hadt men, om het aan niets te laaten ont.
breeken, wat den Akkerbouw en Kunften, en bygevoig
ook den Koophandel, eene nieuwe wending kon geeven,
in 1767 en 1768 eene Vaderlandfche Maatfchappy opgea
richt, in elke Duitfche Provintie der Erflanden, ingericht
op den voet der Koophandel -Maatfchappyen. Zy worden breeder bl. 20 omfchreeven. „ Doch thans ," zo
drukt de Vertaaler zich uit , „ zyn alle deeze Gezel
zo niet in formali, ten minflen in materials -dchapen
buiten werkzaamheid "
'
Ik verzoek," luidt de herinnering van NICOLAI,
,, dat myne Leezers , welken in de Gefchiedenis van
Koophandel en Kunf}en niet onervaaren zyn , zich herinneren , of niet detgelyke dingen , als ik hier ver
heb , tevens in andere Lamers ook voorgevallen-hald
z,vn. Men vergeet dezelve meestal zo rasch zy voorby
zyn ; maar men heeft ongelyk. Het verhaal van mis
kan leerzaam zyn;-luktewmndorige
en geldt dit niet alleen voor Oostenryk , maar ook
voor alle Landen: want, ik herhaai het , byna in alle
Landen is het dus toegegaan, en gaat het daar Bedeel.
telyk nog heden zo. Men moest de herdenking van
dier.

-
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diergelyke gebreken niet onderdrukken: want een mislukt
gevolg kan menigmaal leerzaam zyn voor het toekomende. Zy kan eene waarfchuwing zyn, om niet te vroeg
met zichzelven te vrede te zyn , niet op eene ledige
theorie en woorden te vertrouwen, waar door lieden van
een middelmaatig doorzicht zich het aanzien geeven van
eene diepe kennis in de kundigheden van den Koophan
allerminst de blinkende beloften van projectmaa--del,n
kers te vertrouwen. 'Er zyn zekere tyd1 ippen van beproeving en ondervinding , welke ieder Land byna moet
ondergaan. Gelukkig de Staat, die zyne eigene misflagen erkent , en door fchade leert wys worden."
Verder merkt de IIeer NICOLAI op, dat deeze onder.
neemingen niet geheel van vrugtgevolgen verftooken geweest zyn ; doch geeft onbewimpeld op, welke hinder.
paalen tot nog Handel en Kunften belemmeren , bl. 22.
enz. „ De Militaire Regeering zal," volgens zyne aan
als hy van de Kroaten en Illyriers (preekt,-merking,
„ buiten twyfel, ieder een die ooit de natuur der Menfchen heeft gadegeflagen, aanzien, als de flegtffe_ gefteldheid van een Land; door dezelve worden de Menfchen
noch gevormd , noch verbeterd , noch tot nadenken,
noch tot yver voor Kunften, opgewekt."
In 't Jaar 1781 , werden de Kooplieden in Weenen in
drie klasfen verdeeld; i) Stapelhandelaars; 2) Grosfiers
en 3) Kraamers, alle breeder belchreeven, bl. a3.
Omftandig is het verflag des Boekhandels te Wee.
zen. De kosten en de lastigheid der Boekcenfuur, en
de Belasting op de Boeken, is den Boekhandel daar ten
hooghei nadeelig. Onder de negen Boekdrukkeryen te
Weenen , is de Hof-boekdrukkery van- den Heer TRATT! Etz de voornaamffe. „ In zyn huis heeft hy vier, en in
zyn tuin zestien, persfen , welken geduurig aan den gang
zyn. Het geviel my zeer wel, dat de Korrecors in eene
byzondere kamer geduurig bezig waren , om dat geen
na te zien, wat van de persfen kwam. Als mede dat
door de kunst, waar door het water tot de fonteinen
in den hof werd in de hoogte gedreeven , ook het water in de tweede verdieping van het huis gevoerd wierd,
om de vormen van de daar ftaande Drukkery te wasfeta.
Ielen heeft daarby nog eene Lettergietery van zes fornuifen ; eene koperen Plaatdrukkery van zes persfen ; eene
Boekbindery waarin tien perfoonen arbeiden, en een groot
Pakhuis voor Papier, het welk by zelf op zyne belangry;
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ryke Papiermolen te Ebergdsfing, eenige uuren van JJ'ee-

nen , maaken laat. Nergens in Duitscliland vindt men zo

veele voornaame Inrichtingen van deezen aart by elkanderen, dan die van den Heer TRATTNER zyn; men moet
daar by tevens opmerken, dat hy alles, hoewel met onderfleuning van de overledene Keizerin Koningin , van
den grond af aan heeft opgericht. De onderneeming der
Lettergietery, alleen , is van zeer veel aanbelang. Hoewel
een groot gedeelte van zyne karakters, voornaamlyk der
Duitfchers, de fchoone gedaante niet heeft van REITKOP1P
en anderen , moet men tevens daar by bedenken , van welk
eene ellendige ouderwetfehe gedaante de Oostenryklche
Schriften waren vóór den tyd van den Heer TRATTNER.
Buiten zyne opgenoemde Etablisfementen, heeft by nog
eene Boekdrukkery in Injpruck en Agram, aan beide plaatzen ook Koophandel in Boeken, en ook Boekwinkels in
Praag en Brunn. Hy is uit Hongaryen geboortig , en
het doet hem waarlyk eer aan, dat hy, uit eenen geheel
laagen (laat, en zonder het geringst vermogen, alleen door
zyne arbeidzaamheid, tot die hoogte geklommen is, en
alle deeze Inrichtingen heeft aangelegd."
Om een verder verlag van de Fabrieken , Handwerken
en Ambagten, moeten wy den Leezer tot de Reize zelve
verzenden. Alleen tekenen wy nog op, dat onder de lijn.
dernisfen aan de Fabrieken, enz. geteld wordt, de druk
zwaarre der Burgerlyke Belastingen. „ Men rekent,-kend
bl. 66, dat een Burger in Weenen, byna een zevende
gedeelte zyner inkomsten, an vastbepaalde Belastingen
uitkeeren moet, zonder de indirekte uitgaven aan accynfen, tollen, imposten op den drank, op brandfpuiten,1 oiiteinen of bronnen, enz. mede te rekenen. Wanneer by
een huis bezit, moet hy het zevende gedeelte van de
huishuur als een impost opbrengen. Daarby komt nog,
dat, in de Stad Weenen zelve, de derde verdieping den
Keizer tot hofkwartieren toebehoort."
Bv de uitvoerige befchryving van de Keizerlyke Koninglyke. Academie der vormende Kun[ten, komt die van
de Schildery - Verzameling van den Vorst van KAIJNITS ,
en van den Vorst VAN LICHTENSTEIN , van verfcheide
Prent- en Muntverzamelingen ; en een lyst van de voor
Weenen, die in veele opzigten eer-namfteKu rsi
verveelend dan leerzaam is.
Meer onthaals zal de Liefhebber van de Muziek , in
de XX,IVite Afdeeling, ontmoeten; deeze draagt de merk.
te-
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tekens van de hand eens oordeelkundigen Liefhebbers,
die by zyn verblyf in Weenen opmerkzaam geweest is
omtrent alles wat de Muziek betrof, en voornaamlyk op
dat geen , wat het karakteristike van dezeive in Weenen uitmaakt. Byzonder haat hy í it op de Muziek van
GLUCK, omtrent wien de Kenners tot nog verdeeld ge
ondanks zynen algemeenen roem, in-westzyn,ofh
zyn oogmerk, oln de Muziek der Opera geheel te herv- rmen, en dezelve tot haar natuurlyk oogmerk, om den
zin des Dichters , naamlyk , buiten de begrensde paaien
te doen uitbreiden, te rug te brengen, met betrekking
tot de uitvoering en in zo verre dit uit te voeren is,
volkomen heeft kunnen Ilaagen. „ ik kan ," íchryft vlcoL.XI, „ en wil, het geringfie hier omtrent niet be1hsten.
Iutusfchen ben ik geen vriend van alles blindlings toe te
íiemmen, en vertrouw, ten opzichte der kenners van partituren in de Muziek, alleen myne oogen, en met betrekking tot de uitvoering alleen myn gehoor, znyne ver
gevoel; al het geen ik, .ini,r een veel -beldingy
beste Muzikaale \Ver -jarignhoevlykdr
verworven heb." Men leeze, ten blytce dat hy dee--ken,
zen regelmaat in 't oog houdt , zyn oordeel over den
gemelden beroemden Componist.
De befchouwing der openlyke Schouwfpelen in Weenen
zal over 't algemeen behaagen. Is ?ets buitengemeen dom:
ook fthoon! dan zal men iehr^onheid vinden in een opgegee.
ven inhoud van een Treurfpel, in den Jaare 17a5, door
de Jeugd by de jefuiten uitgevoerd, getyteld : ABRZAOAMI
,

TEGEN GOD , EN ISAACI TEGEN ZYN VADER, GEHOOR -

ZAAM. — Met een %loodpel: de Zeenimphen betellen wegens
CASSInnns hoogmoet AtvDROMEDAM Naare Dochter eenenTWalvisch voor te werpen , en reiken haar Mn,accuaio om aan
eene Steenrats te binden. -- Met een Tusfchenfpel: MERci'tuus bindt ANDROMEDAM aan een Steenrots , welke de

Walvisch met opgefperden muil aan/poort -- en een Naafprl: PERSE.US voert de alreeds door hem ontketende, en den
Walvisck ontrukte , ANOROaIEIA als zyne Bruid weg, hi. 130.
.-- NICJLAi doorloopt het Duitsch Toneel te Weenen,
Toet de vegan leringen en verbeteringen , hefchryft de
Kreutzerkomedie in de VoorIIhe en. Tot dezelfde Volets.
fpe!en behoort ook het Krippelfpel , 't welk , door Marionetten, de Geboorte CHRR isTl voorfel . Nog in 1 73 3
ion it het vollende in de Teener Courant: „ de refpec„ tive Liefhebbers van hoogen en laagera band wordt hier
9! me-
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„ mede bekend gemaakt, dat, met verlof der hooge Ove„ righeid, geduurende de Advent en Kerstyd, tot aan tiet
„ einde der Vasten, wederom by den gouden Adelaar in
„ het Leeuwrikveld zal vertoond worden, de by het K.
K. Hof fints veele jaaren geproduceerde Krippe ; het
„ geheele werk beftaat uit 3t Machines, welke alle op
„ het volkomenst verbeterd en verlicht te voorfchyn ko„ men, en allen genegen Aanfchouweren een volkomen ge.
„ noegen verfchafen zullen."
Voorts ontmoeten wy een verflag van de Vuurwerken,
by de Inwooners te Weenen zo zeer bemind, en zeker
zeer zonderling in de aangekondigde voorflellingen; wpRTHERS vrolyke dagen , WERTHERS gefcheiden vereeniging,
WJRTHERS zamenkomst met LOTJE in zyne rustplaats ,in het
Frontvuur, en WERTHERS en LOTJES verblyf in de velden van
Elyfium, in eene Decoratie , afgebeeld te zien , klinkt vreemd.
Geestig is NICOLAi's befchryving van de toegezegde Vuuirf uwende Berg hefuvius; en zal men met hem het Dieren
te Weenen, waar mede dit Boekdeeltje eindigt, ver -gevt
-foeijn.
Dagverhaal van eene Reis van de Kaap de Goede Hoop,
in de Binnenlanden van Afrika; ondernoomen in de 3aaren
1790 en 1791; door JACOB VAN REENEN, en anderen,
naar het Wrak van het Engelsch Oost- Indisch Compagniefchip de Grosvenor; om te ontdekken of 'er nr g eenige Schipbreukelingen in leven waren. Uitgegeeven door
Kapitein EDW. ttiou. Uit het Engelsch vertaald. Te Leyden by A. en J. Honkoop, ip93. In gr. 8vo. go kl.
p den iaden van Zomermaand 1782, zeilde het Engelsch oost-Indisch Compagniefchip the Grosvenor,
Kapitein COXON, van Trinconomale. In den tyd van een
maand ontmoette het flechts één Schip op Zee; en werdt,
den eden van Oogstmaand , van een zwaaren iform beloopen, welke twee dagen bleef aanhouden, geduurende
welke men geene Waarneemingen konde doen; 't geen dan
ook tot groote misrekening van den Kapitein aanleiding
kan gegeeven hebben. Op Zondag, den Oden van Oogstmaand, in den agtermiddag om vier uuren, maakte men
een bylegger. Twee Matroozen, in de mast geplaatst,
riepen dat zy land zagen , en dat men 'er op aan dreef.
Dit bericht werdt in het eerst door den derden Waak
be)
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befpot; vervolgens aan den Kapitein te kennen gegeeven;
doch toen was het reeds zo laat, dat het Schip op de
blinde klippen (lootte, van welken het omringd was, zo
dat elk Scheepeling onmiddelyk den dood verwagtte. Alles werdt gedaan om Schip en Volk te redden, doch het
eer(te was onmogelyk, nadien hetzelve, even voor de groote
mast, in tweeën brak. Gelukkig dat een ftuk van het
%Vrak, op het welk zy in menigte flonden, by het omloopen van den wind naar land, in ondiep water begon
te vlotten ; terwyl het ander gedeelte de woede van die
zwaare Zeeën bleef breeken , die hen anders zekerlyk
verzwolgen , of tegens de klippen verbryzeid , zouden
hebben.
Geduurende de eerfle poogingen, om het Schip te redden, hadden zy reeds Qo Mannen verlooren. De Inboor
hadden hen geholpen ; maar toen zy op het vlot.-linge
geworden Wrak aan land kwamen , was de dag reeds
geheel verloopen , en hunne Helpers waren vertrokken.
De gloeiende asfiche van hun vuur was het Scheepsvolk
en de Pasfagiers echter van dieníle , o m drie andere vuu.
ren te ontfteeken ; hun eeten klaar te maaken, en zich
eenigzins te herhaalen. Verfcheiden Vaten met Vleesch,
Spek, Meel, enz. werden vervolgens nog geborgen , en
door den Kapitein uitgedeeld; terwyl meu, van twee zei
tenten voor de Dames maakte, om in dezelve-len,tw
den nacht door te brengen. Den volgenden dag kwamen2
de Inboorlingen, en namen weg wat hen aaul}ond; zynde
de plaatfe der [handing , volgens rekening van den
Kapitein, omtrent 15 of i6 dagreizen van de Kaap de
Goede Hoop; naar welke Hollandfche Volkplanting zy, den
volgenden dag, beflooten heen te trekken.
Niet verre op hunnen togt gevorderd zynde, werden
zy van eene bende der Inboorlingen ontmoet, onder wel ken een man was, die ben in het Hollandsch aanfprak.
Deeze, volgens de berichten, door JACOB VAN REENEN
in dit Dagverhaal medegedeeld , waarfchynlyk een weg.
geloopen Slaaf van de Kaap zynde, die aldaar nog eene
Vrouw en twee Kinderen had; gaf hen eene al te waare,
en tevens droevige, befchryving, van de gevaaren, welken
zy op deezen hunnen togt flonden te ontmoeten, voor
zy aan de woonin g van eenigen l :uropeaan komen kon.
den. Alle aanbiedingen en verzoeken, by deezen roan,
die zich TROUT noemde , te vergeefsch zynde, om hen
als Gids te dienen — waar van de reden zigtbaar genueg
,
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trokken zy nog q. of 5 dagen voort, terwyl
de Inboorlingen geduurig om hen te zamen fchoolden;
hen alles afnamen wat zy goedvonden; de Dames ruw
behandelden , en liet Volk , in 't algemeen, zo tergden,
dat zy fomtyds geweld moesten gebruiken, het welk echter niet veel koude betekenen , nadien zy geene wapenen
by zich hadden. Eindelyk ging de baldaadigheid der Wil
zo verre , dat zy de Dames van haare Juweelen en-den
1-lorologien beroofden; terwyl den mannen , de eenig(le
Tonderdoos die zy hadden, en die dus by hen op eenera
hooggin prys ('tonal, mede ontftoolen werdt.
Na het overtrekken van een Rivier; na het verteerei1
der meeste levensmiddelen ; en by het aapgroeijen van
den arbeid, om de Vrouwen en Kinderen te helpen; hegon het Scheepsvolk te morren, en het gezelfchap fcheide, met gemeene bewilliging , in verfchillende benden
van elkander. En van die bennen, de eenig1e welke
aan de Kaap gekomen is, had zekeren HYNES tot voor
uit wiens mond ook dit Verhaal is opgefchrea-ganer;
ven. Deeze had byna ongelooflyke ellende uit te (haai,
De Scheepelingen , welke dezelve uitmaakten , waren ge.
noodzaakt van beeziën , wilde zuuring , landkrabben ,
(lakken, enz. te leeven; ja zy waren thmtyds in het groot
gevaar om van honger te fterven, fchoon zy, op án--fxe
dere tyden , oesters , fchelpvislchen , krengen van geb
lfrande walvisfchen , en robben , als lekkere fpyzen ,
konden bekomen. Honderd en vyftien dagen gereisct
hebbende, en zeer door den dood geminderd zynde, ont•
moette deeze troep, by toeval , eenige Hollandfche Boeren , die hen niet groote gastveyheid behandelden. Zit
wierden vervolgens op karren naar Swvellendam gebragt;
van waar twee of drie hunner naar de Kaap gevoerd
wierden, en voorts in Engeland te rug kwamen.
Daar neen uit de aangekomen ongelukkigen aan do
Kaap, het omzwerven en agterblyven van nog zo veele
anderen vernoomen had , ondernam een gezelschap val%
f lollandfche Volkplantelingen , in het volgend jaar , bet
Jand te doorkruisten, om hen, die agter gebleeven waren,
op te fpooren ; doch zy konden 'er geen van vinden
weshalven men onderflelde , dat zy toen reeds alle door
honger, ongemakken, en door de handen der Kaferen, wi
ren omgekomen. Tien jaaren laater weidt echter her ge
weder levendig, dat zich nog eenige van deczc-rucht
Schipbreukelingen , en wel bepaald eenige Vrouwe , [s
LFT'r. 1793. No. g,
Aa
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het leven bevonden. Dit gal aanleiding dat een aantal
onvertfaagde Planters het voorneemen vormden , om het
land nog eenmaal door te trekken , en zelfs tot aan het
Wrak van de Grosvenor voort te reizen, om dus van de
waarheid of valschheid van dit gerucht verzekerd te worden,
en om die ellendelingen, zo zy nog leefden, uit hunnen beklaaglyken toefland te redden. Van deezen togt bevat
het voor ons liggend Dagverhaal de weetenswaardigtte
byzonderheden, welke, by de Reizen van LE VAILLANT
en SPARDIAN , altoos met eenig nut gelezen kunnen wor
den; fchoon geene opzettelyke Waarneemingen behel.
-

zende.

De verwondering, dat men dit Dagverhaal uit het Engelsch heeft moeten vertaalen , daar het eene Reize van
Hollanders betreft , zal ras ophouden , wanneer men in
aanmerking neemt, dat de oorzaak, om welke deeze Reize
ondernoomen en volbragt werdt , voornaamlyk en alleen
ongelukkige Engelfchen betrof , die onder de Wilden
(zo men meende) rond zworven. Kapitein r,Iou was
aan de Kaap tegenwoordig , toen dezelve ondernomen
werdt; by was 'er zelf nog, toen V4N REENEN, met zyne
overige reisgenooten, te rug kwamen; en by kon zich niet
genoeg verwonderen, dat zy hunnen togt, tot den onge.
looflyken afíland van vier honderd en zeven en veertig nuren, of groote mylen , van de Kaap voortgezet hadden,
eer zy de terugreize aannamen. Schoen zy geene der Schee
levendig hadden kunnen vinden , was het Dam-peling
verhaal hem merkwaardig genoeg voorgekomen , om een
affchrift van hetzelve te verzoeken; 't welk hem vervolgens door den Broeder van VAN REENEN, op eene ver
naar Engeland werdt overgezonden: en-pligtendwyz,
aldaar in het Engelsch uitgegeeven.
De perfoonen , welke deeze vermoeijende , en geheel
menschlievende, Reize ondernamen, waren J. A. HQLTSI-IAUSEN , H. MULDER, J. VAN REENEN , C. J. 1IULDP^R,
L. A. PRINS, 1. LOMBART, T. VAN DER WALDT, H. JANS
-SENVARBUG,S.CHEPR OLTSAUEN,
3. MULDER en P. VAN DER WALDT . Na vooraf met ei-

kander een verdrag, van zeven Artykelen,gemaakt en ondertekend te hebben, vertrokken de eerften , den 2gflen
van Oogstmaand 1793, niet vier Wagenen, naar de beitemde veraamelplaatfè. Den i8den van Wynmaand,
kwam, tot hunne algemeene verwondering , JACOS Jou_
$xRT, met een Wagen, en alleen van agt Hottentotten verPkc-
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gezeld i mede in hunnen kring y hebbende ben, met eerie
onbegrypelyke floutheid ; door alle de Wildernisfen gem
volgd, alleen om dat hy beloofd had by ben te zullen
konen: Op den ilfen van Louwmaand 1791 , keerden
zy van

hunnen togt te rug, hebbende twee van hunne

reisgenooten door den dood verlooren, liamenlyk 3 J., A.
]H©LTSIIAUSE ^, 23 November, aan de gevolgen van een'
val in een' kuil, welke de IPOoorlingen, tot het vangera
van Oliphanten , gemaakt hadden; zynde met paalèit, in
het vuur gehard , voorzien , welke hem ysfelyk in de
palm van zyne ;linkehand wondde. De ander was LODEWYK PRirvs i die geen minder deerlyk lot wedervoer y 't
welk wy uit dit Dag vethaal zullen mededeelen.
Den soften November kwam een groote mannetjes t71í=
phant by hunne Wagenen. Terstond vervolgden zy hem s
en tastten hem aan; hy had verfcheiden fchooten out=
vangen , en was reeds twee maaien gevallen gew€est 3
wanneer hy in een zeér dik doornachtig kreupelbosch.
kroop. Meenende dat zy hein de rest gegeeven hadden,
zo naderden T. VAN DÍtR WALDT, L. PRINS en I. atuL3

DER de plaats daar hy zich verborgen hieldt; wanneer
hy in eens woedend uit het kreupelbosch ten voorféhyrt

kwam, en met zynen fruit LODEWYK PRINS, die toen te

paard zat , vatte y en onder zyne, voeten vertradt, Hy
flak vervolgens eeneti van Fyne flagtanden door zytt lig
herre in de lucht, dat hy op den afilanct-+rhatn,efm
van dertig voeten nederviel. De anderen, ziende dat 'er
geene mogelykheid was van te paard te ontfnapperi fi fteei
gen af, en kroopen in het kreupelbosch oen zich te ver=
fchuilen. De Oliphant, nu niets in het oog hebbende dart
het paard van VAN DER WALDT g volgde hetzelve eenigen
tyd lang, wanneer hy omkeerde, en weder omtrent do
plaats kwam, daar het dood ligehaam lag, en naar liet
zelve rond zag. Op dit tydftip hernieuwde het geheel
gezelfthap den aanval om hem van de plaats te verdryVen , wanneer hy, na nog Benige fchooten ontvangen te
hebben, wederom in het dikst van het bosch ontfiiapte.
Nu dagten zy dat hy verte genoeg af was 3 en hadden
reeds begonnen een graf Voor hunnen ongelukkigen med=
gezel te delven waar mede zy druk bezig waren, wanneer de Oliphant weder uit het hout ten Voorfchyri renex
de, en, hen alle wégjaagende, op de plaats alleen bleef;
T. VAN DER WALDT kreeg gelegenheid om hein nog eeià
fchot toe te brengen op deli affland Van honderd fchren
;
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den. Toert deeden zy alle te gelyk eenen anderen aan.
val op hem, wanneer hy, nog verfcheiden kogels ontvangen hebbende, begon te wankelen, en, toen vallende,
dc,odden hem de Hottentotten met nog een fchot of twee,
terwyl hy op den grond lag. De woede van dit dier
was onbefchryflyk. Zy,, van het gezelfchap , die kun
hadden, verklaarden, dat-dighevanOlptjg
deeze de fnelfte en woedendste was dien zy ooit gezien
hadden. De Hottentotten zeiden , by die gelegenheid,
dat het de gewoonte van den Oliphant is , als hy aangevallen wordt, een dood ligchaam niet te verlaaten, voor
dat by by (lukjes het geheele lyk heeft opgegeeten; doch
de Vertaaler twyfelt met reden aan dit beweerde, nadien
de Oliphant geen vleeschëetend dier is.
Schoon deeze Reize niet aan het oogmerk voldaan
heeft, is men door dezelve echter van het beflaan eener
Kraal, of Dorp,in het land der Hambonaas verzekerd ge.
worden, welke van andere en vroegere Scheepbreukelin.
gen oorfpronglyk was : de Reizigers vonden nog drie
Vrouwen van dezelve in het leven. De Kok van het
Schip de Grosvenor was, twee jaaren te vooren, volgens
bericht van een Bongoneefchen Slaaf, aan de kinderpokjes
De Heer J.• D. P4STRUR heeft, als Ver geftorven.
taaler, de leezing van dit L agverhaai bevalliger gemaakt,
door den vorm van hetzelve, als .7ournaal, te veranderen, en het drooge en ver veelende van deszelfs ítyl, zo
veel mogelyk, weg te,_ neemen.
-—

Godsdienst. Door JAN r.UG T , DIRKSZ . Te dmfterdam by
P. J. Uylenbroek, 1793. In 4t0. 16 bi.
Terëerers van den Godsdienst zullen den welmeunen.
^/ den yver van den Dichter LULT, gewisfelyk, hoog
V
achten , dat by hen , in deezen tyd, een Dichthuk in

handen geeft, 't welk liet bekoorlyke van het Onderwerp, met het troostryke van deszelfs invloed, op eene
gepaste wyze voorftelt. Len enkel Haal zal die achting
zeker doen billyken.
VOlnlaalite GODSDIENST! hoe bemialyk,

Hoe fchoon, hoe zagt, is uw gebiedt
Hoe zegenryk, hoe onverwinlyk,
Is uwe unfchatbare invloed nies

Gy
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Gy zyt der hooglie Wysheid waardig;
Eenvouwdig, reedlyk, zonneklaar.
Ach! of heel 't menschdom flechts volvaardig
Gehoorzaam aan uw leiding waar'!
„ Eer God; bemin uw medemenfchen;
., Doe wél , fchoon 't aan uw Vyand zy;
„ Wees mensch, 6 Menschl" Zie daar uw wenfchett,
6 Godsdienst! Hoe volmaakt zyt gy!
Het Ongeloof moog' zich vermeten
Te (potten met uw hemelsch licht;
Het vlieg', van dollen waan bezeten,
God lastrende, u in 't aangezigt;
Het Bygeloof miskenne uw luister;
't Verlieze u in verborgenheén ,
Of volg', geprangd in Dweepzuchts kluister,
Angstvallig, zuchtende, uwe fchreên;
Gewetensdwang doe vryë zielen ,
In 't voetslof van eene dwingeland,
Voor de afgodn van zyn llaatzucht knielen,
Gods toorn' tot fpyt, en u tot fchand':
Ge aanfchouwt, bedaard, elks avrechtsch pogen;
En, wars van wraak, van twist, en haat,
Perst liefde u Hechts een' traan uit de oogen v
Waar deernis in geteekend fiaat.
Te oneindig boven 't lot verheven
Dan dat u iets vertfagen kan,
Doet laster, list, noch woede, u beven,
Van vrygeest, dweeper, of tiran.
Sterk door 't geloof, draagt ge uwe zorgen,
Het heil van 't redelyk heelal,
Hem op, die gisteren, die morgen,
Die eeuwig heerschte en heerfchen zal.
De eenige aanmerking, die wry op den Styl van dir
Dichthuk zouden maaken , is deeze: dat dezelve meer
betoogt dan fehildert; waar door het Vers , over 't geheel,
nicer rede- dan dichtkundig is. Dan, deeze fchryfwyze
is welligt een voordeel voor dit Dichtftuk, en is, bovendien, den Heere LULT veeltyds eigen.
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Chri^telyke Gezangen, ten gebruike der Doopsgezinde Gemeente,
vergaderende by het Lana en den Toren, te .ifnferdana. Te
4mJlerdam by P. J. Uylenbroek , L, van Hulst en A. van
deken, J793, In gr, 8vq. ;7s bi,

n

et Gezang ,een der voornaamfle deelen van den Godsdienst
der Christenen uirmaakende, konde de Doopsgezinde Gemeente, vergaderende by het Lam en dl n Toren te 4mJlerdam,
niet afzyn, om ook op dat gedeelte haare aandacht te vesti.
gen. Sedert den jasre 1684, zong men,in die Gemeente, Bene
erytning Van Davids Pfa/men, door verfcheiden Dichters van
dien tyd; als mede eenige weinige Schriftuurlyke Gezangen,
toenmaals mede ingevoerd, meer byzonderlyk pasfende op Christe-

lyke Feesttyden en Plechtigheden. Van tyd tot tyd echter ver -

anderde de finaak in de Nederduitfche Dichtkunst,en dit maakte
ook eene verandering in dat verouderd gezang noodzaakelyk, en
wel te meer, daar de meeste Protettantfche Gemeenten in ons
Vaderland, zelfs die der Hervormden, hunne FJa/men, of Kerk
verbeterden. De gemelde Doopsgezinde Gemeente-gezan,
hefloot, derhalven, ook tot het invoeren van een beter Gezang.
heek; kiezende nu, in plaatfe van de Pfalm-beryming, door
D. R. cAMPxulsEly, j. ouiitze , en anderen ,vervaardigd, de veel
betere van LAus DEO, FALUS FAPJLO; welke, den i6den van
Zomermaand deezes jaars,benevens deeze Christelykc Gezangen,
in die Gemeente werdt ingevoerd.
Niet ongepast vroeg KLOPSTOCK s of DAVID, wanneer by
onder het Nieuwe Testament geleefd had , ot dat by een
Christen ware geweest; geen andere Pfalmeu. _zoude gemaakt
hebben? Zekerlyk zou zyn verheven genie zich dan tot
de hoofdgebeurtenisfen van liet Euangelie, en.:verfcheidene andere flichtelyke Onderwerpen uit de Christelyke Zedekunde,
bepaald hebben. Dit verdedigt derhalven de onde;Uelling van
die Christelyke Gemeenten, welke gelooven,claG zy, •bene.
-yetis de ,PJa/men van DAVID, ook gepaste J.iederen.en Gezangen mogen en moeten gebruiken, welke meer op' de hoofd.
gebeurtenisfen van hunnen Godsdienst, en deszelfs Plechtigheden , toepasfelyk zyn.
Een aantal van agt en zestig byzondere Gezangen komen in
doezen Bundel voor, gaande over zodanige Onderwerpen, als
de Geboorte, en het Lyden, van JESUS, deszelfs Opllanding
en Hemelvaart, benevens de meeste Feestdagen, en eenige punten der 7,edekunde, opleveren. De Maakers deezer Gezangen
worden niet gennemd; zy behoorden niet alle tot de Doopsgeainde Gemeente, maar waren Leden van zeer ontlerfcheiden
'ss rellantfc le Gezindheden, 't welk zeer wel te gade geko-

men
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men is, om in de keuze hunner uitdrukkingen zich doorgaans
te bepaalen tot bewoordingen , welke Christenen van onder
zouden kunnen goedkeuren, ten einde alzo-fcheidnkwyz
hun werk voor veelen nuttig te doen zyn. Daar het geen geringe kunst is , zo eenvoudig in voordragt te wezen ,dat men door
eene geheele Gemeente verftaan wordt, terwyl men tevens als
Dichter (preekt, zal men de moeite van zulk eenen arbeid Iigt
bevroeden; en men zal het dus billyk oordeelen,wanneer men,
in een of ander Gezang, een of an.ier poëtisch beeld aan
de vereischt wordende eenvoudigheid ziet opgeofferd , of weg
gelaaten.
Dat dit alleen in fommige Gezangen, en geenzins in allen
uit deezen Bundel, gefchied zy, bewyze het uitmuntend dertiende Gezang, dat tevens ten Proeve kan ftrekken, getyteld.
GEWEETEN.
I.

d Groote God, in 't ongenaakbaar licht,
Op 's hemels troon oneindig hoog verheven!
Gy hebt een wet in 's men/dien hart gefchreveoi ,
Die hem wel duur aan uwen dienst verpligt.
Die wyze wet, aanbidlyke Opperheer!
Spreekt, met gezag, niet nadruk, in 't geu'eeten.
Zy is uw flem: dit (laaft de onfeilbre leer,
Verkondigd door flpostlen en Profeeten.
2.

't Gewisfe, een licht in de aardfche duisternis,
Ontdekt den geest, wat (poor ivy ook betreeden,
Fan flap tot flap, naar 't richt/neer van de reden,
IW'at goed of kwaad, of onverfchillig is,
Wie door 't gevaar van rust zich vind beroofd,
Dit heillicht blyft der vroomen trouwen wachter;
Maar 't laat, waar 't flout door moedwil word verdoofd,
Een vonk, ter firafe, in 's monfchen boezem achter.
3.
Ontvlamt die vonk, flraks word ze een hel gelyk.
De hoop bezwymt; de zelfhaat laat aan 't woeden;
De wroeging knaagt; de diepe wonden bloeden;
En de angst ziet niets dan 't eeuwigduister ryk.
De booswicht fchrikt op 't ritsten van een blad.
FIy viugt, maar kan 't geweeten niet ontvlugten.
ply vind geen' heul by vleijers, weelde of /chat.
Zyn dartle vreugd verkeert in bange zuchten.
Aa 4.
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Maar vrolyk juicht een we/geheid gemoed:
.floc laag 't zich hou, 't ziet de engten ont zich z veevers;
' Looft 's Iloogflen naaso; 't is 't leven van het levei;i
Een bron van vreugd; een altoosduurend goed.
Myn ziel, die 't all' van God altéén verwacht,
,Verduur 't geen u moet tot beproeving flrekken,
En toon hoe gy geen waereld waardig acht.
Dat ge ooit om haar 't gelveeten zond bevlekken.
Wy wenfchen, met de Opzieners der Doopsgezinde Gemeenre,
die deeze Gezangen hebben in 't licht gegeeven; dat hunne
toeleg toi he gemeennuttige, en ter veriterkiug in veele Ghristelyke gemoedsbeweegingen, van den zegen des Allerhoogften
achtervolgd moge worden; en dat het openbaar , zo wel als
het byzorlder, gebruik deezer Gezangen , flrekke ter aaskwe e,
king van ongeveinsde Godsvrucht, en ter vermeerdering en uit,*
iyreiding yan geloof ei hoopt der Zaligheid!
Specimen Philologia Patria. Academicum , quo narratio exhibetur de Vita, lyloribus & Carminibus ciarisfitni Poëtx Friiii
4i1SEBtiRT1 JACOBI F. eet , quod Pla;flde E, WAS$ENaERG1I,
Ling. Grec. Prof. Franeq. eet, defenáit c. B.rEul^lrGWS,fri-

ILus, Franeq. ap. G. C'aulon, 1795. in q_to. in. f.

Dat a

4radeara fche Proeve van Er ie/i:;be Taalkunde, waarin ves fZ,g grda<en wordt van het Geeven en de GLdigten vair den vers.°,^^,r4

den FieJ hen .Gieter CPsfsLRT JAsoBs, wedre onder Foa7 :tting
van E. WASSENBERG11, 1loog leeraar in de Griekfche taaie, enz

9

aan de Hoogefchoole te Fratleker,, is verdedigd door G, e,
RWI)INGIUS,

`f Iemand zal het to billeken , dat een Hoogleetaar in de
Taalkunde, aan oe Hoogefchoole in Friesland, ook ecnitgen arbeid be(leede aan her beoefenen van de , dit Gewest
y^igene, taal, welke een tak van de oude Saxifch fpraak is,
en, lchoon meikelyk verbasterd, van de becvoouers van het
platte land nog gefproen wordt. De Iïoogi. geeft ty _.)
;yn wensdi te kennen, oat deeze kleine Proeve aan;eid1ng mop
geven, om c;en lust ter beoefening van dit vak van Taal„
et Oudheidkunde , welke thans geheel uitgedoofd is, wederom
tip te wakkeren. 1-lve veal lichts echter uit die oude Ge.
ieokiiukken , waarop 9 ?. fchylit gezien te worde.:, voor
s fads (efchi,dems te icl.eppen zy, ween wy niet te zegdaar ivy o,lltrent deeze aloude Schrifleta ieh;el onkundig
^t h, eg ailed :Gevaili kennis kree;ett áa11 den Digter, waartoe
9
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`s }Ioogleernars bcfpiegelirgen zig eeniglyk bepaalen. De Recen.
fens vc,ndt weldra zo veel fmaaks in deeze overedele Gedigten,
dat by , fchoon geheel onbekend met de Friefche landtaale,
daaraan nu en dau Baarn een uurtje opok`erde; zig de ophelde.
ringen van anderen, die by daarin konde magtig worden . ten
entte maakende. Hoe zeer GYSBERT JAKOBS ook van Taal- en Digtwinnaars verdiene geleezen, en , naar het oordeel van de kiesfte
Kenners, onder den rang van de voortref elykfle Nederlandfche
Digters geplaatst te worden; moet echter de moeilykheid, om
hem te verftaan, natuurlyk niet alleen hen , die geen F ïiefeta
zyn (gelyk wy ondervonden hebben), maar ool zelfs dien Land.
mart, van .bet leezen en beoefenen deezer Gedigten te rug hou
uit hoofde der verouderde taaie, waarin zy gefchreeven-den,
zyn. Hadt iemand tyd , geduld en bekwaamheid , om van
deezen, met reit zo hoog geroemden, Digter eene Uitgaave,
voorzien met de noodige Taal- en Oudheidkundige oplbelderingen, te bezorgen (op dergelyke eene wyze, als onze AIE.
Us STOKE'S Rymkronyk, door den verdienflelyken B. HLIIDLKOPEx, bezorgd is); die zou zekerlyk by de Liefhebbers van deeze
voort van Letteroefeningen dank behaalen. Het is niet zo
zeer van deezen kant, dat de lioogl. we shr^sExcn, in decze
Proeve, onzen Digter heeft aangevat (fchoon by op Ibmmige
woordên Benige Taalkundige aanmerkingen gemaakt hebbe)
meer heeft by hem befchouwd in zyne Navolgingen van de
Ouden. Eerst echter heeft by den Leezer eenige byzonderheden van 's Digters leeven voorgedraagen , die uit liet Werk
zelve, inzonderreid uit de Opdragt,'s Mans Afbeelding en Brieven, zyn opgemaakt. GYssERT Jnroi;s (of gelyk by zig in
zyne Brieven aan s. GABBE! A ondertekent, GYssEUT JAPIx)
werdt gebooren in, of by, Bolswaard , in het Jaar 1603, was
naderhand daar ter (lede Schooiweester en hoorzanger, en werdt
b3 jaaren oud. Zyne Gedigren zyn naderhand byeenverzameld,
en door zynen vriend s. G BBEMA uitgegeeven , onder den
titel van GYSSERT jni x Triefche Ryrnlei ye, ye trye dielen for<
Jcjzaet , ta Leuw^rrd , 1681. Doch deeze uitgaave kríelc van
fouten en onnaauwkeurigheden; 'er is een oudere en zuiverder
,13olswaarder uitgaave by SA1uUEL FEN BARrtvctíoUK, BocTkd'zrwcker ynne uwierheyt, volgens welke de Floogl. eene lyst van ver
opgeeft. Onder de bev,^yzen van 's Mans lof wordt-betring
nog opgeteld, dar by van Vreemdelingen, wegens zyne ver
bezoeken ontving , en de wydvermaarde FRA1 C S--mardhei,
cus jug ic,s, Zoon van den Godgeleerden van dien naam, uit
Engeland -overgakome n, zig eenigen tyd te Bolsu artard opgehouden heeft , om van deezen geeerden Schoolmeester in de
Friefche taaie onderweezen te worden.
De Hoog]. heeft genoegzaam alleen zig tot twee Digt^
Y1nken bepaald, its zynde Navolgingen der Ouden ;'t Bette van
Gut's, '6 asader van ANACREON. 11iCr werpt de I:oogl. de
a5
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vraag op, hoe de Digter deezen tot zyne modellen heeft ken•
nen uitkiezen, daar 'er geen blyken zyn , dat by in Latyn en
Grieksch bedreeven was ; doch veronderttelt, dat deeze í1u1.
ken hem door zyne geleerde Vrienden zullen medegedeeld zyn;
vergelykende hem hierin by den vermaarden Landdigter H. x.
roQT , die de beroemdile Ouden zo gelukkig gevolgd heeft. —
'Er is, onzes achtens, echter een groot onderfcheid tusfchen
eigenlyke overneemingen en navolgingen, waardoor men zig de
denkwyze, trant en idyl, van goede modellen tragt eigen te maa ken. Dus, by voorbeeld, volgde HOOFT den Latynfchen His.
toriefchryver TACITUS na , zonder van hem over te neemen.
Dit laartte is eigenlyke Letterdievery , terwyl het eerfile alle
aanpryzing verdient, en het is het verzuim daarvan , waaraan men, zo wy meenen, Inzonderheid hebbe toe te fchryven
bet jammerlyk verval, 't geen 'er, ten opzigte zo van Prozaifchen flyl in 't algemeen, als byzonder van den Digterly.
ken flyl en fmaak, vry algemeen onder de hedetfldaagfchen plaats
Leeft; daar elk, die gevoel heeft van waare grootheid, verhevenheid, kragt van uitdrukking en zinrykheid, een tastbaar on.
derfcheid moet bemerken tusfchen HOOFT, VONDEL, DEKHER,
KAMPHUIZEN, Dii BRANDEN, en dergelyken van dat tydperk, en
('t jammert ons zulks zo te zeggen) de meesten der heden.
daagfchen, die, het beoefenen der Ouden gering achtende, den
goeden fmaak verliezen , en alle fieradien ontleenen van ge.
zogte epitbetes, terwyl hunne Verzen kragt en leeven ontbree.
ken. Dan wy keeren tot de, voor ons liggende, Proeve te
rug. Als een Proeve van Navolging geef de Hoogl. op, het
Gedigt, 't geen op de 33fie bladz., naar de Leeuwaarder uit.
gaave, gevonden, en vergeleeken wordt met de 5de Ode van
C TULLUS , lwasnus mee Lesbia, cet. Wy zullen, tot een Proeve,
hiervan het eerfile Couplet overfchryven:
Ljeafke, lit uwz fobbje' in fabbje,
t' Wy! 't uwz mulwket, ljoent in lest,
Dit iz immers fier'wey best.
Litfe gnorje' in uwz belabbje',
Waems fjoer is oon yesfche terd.
Alle dwaen het tyd in berd. enz.
Hier nevens heeft de Hoogleeraar een Latynfche Vertaaling
gevoegd, die ons, over het geheel, vry naauwkeurig voorkomt, fchoon de bevalligheden van het oorfprongelyke in eene
Vertaaling zig bezwaarlyk laaien uitdrukken, Zie hier de.
zelve:
Osculemur. inca Vita, & fuaviemur nos invicem,
Quamdiu ad palatum nos facit, & bianditur & volupe ell.

Sic
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Sic enim longe erit fatius.
Jndignentur, nobisque obtre5 ent,
Quorum ignes in cinerel refedit.
Omnes illud fu o faciuut tempore , fuisque vicibus.
Hierop volgt eene Navolging vat; de z4de Ode van ANACREO:v,
welke by den Digter den titel voert van Ainne-fj'uecht_fpil,
ze vinden bl. 34, wederom vergezeld gaande van eene La•
tynfche Overzetting. Wy hebben hier gelegenheid, om, vol
Auteurs verzoek, (aan een onzer Uitgeevers, per Mis -gens-'
five, gedaan) den Latynfchen Leezer een mistag, in de Ver
begaan , onder het oog te brengen, welke reeds vóór-taling
de openlyke Verdediging was opgemerkt. De woorden ick
vaoazn in ('t moet zyn een) lodde zyn vertaald, vocabamque eu,n
Negluam ;ik noemde - hem (Kupido) een Guit), in plaats van
d? aruipui ligonem (ik nam een fpade) „ gelyk het zyn moet ;
en hiermede vervalt de aanmerking , op bl. 30 van deeze
Proeve,
Hoe zeer ons ook de Vertaalingen,..over het geheel, bevallen,
en wy deezen arbeid des Heeren wnssENBExclt den regtmaatigen
lof toekennen; zy het ons echter vergund, daarop nog een paar
aanmerkingen te maaken. — De laatfte regel des boven aangehaalden Couplets, 4/fe dvaen, enz. vertaalt de Hoogl. Omnes,
enz d. i. tulen doen zy het. op hun tyd en beurt. Waarom
van het oorfprongelyke hier afgeweeken ? 4/fe dwaen het betekent immers nit, lillen doen het; maar, 4l4' doen heeft
en z.
De twee regels van het laatfte Couplet des eertien Digtfinks:

Lit uwz paetke' —
Oon uwz lust-eyn, buwtte tol.
vinden wy dus vertaald;
Osculemur Ad vita usque jucundte finem, neque quisquam pro.
hibeat. Dat is

Laat ons zoenen Tot het einde van- on vrolyk beven, en niemand be.
dete het.
't welk het oorfprongelyke, onzes achtens, niet alleen niet uit.
drukt., maar ook het bevallige van dit Couplet den Leezer uit
het oog doet verliezen. De Digter hadt den minnaar laaien
zeggen: Iyenderdduizend Kusjes, en nog Duizendduizend. Waarop
y zig bezint. Ren ik Eck, of yl ik? Laat ons zoenen TOT zo
LANG
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L1N fIET ONS LUST (lust-eyn) ZONDER Z3 Tik TELLEN. BUWWTTZ
TUL, ZONDER GETAL Of TALLOOS. Tol is tel of tal, gelyk plod

voor Hel, enz. Hoe het dat het niemand belette Lneque quis
gaa,rz proizibeat) hier te pas kome, begrypen wy in 't geheel

niet. De Digtet heeft hier CATULLUS aartig gevolgd,
Dein, quum millia mulca fecerimus
COM1TURBABIMUS illa, ne fclamus.

't Schynt ons toe, dat de Hoogl. gemeend hebbe, dat de Digter den volgenden regel van CATULLUS op het oog hadt:
Ne quis malus invidere posfit.
welke echter in het Friefche Digtfiuk geheel niet is uitge.
drukt.
Voorts verwondert het ons, hoe, op bi. ?8 deezer Proeve,
de Hoogl. die anderszins eene geheele lysc van verbeterde leezingen heeft opgegeeveu, de zinttoorende drukfout in de Leenwaarder uitgaave heeft over het hoofd kunnen zien, zonder da zelve te verbeteren.
Ho elk djier 't grien' gerz yn-ílicke,
Meye tuwt in eag ney' gruwn,
Buwtte tins was 't kruwd befchicke,
In fen waem 't FJoE[L wirde juwn'.
't geen wy woordelyk dus vertaalen :

Hoë elk dier 't groen gran inflikke,
Met mond en oog gekeerd naar 't groen,
Zonder zeeeten, vie het kruid berchikt,
En van wiep 't VUUR gegeeven wordt.
I-Inc komt hier Puur te pas ? Dit moet noodzaakelyk Foer
(Voeder) zyn.
Verders heeft de Hoogt. nog eenige Proeven van Navolging
in enkele regels opgegeeven: als het bekende Parturiunt monte; , en dergelyke foort , welke wy liever op de lysc van de
loci communes der Digreren zouden fellen;. als die honderd
maaien gebezigd en afgehezigd zyn. Ook wordt deeze lust,
om overal Nivolging te ontdekken , te ver gedreeven ; en de
Criticus ziet ligrelyk overeenkomíten, waaraan de Digter veelligt geheel niet gedagt heeft , waarvan wy hier ook eenige
taaltjes meenen te vinden. Moest, by voorbeeld, de Friefcho
Schoolmeester, wanneer by fchreef:

Mars,

a llGH, EP C111FN,
Mars, yerts - Fyne fen myn Miun'
Grouw'iet nu oon ore weagen,
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juist aan dit van den Mantuaanfchen Zanger gedagt hebben a
--- Cxfar dum magnus ad altum
Fulminat Euphraten bello.
Uit het gegeeven verflag des Hoogi. zou ligt iemand kunnen
denken , dat al de verdienfie van den hooggeroemden Digter
hierin befloud , dat hy een goed. Navolger is , en geheel niet
onder de Digterlyke Genien behoort. Doch die zy verzekerd,
dat dit 'er zeer verre van af is, en de Heer WASSENBErcti, als
J ioogleeraar in de oude taalen , den Digter alleen van dien
kant, zo het Ichynt, heeft willen befchouwen. Wy kunnen echter niet ralaaten te wenfchen , dat hy zyndn Leezer Benige
Proeven van 's Mans volfchoone deftige Digtt.ukken had voor.
gelegd , om denzelven dus verhevener gedagten aangaande dit
edel vernuft in te boezeroen , waartoe ons voorkomt gemelde
keuze niet zo zeer gefchikt te zyn. — De IIoogleeraar fchync
ons voor deeze taak zo wel berekend , dat, indien zyn
Hooggel. daartoe lust en genegenheid mogt hebben, hy, buiten
twyfel, hiermede aan het verlangen van veelen zou voldoen.
-

Elementa Graca, in ufum Juventutis collega, fecundum leges
Analogia'. Gaudte, fumtibus G. I"erblaauw, 1793. In gr.
8vo. 42 bladz.

e taaloefening mag, in zekeren zin, een noodzaaklyk kwaad
D
genoemd worden. Al wie eenige taal in den grond verfiaat, , bezit flegts de kennis van woorden; die hem voorts

den
weg baant om kundig te worden in zaaken. Gevolglyk is het
niets meer, dan een middel, tot het bereiken van een oogmerk
noodig of dienflig. Daar het leeven kort is, en, geduurende
het zelve, zo veele zaaken moeten beoefend worden, behoorde men vooral zich te benaarliigen , om de Jongelingen ,tor
het bekorten van den weg, welken zy hier hebben te bewandelen, op alle mogelyke wyzen de behulpzaame hand te bie.
den. Niet te onregt betuigt daarom de Opl}eller van dit
Werkje zyne verwondering, dat de Griekfche taal nog heden
op de aloude omiagtige wyze veelal wordt behandeld, in weer•
wil van den veel korter en gemaklyker weg, door den groo.
ten HEalsTERHUIS inzonderheid gebaand, en zedert door anderen, onder welken wy wylen den Hoogleeraar L. C.
NAAR mogen noemen, nog duidelyker aangeweezen. 't Is de
weg der Inalogie, of OYereerflenrminge; door middel van welke, met behulp van eenige weinige regelen , zo wel de afleidin-
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dingen der Werkwoorden , als de betekenisfee van derzelver
onderfcheidene buigingen , zich gemaklyk laaten aanwyzest.
Lof verdient , derhalven , onze Schryver, voor zyne klaare
en vry uitvoerige ontvouwing van deezen teertrant. Daar de
Griekfche taal, om haare eigene fraaiheïd, en om dat de ken.
nis van dezelve den' weg tot veele kundigheden baant, ten
aanzien van derzelver beoefening, alle aanmoediging verdient,
hoopen wy dat veele Onderwyzers zich zullen opgewekt gevoelen , om , ten, beste der hun toevertrouwde jeugd , heg
van ouds betreeden fpoor te verlaaten, en alzo het hunne toebrengen, om de waare Geleerdheid, van welke de kennis der
Griekfche taaie een voornaame tak is, uit haaren tegenwoor.
digen flaat van fluimeringe te doen ontwaaken. Voor het te
bepaalt zich onze Schryver alleen tot de Werk--genwordi
woorden ; terwyl hy eenige hoop geeft , indien zyn Boekje
ten gebruike der Schoolen worde ingevoerd, in 't vervolg, de
regels der Analogie , met opzige tot de Zelfflandige Naam.
woorden , te zullen ontvouwen.

Brieven van den Notaris WVNAND CAPPENBERG, te iurrnferdarn,
aan den Notaris F. W. ERNST, te Dusfeldotp. Met eenige
Stukken, ter Opheldering van dezelve, en een kort Bericht
van den Uitgeever. In gr. Svc. 4. bl.
e zaak, welke in deeze Brieven behandeld wordt, komt
hier op neder
D
hebben te Amfierdam in Compagnie gehandeld. Deeze Com. WILLEM BOX, en JAN VAN Er)EN nz,

pagniefchap is tot een Proces overgegaan , in het welk beide
partyen , zo als het gemeenlyk gaat, gelyk willen hebben,
WILLEM BOX zyn gewezen Compagnon criminaliter befchuldigd
hebbende, dat hy hem een Prent ontvreemd heeft, welke ze.
kere LEENDERT VAN 'T HOFF (thans in de Westindiën zynde,)
den 26 Novb. 1786, op zyne reize te Dus/eldorf zoude gekogt hebben, wanneer by aldaar in het Logement het gouden
,In.ker logeerde: zo is JAN VAN EDEN $Z ., aan de andere zyde
gewaar geworden, dat gemelde LEENDERT VAN 'T ;OFF, op
dien tyd, niet te Dusfeldorf zoude geweest zyn: als inaakende
de Gulickfche en Bergfiche WWeekelykfche Narichten, geduurende
de drie laat1Fe maanden van het jaar 1786, geheel geene mnelding van het verblyf diens mans te Dusfeldorf; daar alle aan
Reizigers anders in die Narichten gevonden worden.-gekomn
De Notaris w. CAPPENBEkG, JAN VAN EDEN Bz. als zodanig ie
-

deeze zaak dienende, verzoekt daar op, in den eeralen Brief,

in dato 2¢ Feb. 1792, aan F. -W. ERNST, Notaris re Dus,/eldorf, eene reeds door laatstgemelde afgenomen verk.aaring, valt
de Weduwe CLEMENS , Herbergieriler in gemelde Logement , te
laaten beëedigen, ten einde van die verklaaring in het Proces

als
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gebruik kunne gemaakt worden. Dan, deeze Vrouw den Eed
geweigerd hebbende; dient de tweéde Brief, (zynde van 20
Maart :792,) van gemelden CAPPENBERG, om aan zyn Confrere
te Dusfeldorf daar nog nader `op aan re dringen; en die Herbergierfler onder het oog te doen brengen , der menfchen we.
derzydfche verplichting, om elkander van dienst te zyn; haar
tot het pra^steeren van den Eed, in 't vriendelyke, te trachten
te disponeeren; en zulks blyvende refisfeeren, haar daar toe,
door Rechtsmiddelen, te confiringeeren: ten zy die Vrouw heftteerde, of omtrend de waarheid van haar gedepofeerde in twyffel florid: in welk geval alles zoude ophouden, en de ver
doch met eene Legaliteit van de Regee-klaring,obeëd
ring te Dusfeldorf, en een Notarieel Declaratoir, voorzien, te
rug konde gezonden worden : en zelfs zonder Declaratoir,
indien gemelde Weduwe weigeren mogt , vifie van haar Schuld.
register, of Aantekeningsboek van 1786, te geeven.
De yver des Heeren CAPPENBERG, in deeze zaak voor
zynen meester betoond, heeft intusfchen aan den I-Ieer wir.
nox gelegenheid gegeeven, om deeze Brieven niet alleen te
doen drukken, maar 'er een Bericht van 19 bládz. vóór te
plaatfen; in welke deeze handeiwyzo van den Notaris, op
eene geheel partydige, en fomtyds zeer tlekelachtige, wyze,
beoordeeld wordt. Daar het in alle rechtzaaken één van de
eerfte Regels is, dat men ook de andere party moet hopren,
om uitípraak te kunnen doen ; is het in dit Stukje voor eik
reeds blykbaar genoeg, dat gemelde Brieven in zulk een haatelyk licht niet verdienen geplaatst te worden; en het uitgee.
ven van dezelve meer een perfooneele aanval, dan een be.
wys voor of tegen de zaak in gefchil, is. Zo dat wy den
Heere CAPPENBERG geenzins kunnen raaiten , om het fpoor van
den Uitgeever deezer Brieven te volgen: kunnende men zeer
wel by deezen berusten; en evenwel reeds oordeelen.
,

Cefchenk voor de Yufrouwen. Twee Deeltjes. Te Derdrecdt by
H. de Haas, 1792. In 8vo. 280 bl.

et Gefchenk, dat men, in deeze twee Deeltjes, aan de Jur.
H
fers doet, befiaat in eenige korte I'erhaalen, uit de Ge.
%hiedenisfen der Volken; in eene Beknopte

/Jardrykskunde, of
Geographifche befchryvirg, van Portugal, Spanje. Frankryk,
Engeland en Italien ,wordende dezelve in Zamenfpraaken, tusfchen
eeneMoeder en haare Dochter, voorgedragen. Vervolgens deelt
men, onder den tytel van Huishoudkunde. 'er zodanige Stuitjes
in mede , welke men meent , dat de Juffers, in haare betrek.
king als Huishoudjiers , van dienst kunnen zyn ; bepna1end;
zich daarom meestal t©t de Keuken, esa de kleediug der Vron.
wan.
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wen. In liet Blengehverk vindt men Anecdoten, Gezangen met
Muzyk , enz. Zynde het eerfle Deeltje met een Landkaartje
van Europa ; het tweede met een Plaatje , verbeeldende de
Rechtspleeging, aan de Zoonen valt BRUTUS gedaan , vercierd.
Men fchynt in denzelfden finaak nog meerdere Deeltjes te zullen
doen volgen; zynde 'er ftof genoeg toe te vinden. Het ware
te wenfchen, dat deeze en foortgelyke Werkjes voor de Juffrouwen, dien flapel van laffe en vertederende Romans mogten verdringen , welke, in plaatfe van de Leezeresfen veruiandiger en deugdzaamer te maaken , derzelver verbeelding met
fchimmen vervullen , wier fchaduwen op deeze Waereld zelden
gevonden worden , en die, over 't algemeen, de driften def
jonge lieden ontydig in werking brengen , en hen dikmaals
buiten liet fpoor doen hollen. Shy zien dit Werkje dus als
een nuttig Geschenk voor de Juffers aan.

Vertellingen en Oefeningen voor Nederland/die Kinderen. Mep
Plaatjes. Te Leyden by P. H. Trap, 1792. In 8no. 88 bl.
ene heilzaame firekking heeft dit klein Gefchrift, en verdient aanpryzing. Onder de gedaante van gebeurtenisfen
E
of voorvallen, in Benen klaaren en bevattelyken tlyl voorge-

draagen, wordt een reeks van ondeugden, met aanwyzing van
bet fchadelyke daar van, ten toon gefield, en de tegenover.
flaande, of nog andere, deugden aangepreezen, door de ont.
vouwing der heilzaame gevolgen , welke zy gemeenlyk voort
Aan Kinderen, in welke zich de leeslust openbaart,-breng.
of ook wel met oogmerk om denzelven op te wekken, kan
alzo dit Boekje met voordeel in handen gegeeven worden;
vooral, indien verilandige Ouders of Onderwyzers hetzelve in
hunne tegenwoordigheid doen leezen, om, door gepaste opwerkingen, de frekking der verhaalen op de bedoelde oQ>gmer<
ken toe te pasfen,

A L G E M E E N S

`VADERL.A.NDSCHE

LETTE R- OEFENINGEN,
Gefprekken en Overdenkingen, over het Lyden en Sterven
van onzen Heere efur Christus, door w. L. KRIEGEK,
,predikant te Utrecht, (thans in 's Graavenhzge). ilde
Deels ede Stuk. Te AmJteldam by J. Wesfing , Wi1.
lemsz., 1791. In gr. tivo.

een toeval, waar van wy geene reden kunnen
11 geeven, is deeze Bundel onzer opmerkinge tot nog
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toe ontglipt, en een Berigt daar van in ons Maandwerk,
zonder eenij; opzet, agter gebleeven. Omtrent het Pu.
blicq gaan wy ons thans van onzen pligt kwycen. Hoe.
wel het woord Gefprekken, op den titel voorkoomende,
insgelyks op het Lyden, van CHRISTUS fchynt te moeten
toegepast worden, zou de Leezer daaromtrent in zyne
verwagting verydeld worden. Zy zyn flegts twee in 'getal, aan het hoofd en in het flor deezes Deels geplaatst;
loópende het eene over Gods beJtelling in 't bezoeken to
ongeJtraft laaten van he kwaade in dit leven ,' en heb.
bende het andere tot opfchrift: 't Is biddag ten tyde der^
lydensprediking. Wat de Overdenkingen aangaat; zy zyn
veertien in getal, en hebben ten onderwerpe de voornaam.
4}e voorvallen der Lydensgefchiedenisie van onzen geze^.
genden Meester ; beginnende met de eerfte teregt{te[Y
ling van JESUS voor den Landvoogd PILATUS t en eindigende met de uitleiding na de Kruisplaats. In de bet ani
delinz deezer Onderwerpen , toont de Eerw, KRI It,
allezins iemand te zyn , die zyne zaak verlaat, en eei
oordeelkundig inzigt heeft van de wyze , op welke dit
allergewig;iást gedeelte der gewyde Gefchiedenislè teat
nutte, en tot ftigtinge, kan worden aangewend. Zeer
veele Leeraars kunnen, in kunne jaarlykf Lydeuspredi.
katien, hier een modél vinden, naar welk zy dezelve
behoorden te feho^.ien ; met vermydi1,g, raamelyk, vrij
een omtagigen tóe(tel van Taal-, Oudheid. en Historiekundige Aanmerkingen , die by de Uitleggers , ttiet kleitig
moeite, kunnen opgedaan worden, zich toe te leggen
eene beknopte en zaaklyke opheldering des vooieIt ld r
LE,TT. I7t>3. Q. 9.
u t^
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voorvals ; en daar naa de aandagt der Toehoorderen, in.
zonderheid, te leiden tot de gewigtige leeringen., die in
het verhaalde leggen opgeflooten. Aldus behandeld, overtreffen , verre weg, de Euangelifche verhaalen wegens
het jongfle verblyf van JESUS op aarde, vóór zyn (erven , alle de overige Bybelfche voorvallen. En wy herzeggen het, tot zulk eene behandeling kan elk Leeraar,
die gene praalvertooning van nutlooze Geleerdheid maakt,
maar het zedelyk heil zyner Toehoorderen bedoelt, by den
Eerw. KRIEGER onderrigting vinden. Voor 't overige,
hoewel onze Leeraar allezins betoont, een voorftander te
zyn van de leerílellingen onzer Nederlandfche Kerke;
van wegen s Mans gemaatigdheid , egter,, en zorgvuldige vermyding van noodlooze gefcllilflukken, zullen zyne
Overdenkingen, ook van dezulken, die tot andere Kerk
niet genoegen kunnen geleezen-gemnfchapbor,
worden.
't Lust ons thans, tot eene Proef voor te draagen, 't
geen de Eerw. 1RIEGER meldt, aangaande de wyze, op
welke JESUS, volgens deszelfs verklaaring aan PILATUS ,
gekoomen om der waarheid getuigenis te geeven, dit werk
volvoerd hadt. Op de vraag van PILATUS, wat is waarheid? hadt zyn Eerw. in eene Aantekening, het volgende aangemerkt : „ Fly (PILATUS) heeft zekerlylr dit niet
„ met een leerbegeerig hart gevraagd, JESUS zou anders
„ niet gezwegen, maar hem fpoedig en vriendelyk on„ derricht gegeeven hebben. 'Er zyn ook geen blyken,
„ dat hy, als een twyffelaar, al fpottende deze vraag
gedaan hebbe , de onmiddelyk hier op volgende ver
toont genoeg , dat-„klaringv'sHedofchul
„ by deze zaak niets minder dan fpottende behandelde.
„ Men kan daar uit ook gegrond befluiten , dat de Land„ voogd, door het fpreeken van usus over de waarheid,
„ op zich zelve genoornen,niet gramftoorig is geworden:
„ maar hy handelt hier als des Keizers Stadhouder, die
„ zich de Godsdienffige gefchillen der Jooden niet aan,, even als GALLIO , de Stadhouder van Achajen,
„ naderhand zeide, enz. Hand. XVIII: 1 49 IS."
Voorts, zich herinnerd hebbende, hoe, van ouds, niet
alleen onder de Jooden, maar ook by de Grieken en Romeinen , veele kundigheden verfpreid , doch allen niet
toereikende geweest waren, om de waarheid, of de kennis van den waaren Godsdienst, in een helder licht te 11ellen, vraagt de Hr. KRI G R aan zich zelven. „Wat leert
$,jlo-
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, Jcsus my; en op welk eene wyze moet Ik van Heuta
UVE7 H1T LYDEN.

„ leerent en geeft daar op het volgend antwoord
,, JEsus leert my GOD kennen, als den eenigen waars
achtigen, en 't eenige aanbiddingswaardige Wezen, H
onderricht my, dat die con, de hemelfc'ne Vader, almdgtig
is ; dat Hy rechtvaardig is o dat Hy alleen goed, ja vol
in weldoen, is. Hy onderwyst dat GOD zyn eigéi3-makt
Vader is 3 en dat die eenige GOD Vader, Zoon en Heilige
Geest, is, Zo heeft Hy zyns l7aders naam gebpetzbaard o
en Goo daar door verheerlykt.
„ Dit deed Hy, vervolgen§, door con, als den veya
magtigen Opperheer , en Iiefchikker van het lot der
fchepzeleii, voor te (tellen, die naar zyn welbehddgen han.
delt, terwyl Hy Hem tevens als den Verzorgenden Va.
der van alle zyne fehepzeleri afmaalt a In 't byzonder
maakte Ely bekend, dat het oogmerk van zyne komst was,
om voor Zondaaren verzoening aan te brengen, daar Hy
niet gekomen var om gediend te worden, maar om te diem
zen, en zyne Ziel te geeven tot een randfoen voor 7jeelea,
dat Hy zyn leven voor zyne fchapen Jtelde 0 en dat zyn
bloed is vergoten voor Veelen , tot vergeev ng der zonde,
gis ook dat het geloof in Hem het Benig; middel is, onl
niet in de verdoemenis te komen, maar het eeuwige leven té
hebbená. Daar H7 tevens toonde hoe dit geloof werkzaani
moet zyn, in t voortbrengen van goede werken ; terwyl de boom aan zyne vrucht gekeild wordt, Hy gaf de
beste drangredeien tot het doen derzelve op, en leerde
de eer van GOD in alles bedoelen; Hy wilde dat men
daar toe zyn licht voor de mdn/chen zou laateen fchynen,
fly leerde de bronnen van hulp kennen, om _con Welbe-9
laaglyk te dienen; die in my blyft, geide Hy, en ik ire
Hem, die draagt veel vrucht, want zonder my kunt gy
niets doers: Hy beloofde de milde toedeeliiig zyns Geestes aan hun, die in Hem geloofden, als flydomen des levendigen waters. Hy ontdekte den aart van zyn Ryk y als
een Ryk des lichts, en toonde g dat teed, door eene geest$
tyke geboorte isit .coo, door den Heiligen Geest, daas vatt
alleen een deelgenoot kan zyn. fly leert, dat de zalig
heid Van den mensch , in nedefigheid, zachtmoedigheid
barmhartiglieid ; vreedzaamheid , en dè hetrachtirig vaíl
vitaare deugd met een rein hart, gelegen is. Den ivaàreft
aart van de Wet van GOD leide Hy open als enkel op
liefde uitkomende. De liefde (lelde Hy gediiurig voor
als de ziel von Zenen Godsdienst $ de liefde t kztlde Hv
Ebïitl
,
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in alle haare beminlykheid , gaf de beste drangredenei
daar toe op, en herhaalde het bevel daar toe geduuriglyk.
By firekte het liefdebevel zo verre uit als mogelyk is,
en leerde vyanden lief te hebben, te zegenen die vervloeken, wel te doen die ons haaten, te bidden voor de genen
die ons geweld aandoen en vervolgen. Ja, dit leerde By
niet flechts met woorden, maar veel meer met daaden;
toen IIy vol fmert aan 't Kruishout kromp, en door ce
woede en 't geweld zyner vervolgers in den verfchriklykflen toetland gebragt was, vloeide 'er niets dan zegenen
en bidden van zyne lippen, Vader vergeef het hun, want
zy wetten niet vat zy doen, was toen zyne taal.
„ Eindelyk , JESUS bragt het leven en de onf erflyk•
beid aan 't licht. Het Heanelparadys , den Schoot van
Abraham, deed Hy kennen als de verblyfplaats van de
geesten der volmaakte rechtvaardigen. Hy maakte aan de
menfchen bekend , dat zyne item de graven eens ontfluiten, en de dooden tot liet leven te rug roepen zal, dat
Ily dan, als Richter van alle menfchen, op de wolken
des hemels zal verfchynen , dat By clan levenden en
dooden voor zynen Richterfloel zal daagen , en 't beflisfend vonnis aan elk hunner zal toewyzen.
„ Dierbaare waarheid! Onfchatbaar voorregt, (dus ver
dat ik JESUS ten leeraar heb, en dat-volgtzynEerw.)
Ziy zo duidelyk, zo eenvoudig, de waarheid leeraart! Hy
is in de Wereld gekomen, om aan de waarheid getuige
te geeven ! ja. ik moet zyne liefdezorg nog te-nis
weer bewonderen, dat Hy, geduurende zyn verblyf op
aarde, niet alleen de waarheid leerde, maar ook na zyn
verfcheiden voor 't onderwys der menfchen zorgde; de
Apostelen , zyire ryksgezanten , rustte By toe met zynen
Geest, zy traden in 't zelfde fpoor als hun Meester, en
leerden op zyn bevel dezelfde waarheden: deze zyn alomme door hunne Schriften verfpreid; daar Ieere ik ook,
dat 'er één GOD en Schepper van alle dingen is, die de
almachtige, de rechtvaardige en goedertierene, con is. Dat
deze ééne GOD, Vader, Zoon en Heilige Geest, de bron
van allen zegen is, en dat deze drie één zyn. De Apostelen leerera ons, dat con alle dingen naar den raad van zynen wil werkt , en dat Hy de vrymagtige bedeeler van het
lot der taenfchen is, gelyk By ook , als de getrouwe Scheper, alles verzorgt. Terwyl ook daar het groote oog
komst in de Wereld ontdekt wordt, als-merkvanJzsu
daar in gelegen te zyn , dat By Zondaarcn moest zalig
maa-
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naaken, zo als 'er ook niet minder uitvoerig wordt ontdekt, hoe Hy daar toe zich zelven tot een randfoen ge.
geeven heeft, dat fly voorgeteld is, tot eene verzoening
door 't geloof in zyn bloed, dat Hy tot zonde gemaakt is,
opdat wy zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem,
zo als Hy ook een vloek is geworden voor ons, en Hy
rechtvaardig voor onrechtvaardigen voor de zonden geleden
heeft, waarby ik zo duidelyk onderricht word, he zyn
lyden en dood dient, om van zonden vey te maaken, daar
't geloof in Hem als 't middel van rechtvaardiging wordt
voorgeteld , vinde ik tevens allerflerkst daar op aangedrongen, dat de genen, die aan God geldoven, zorge moeten draagen om goede werken voor te (taan, en dat het
geloof door de liefde moet werken , waarby nog gevoegd
wordt, hoe wy tot de betrachting van 't goede, door
den Geest van God, moeten worden bekwaam gemaakt:
de nederigheid , zachtmoedigheid, barmhartigheid, vreedzaamheid en reinheid des harten, wordt ook hier ten
fterkflen aangeprezen ; liefde tot de broederen , liefde tot
alle menfchen , wordt als een der hoofdplichten van 't
Christendom opgegeeven. De Apostelen leeren ook, dat
dit leven alleen ter voorbereiding tot een beter leven
moet dienen, en daarom de eeuwige dingen moeten bedacht worden. Daar zy ons tevens verkondigen, dat de
ziel, die JESUS eigendom is, by 't fi`erven in zyne nabyheid overgebragt wordt, en zo de dooden, die in den Heere
fierven , zalig zyn, en dat JESUS eens als Richter zal
verfchynen, om de levenden en de dooden te oordeelen,
wanneer wy voor zynen Richteritoel geopenbaard zullen;
worden, en elk zal wegdraagen, 't geen in 't lichaam
gefchied is."
„ Eeuwig dank, (dit , onder meer andere , leidt de
Eerw . KRILGER uit het boven[Iaande af,) zy der Godlyke ontferming dan, die zich over dwaalende Zondaars
erbarmde, die JESUS cHIUST ^s in de wereld zond, om
de waarheid aan 't licht te brengen ! Eeuwig dank zy
het gunftig Godsbeflel, dat, door deze leere, op de aar
zo veel heil onder de menfchen verfpreid is ! Hoe-de
veel bederf ook , door des menfchen boosheid in de
Christen-Kerk ontslaan is, hoe veel verkeerdheid door de
menfelien , ook onder en zelfs door de belydenis van
jesus leere, gepleegd is , de verfpreiding van het heil.
volle Euangelie heeft echter volle flroomen van zegen
over de aarde doen vloeien-, dat ,Euangelie heeft, in veele
QpBb 3
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popzichten eene andere en veel betere gedaante Aan de
menfchen gegeeven; en wierd dat heilryk Euangelie meer
geloofd , meer gehoorzaamd , hoe veel edeler en overvloediger vruchten zouden daar van geplukt worden!"
'

verzameling van Leerredenen , door G. BONNET, Doctor
en Profesfor der H. Godgeleerdheid , en Academie-Pre+
diker te Utrecht. Ilde Deel. Te Utrecht by W, van
Yzerworst, 1792. In gr. Svo. aai bladz.
aa het geen wy, by voorgaande aankondigingen, over
de Leerredenen van den Hoogleeraar !{ONNET heb.
be aangemerkt, zeggen wy hier alleen, dat zyn Hooggel.
in den tegenwoordigen Bundel, op den zelfden voet,
voortgaat toet de behandeling van gewigtige voorvallen,
in het 0, Verbond verhaald. ,akobs vertrek uit .paddan -Aram naar Canaan; De vlugtende _7akob door .T a.
1Ian agterhaald ; Ph ray's Droom door 1o/eph uitgelegd;
'(feph door Pharab verhoogd; Plegtige Onderhandeling
xusJchen GGd en Israël; Staatelyke Voorbereiding tot de
Wetgeeving op Sinai; deeze zyn de Historifche onderWerpen, welke hier verhandeld worden, Viii meer alge,
meenen inhoud zyn twee Leerredenen, getiteld; de eerre,
Gods befendige voorzorge ten goede van he 1Vienschdom,
de andere: Het Mensch4om in Abraham zeer bevaorregt, aan
liet hoofd van deezen Bundel geplaatst; en nog een der.
de, tot opfchrift hebbendeY ehovct, als God. eerbiedig
en wordt.
beleden ; met welke dit Deel befloot
Uit de Leerrede, waarin over de Staatelyke Poorberei«
ging tot de Wetgeeving op Sinaï , naar aanleiding van
.Exod. XIX: 8b-25, gehandeld wordt, zullen wy, uit de
Toepasfing op de zeer uitvoerige Textverklaaringe, het
volgende overneeinen, Van eenige Vraagen, welke zich de
iiougleeraar ter bcantwoordiuge voorilelt, is deeze de eero
fie ó „ Waarom wierd de Zending van Mofes, door zulk
, eeue Godlyke Aanfpraak, als hier (vs. 9 en ip) gemeld
wordt, bevestigd?" Een ongeloovige jood antwoordt
'er dit op: „ Mofes deed wel Wonderwerken, maar die
y , waren niet genoegzaarn , om onze Vaders te verzeke.
„ re:l, dat by een gezant var, God was, jehova moest
openlyk to hem fpreeken , ten aanhooren van het
, `Dolk , om alle oorzaak van twyfeling weg te neemen n ook 2 wegens decze s,anforaak , waar niet

N

aA w.

C. BONNET, LEERREDENEN.

3$3

„ wegens zyne Wondertekenen , heeft Israël aan hem
„ geloofd."
„ Dan dit antwoord is volftrekt tegen de waarheid. God
deed, door Mofes, Wonderen, op dat het Volk hem,
als zynen knegt, erkennen en gehoorzaamen zou. Uit het
III, IV en andere Hoofddeelen van dit Boek, gelyk ook
uit het gedrag des Volks , byzonder na den doortogt
door de Ronde Zee, is dit blykbaar.
„ Doch waarom beweert men zulk eene valfche ílelling?
De reden (zegt de Hoogl.) is deeze : men wil Jefus
Christus niet erkennen voor den beloofden Mesfias. Evenel, hy heeft een verbaazend aantal Wonderen gedaan:
dat kan niet ontkend worden. „ Ja maar, (zegt de
„ Jood) dat alles helpt niet. Is de leer van Jefus waar„ heid , en zyn Godsdienst van hemelfchen oorfprong,
„ dan moest God, gelyk tot Mofes, ten aanhooren des
„ Volks tot hem gefproken , dan moest hy zelve deeze
nieuwe Wet van Jefus, even gtlyk de tien woorden,
„ openlyk afgekondigd hebben; maar, noch het een, noch
„ het ander, is gebeurd: derhalven kunnen wy den Gods.
„ dienst onzer Voorvaderen, en de Wet die God zelve
heeft afgekondigd, niet voor afgefchaft houden, en het
„ Christendom omhelzen."
„ Dan hoe ongegrond deeze redeneering 'zy kan uit dit
weinige blyken. -- Voor eerst, de Wet , welke God
zelve heeft afgekondigd, is, ten aanzien van haaren weezenlyken inhoud , niet afgefchaft : in tegendeel , Jefus
Christus heeft die bevestigd..-- En wat de Godlyke
Aanfpraak aan Mofes , ten aanhooren (les Volks, betreft,
wy hebben in de gefchiedenis van den 1-leere Jefus, (die
geen minder kenmerken van zekerheid heeft, dan de Mofaïfche gefchiedenis) iets dergelyks , daar , meer dan
eens , ten aanhooren van anderen , deeze item uit de
hoogweerdige heerlykheid is vernomen , deeze is myn
geliefde Zoon, in welken ik nzyn zvelbehaagen hebbe, ook
met deeze byvoeging, in de tegenwoordigheid van Mofes
en Elias, hoort hem.
,, Ja maar," zegt een kwalyk beraaden Israëliet, „ het
„ Volk is daar van geen getuige geweest." Ik antwoorde, dat was ook niet noodig. Jefus moest niet het Jood
als zoodaanig, maar flegts veelen uit het zel--fcheVolk,
ve, benevens de Heidenen, aan zyne heerfehappy onderwerpen. Doch , ten aanzien van Mofes , was het van
groot belang; om dat Israëls Kerk- en Burgerílaat door
Bb 4
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Nu, in tegendeel, zotl
} em moest gevestigd worden.
men eerlang, naar de voorfpelling der Propheeten, Kerks
en Purgerflaat omgekeerd en verwoest zien.
„ De wanre reden, waarom God, by zo veele bewyzen
voor Mof s Zending, ook nog dit gevoegd heeft , moe.
ten wy zoeken in de zedelyke gefteldheid van zulk een
hardnekkig en wispeltuurig Volk, als Israël was. —• Voor
het overige had ook deeze gebeurtenis een verder uit.
Zicht op de Kerk in volgende Eeuwen : en maakt, ook
nu nog , de alom verdtrooide Jooden tot fpreekende ge
voor de waarheid van het Christendom, en voor-tuigen
liet Godlyk gezag van onzen gezegenden Verlosfer; die, 't
geen hen is overgekomen, uitdrukkelyk voorfpeld heeft.''
,, Eene tweede Vraag, uit de verhandelde {lof, is deeg
ze: „ Waarom moest Israëls Volk , op zulk eetre pleg4
„ tige wyze, gelyk ook de Priesters, geheiligd worden,
97 nu de Heere zyne heerlykheid openbaaren zou, en ge.
„ reed Frond, Jakobs nageffagt, op eene fkaatelyke wyze„
,, in zyn Verbond op te neemen?"
„ De overweeging van Gods volmaakt heilige natuur,
vergeleeken met den zedelyken toeland des gevallen
nenschdoms, kan ons het Antwoord opleveren.
„ God is heilig, en te rein van oogen, dan dat by het
kwaad met genoegen (*) kan aanfchouwen: des wil by geheiligd worden in de geenen,die tot hem naderen. Order.
tusfehen, alle menfchen zyn van natuure onrein, en kun,
tien derhalven geen gemeenfchap hebben met het volzalig
Gpperweeaen, ten zy dan dat ze geheiligd worden. — Om
dit af te beelden, moest Israel een heilig Yolk zyn , naar
de Wet, en, in eene plegtige toenadering tot God, ook
uitwendig zich rein vertoonen , ter noodige herinnering,
hoe het hart moet ontdaan zyn van zondige overleggin.
gen,
( ) 't Zy ons geoorlofd, hier onze verwondering te be:ui
gen, dat een floogleeraar in de Godgeleerdheid, een grondig
ieenner, derhalven, der hebreeuwfche taaie, de kragtige uit
opheldering ,-dtukingesProf,d3zkwansye
dtis elelidig verzwakt. W1'y bedroeven ons, zo dikmaals wy ge.
woone Leeraars , door hunne inlasfehing , het naïve van het
oorfpronglyke dus hooter ontzenuwen. En hoe veel meer '.an
by eenen Eloogleeraar. — God kan het kwa&e faiet aanfehocs0. welk eene nadruklyl e befchryving van Gods afkeer vary
het zedelyk kwaad! -- Het kwaad niet met genoegen te kunneia
fttt#shouwen: welk eeae faauwe afbeelding 'der heiligheid'
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gen, en vervuld met eerbiedige bezeffen van den

hoogen God, met gevoelens van verpligting en dankbaar
om zich, in alles,-heid,nmtoprgvens,
naar 'S Heeren wil te gedraagen."
„ Ondertusfchen moesten de Jongelingen der Kinderen
Israëls , de Priesters , die het Offerwerk zouden verrigten, zich daar toe heiligen; ook onder ons worden 'er,
van tyd tot tyd, afgezonderd, tot de bediening der hei
dingen. Mogten deeze ook , dagelyks , den Heere-lige
zich toewyden ! — Gelukkige Gemeenten , die zulke
Leeraars verkrygen , gelukkige Leeraars , die zich , met
een volkomen hart, eerst aan den Heere, en, daar na,
aan zyne Kerk toewyden
„ Eene derde Vraag is deeze: „Waarom wierd Israël,
„ door zo flerk een verbod, weerhouden, den berg op
te klimmen ; en niet alleen het Volk, maar ook de
,,, Priesters : die anders , amptshalven , tot den Heere
„ mogten naderen ?"
„ Ik antwoorde, zulks diende, om de befeffen van Gods
geduchte Majelteit, by het Volk, en by de bedienaars
der heilige dingen , Ieevendig te houden. Was het
ooit noodzaakelyk, met diep ontzag en heilige vrees vervuld te zyn, 't was nu , nu God zelf tot zyn Volk fpreeken, en zyne heilige Wet, de hoofdvoorwaarde des Ver.
bonds, aan hun voorfchryven zou. — Daarom mogten
zy niet nader komen, dan zoo ver het de Wetgeever wil,.
de gedoogera. Ook was het hun niet noodig ; daar de
bewyzen van 's Heeren tegenwoordigheid voor allen zicht
waren.
-bar
„Hoe betaamlyk is het ,(merkt de Hoogl, ten algemeeneri
gebruike aan,) dat elk in zynen (land zich houde binnen
de bepaalingen, die de alregeerende Voorzienigheid hein ge€Ield heeft. Hoe noodig is 't, vooral in zaaken van Godsdienst, ons te wagten voor zondige nieuwsgierigheid, en
niet te willen doordringen in de geheimen van Gods
natuur, en van zyne regeering over wereld en kerk;
altoos gedachtig, dat de Heere in de donkerheid woont,
dar by een God is, die zich verborgen houdt.
„ Trouwens, (dus vervolgt zyn Hoog 1Eerw.) fchoon
ons veel ontdekt is , nog oneindig meer is 'er, dat ons
bedekt bly€t. Hebben wy waarlyk lust om God te vreezen ? 't moet ons genoeg zyn , als aan den voet des
bergs te blyven (laan ; gedachtig, dat 's Heeren Bondb
genoote.i in de kirydende kerk,
nog niet bevoegd, oe
,

,

X86

G. BONNET, LEERREDENEN.

niet bekwaam zyn , om tot de meer onrniddelyke gemeln•
fchap van God te worden toegelaaten. Ja maar ook, ge.
lachtig, dat 'er, ten aanzien van dit fluk, geen verfchic
is tusf'chen de leden en de voorgangers der kerke."
Omtrent eene vierde en laatiie Vraag: „ Waarom het
God behaagd heeft, onder zoo veele ontzettende teke„ nen, zyne Wet aan Israël bekend te maaken?" merkt
de Heer BONNET in 't algemeen aan, „dat, gelyk het ge
diende , om het Volk, ter verfchyning-luiderbazn
voor een wetgeevend God op te roepen, alzoo het geklank
van de heilmaare van het Euangelie dient, om Zondaaren
op te wekken, dat ze komen, dat ze den toevlucht neemen, tot een, in Christus, zonden vergeevend God: terwyl zy allen , die hieraan gehoorzaam waren , in deft
jonglien aller dagen , door de ftemme des Archangels ,
zullen opgewekt worden, ter verfchyning voor een, uit
genade, beloonend God, om eeuwig zyn aangezigt in gerechtigheid te aanfchouwen, en met zyn beeld verzadigd
te worden! "
Hoewel wy de kragt 'van zommige der aangevoerde bedenkingen erkennen, zyn wy, egter, van oordeel, dat
andere meer tot ftigtinge voor eene gemengde fchaare van
toelhoorderen van den kanzel kunnen worden voorgedraagen, dan den toets van redeneerkundig betoog, en alzo
van voldoende oplosfinge, zouden kunnen doorliaan.
y^/i:s Liefde betoond aan drie Yoodfche Kinderen. Tweede
Dr.. Te Rotterdam by J. Hendrikfen, 1793. Buitens
diet Voorwerk, 17 bi. in gr. 8vo.
Bekeeringsgefchiedenis, hier aangekondigd, wordt
aldus verhaald. Een Jood, te Berlyn, hadt drie
Dugters, van 12, to en 8 jaaren oud. In haare verkeering met Christen Kinderen, hadden zy dezelven dikmaals

an jrsus hooren fpreeken, hoe deeze de zonden en de
itrarfe der menfchen op zich genomen halt, en ook de
Kinderen, zelf die der Jooden, lief hadt. De Wigtjes,
Fier door getroffen, vervoegen zich gezamentlyk by Profesf;,r KAM:\N , met de aankondiging , dat zy alle drie ChristenLn wilden worden, „ op dat zy aan jL,sus van Nazareth,
de de waaragtige God is, ook deel mogten hebben." De
Profesfor, denkende dat de Kinders veelligt iets mi,daan
Lader , en daarom van hunne Ouders waren weggeloopen,
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pen, vermaande hen te rug te keeren. Doch dit mogt
sliet baaten, Op haare knieën, en met traanen, baden zy
om zyne befcherming, op dat zy, als gedoopte Kinderen,
IEsus mogten deelagtig worden. Waarom de Heer KAniet kennis der Overheid, haar in zyne befchettning
nam. Terwyl intusfchen de Ouders hunne Kinders
vrugtloos hadden te rug gevraagd, wierden dezelve, door
eene Gommisfie van vier Predikanten, door den Koning
benoemd, ondervraagd, waarom zy van hunne Ouderen
waren weggeloopen ? Het antwoord was , niets anders
dan de Beide tot JESUS , die ook de jooden Kinderen lief
heeft, en voor ons aan het Kruis geftorven is; biddende
voorts het Onze Vader, het tweede Artikel der Verlos.
Tinge, en eenige Spreuken der H. S. Om de Wigtjes van
hun voorneemen af te trekken, dreigde men hen met zwaare flraflèn, beloofde haar mooie klederen en andere ge•
fchenken , en bragt ze in de tegenwoordigheid haarer
Ouderen. Het antwoord was , dat zy geene fchande
vreesden; dat zy in den Hemel betere klederen krygen
zouden, die hun allerlieffle Jssus hen geeven zoude; dat
zy JESus boven hunne Ouderen lief hadden ,- en door
dien JESUS, die aan het Kruis geflorven , en de waaragtige God is, wenschten zalig te worden, en dat deeze
hun allerlieffle Jasus blyven zoude. Naa verfcheiden andere vrugtlooze poogingen, door den Leeraar en de Ouders aangewend, wierden deeze drie Kindertjes tot het
verder Onderwys, en vervolgens tot het Doopzel, toegelaaten.
Dus luidt dit Verhaal, 't welk, voor weinige jaaren ,
onder Lieden van zekere denkwyze, te Berlyn, zeer veel
gerugts maakte, en de Voorredenaar befchouwt als een
bewys, dat God op zyn oude Volk, dat nu Lorucharná
is, nog een oog van genade nederflaat. Intusfchen, daar
het Christendom zo wel een werk van het Verftand, als
van het Hart is , valt het by ons bedenkelyk, of dezulken,
die van gevoelen zyn , dat de Leere van ci tusrus op
gronden van overtuiginge moet worden aangenomen, over
de hier voorgedraagene gronden wel zeer zullen voldaan
zyn; en of zy niet van oordeel zyn zullen, dat dusdanig eene aanpryzing van den Godsdienst van JESUS, in
de daad, denzeiven kleine eere aandoet.
De gustibus
non e, fi ditputondum9
—.—
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Gebeden der Portugeefche .7ooden. Door een 7oodscla Ge.
rootfc hap , uit het Hebreeuwsch vertaalt. hide Deel.
's Gravenhage by Lion Cohen, 1792. 302. bl. in gr. 8vo.

V

olkomen is dit derde Deel de twee Voorgaande in
aart gelyk (*) ; het behelst Algerneene Gebeden der
Vastendagen, en, oehalven deeze, Byzondere Gebeden voor
den Vastendag van Tarnus — van Gedalja — van Tebet --- van Ester Gebeden met Treurliederen voor
den Vastendag van elb -- Klaagliederen van jeremias,
en eindelyk een Voorfchrift van den Kadris.
Wy mogen, ten aanziene van veele Pfalmen en andere
Plaatzen des 0. Verbonds, waar mede dit Gebedenboek
do^arzaaid is , hetzelfde aanmerken als in onze laatst aan.
geweezene aankondiging. In dit Deel treffen wy eene ge.
heele Vertaaling der Klaagliederen van Yeremia aan, welke
met de onze verdient vergeleeken te worden. Te meermaaien hebben wy, deeze nieuwe Yoodfche VertaaIing lee.
zende, ons verwonderd over het goed Nederduitsch, waar
in dezelve ons, gelyk mede de Gebeden, over 't alge.
neen, worden opgedischt.
De omílagtigheid deezer Gebeden kan niet naalaaten in
't oog te loopen. En wy moeten erkennen, dat het den
Portugeefche 3ooden, dezelve gebruikende, aan geen veel•
beid van woorden mangelt; waar uit zeer natuurlyk veel.
vuldige Herhaalingen voorkomen, die, eene enkele keer,
kragt en nadruk hebben, doch, te veel gebruikt, den klem
verliezen. — Buiten de Voorleezingen van Gedeelten
der Schriftuure , beftaan deeze Gebeden grootendeels uit
Schriftuurlyke Uitdrukkingen en Qosterfche Spreekwyzen,
die, in ons Land uitgeboezemd, (doch de 3eöoden, helaas!
zy n de eenigile niet, welke zich aan die verkeerdheid
Cchuldig maaken,) voor geen gering gedeelte geen voeg
zin altoos in den mond eens biddenden Westerlings-lyken

hebben.

Hier en daar ontmoeten wy tusfchen beiden ophelde.
rende Uitbr. der mondl. Wet. Wat dunken onze Leezers ,
op dat wy 'er dit alleen uit bybrengen, vair het Reukoffer, volgens Exod, XXX: 34-36. „ Onze Rabbynen
melz791.
a
S
Vader!.
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4/gem.
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melden, dat het Reukoffer op de volgende wyze bereid
wierd: het beflondt uit driehonderd acht en zestig manim
fpeceryen : naamlyk; drie honderd vyf en zestig, volgens
de dagen van het Zonnejaar : en van de drie overige

manim, werden daags voor den Verzoendag door den

Hoogepriester twee vuisten vol in de vyzel gedaan , van
welke by zich op den Verzoendag bediende, om het Gebod, dat van het allerfynst voorfchryft, naar te komen.
— Het Reukoffer beftond eigenlyk uit elf foorten van
Kruiden, te weeten balfem, onyx, galbanum en wierook„
zeventig manim van ieder foort: myrrhe, casfie, nardus,
faffraan, van ieder zestien manim; kostkruid, twaalf ma.
nim; welriekende bast, drie enanim; cynamonum, negen
manins ; carfinafche . zeep , negen kabin ; wyn van caphras, drie fern en drie kabin; by gebrek van dit laatie, oude witte wyn; zout van Sodom, een vierendeel
van een kab; maälé asfan, naar willekeur. — Rabbyn
NATHAN, de Babylonier, zeide; dat men 'er ook, naar
goedkeuren, amber der Jordaane bybragt; doch, zo 'er
de Priester honig byvoegde, was het Offer ongeoorlofd,
en indien hy 'er een der kruiden uitliet , was hy den
dood fchuldig. — Rabbyn smzeuN, Gamaliëls -zoon, zeide, dat de balfem een gom is, dewelke uit de balfemboomen druipt; de carfinal lie zeep firekte ter reiniging
van den onyx; de wyn van tapbras, om ze te verzag.
ten, dewyl ze hard was: en offcboon mé raglaïm het
beter maakte. wierd het [uit eerbied] voor het Heiligdom
niet gebruikt."
Kunnen wy dit, en wat meer van dien (tempel in dit Gebedenboek voorkomt, leezen, zonder te denken aan de te
regt beftraffende taal van Hem, die den Voorvaderen der
hedendaagfche Yooden verweet, dat zy de munte, de dille
en liet komyn, vertienden, en het zwaarfte der Wt nalieten?
9 epees- en Heelkundige Verhandeling over het Been- en
Spekgezwel, byzonder dat, waardoor de Rugwervelen worden aangedaan , en eene ver /iyving der onder/ie Lede
veroorzaakt wordt. Door c. j. vos, 11'1,. D. in-maten
's Hage. Te Utrecht by P. Wild en J. Altheer , 179 r,
In gr. 8vo. 68 bl.
eze Verhandeling is door den geleerden Atrtheur in
drie Deeleu afgedeeld, de eerfie, waarin ee.l4 Phyfaol^-
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C. J. VCS, GENEES- EN IEELK. VERHANI`9,

logifche en Pathologifche Befchryving der Beenderen ge a
geeven word, is zeer beknopt, en alleen met oogmerk tot
dit Ongemak ingerigt : de tweede, waarin het Been- en
Spekgezwel befchreeven en afgehandeld word, is in vyf
S verdeeld, van dezen inhoud: § r. stelt voor, wat men
door het Been- en Spekgezwel te verflaan nebbe, § 2.
de Diagnofis van andere gelykzoortige Beengebreken, § 3,
de oorzaaken en zitplaats, § 4. de toevallen en loop dezer Ziekte en § 5. eenige geneeskundige Aanmerkingen
nopens de behandeling van dezelve : de derde Afdeeling
geeft eene ontleedkundige Befchryving van een merkwaardig Been- en Spekgezwel ; waarby nog een byzonder
Geval van Bene verftyving der onderfile Ledemaaten, ge
doch grootendeels door de Na.-deltykorKns,
tuur, geneezen, befchreeven word.
Uit den opgegeeven inhoud van dit Stukje, kan een dei
kundig Leezer reeds genoegzaam opmaaken, dat dit Ongemak hier volgens de regelen eener gezonde Geneeskun.
de verhandeld word: aanmerkenswaardig, en teffens leer.
ryk , is ons de derde Afdeeling voorgekomen; en de ont.
dekking, in het Lyk dier ongelukkige Lyderesfe gedaan,
verfpreid zeer veel licht over de Ziekte zelve. Lenig
uittrekzel van dit Stukje te geeven, zal onnoodlg zyn ,
daar ieder, die zodanig een Ongemak te behandelen moge
voorkomen , zich zeker deze Verhandeling zelve eigen
maaken zal.
De Zamenftelling van het Water op Lavoïfieriaanfche Gronden proefondervindelyk verklaard ; en verfcheide nuttige
Gevolgen, die voor de Zannnleeving daaruit kunnen worden afgeleid, nagefpoord. Door W. VAN BiRNEVELD
Apothecar te Amjt. en Lid van verfcheiden Genootfchapa
pen. Te Amflerdam by de Erven P. Meyer en G. Wars
nars, 1791. In gr. 8vo. 72 bl.
;

D

e kundige Autheur poogt, in deze twee Redevoeringen, eene beknopte, maar echter niet minder duidtTyke, en met de vereischte Proeven bevestigde, voorstelling van de Zamenftelling van het Water te geeven, De
eerfie behelst hoofdzaaklyk de Proeven, en om zyne Toehoorders teffens het geheeleLeeritelzel van LAVOIsirtR duidelyk te maaken, toont by vooraf de wyze, hoedanig ben
konstluchten maakt, en daar na, hoe, door de ver branding
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ding van ontvlambaare en zuivere lucht, water voortge.
bragt word. De tweede .firekt ter toepasfing van deze ontdekking, tot verklaaring van veele verfchynzels irr
de Natuur, by Scheikundige Proeven dikwyls voorkomende, en ter verkryging van een aantal voordeelen in
Fabriquen, Huishouding, enz. maar wel hotofdzaaklyk
om het Leerftelzel van den beroemden STAHL geheel
omverre te werpen. Daar echter dit laatfile gedeelte, voor
als nog, by alle Scheikundigen, niet als een voldongen proces aangemerkt word, en zelfs een zeer aanzienlyk gezel.
fchap van geleerde Mannen over dit onderwerp eene Prysvraage uitgefchreeven heeft (*), zo willen wy liefst eerst
de Beantwoording daarvan afwachten, voor dat wy ons gevoelen daar over verkiezen te verklaaren. Ondertusfchen
verdient de kundige Schryver onzen dank voor zyne ge.
noome moeite, en wy kunnen niet afzyn,van het Stukje,
in veelen opzichte , ter leezing en overdenking, aan de
Beminnaars der Natuur- en Scheikunde, aan te beveelen.
(*) De Mathematifche Clasfe van de Koningl. Societeit der
Weetenfchappen te Gottingen heeft, tegens Novemb. 1794, de
volgende Prysvraag ter beantwoording opgegeeven:
„ Nadien de Leer der Zamenflelling van het Water, in weer„ wil van de goedkeuring, waar mede dezelve op de meeste
„ plaatzen ontfangen is, echter nog by allen, die het meer om
„ eene grondige kennis der Natuur , als wel om Bene enkele
„ in het oogvallende Zamenflelling van zommige Verfchynzeis,
„ of om Bene aangenaame gemakkelykheid in het voortellen
„ van dezelve, te doen is, nog aan groote twyffelingen fèhynt
onderworpen te zyn: „ zo wenscht de Konings. Societeit,
dat men nieuwe, overtuigende, en voljlrekt op naau:vkeurige af;aee.
tingen gegronde, Proeven in het werk Helle, door welke deze Leer,
of wederlegd, of volkomen kan bevestigd, worden." — Zie men.
ligenzblat der !lllgem. Deutfche Literatur - Zeitung, 22 Decemb.
1792.

4

r

392 VADLRLANDSCI1L^

Vaderlandfche Historie, vervattende de Gefchiedenisfen der
F-ereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Amerieaanfche Onlusten, en den daar uit gevolgden Oorlag,
tusfihen Engeland en deezen Staat. Uit de geloofwaardigfie Sch>yvers ,en egte Gedenkhukken zamengefield. Met
Plaasen. Ten vervolge van WAGENAAR', Vaderlandfche
Historie. IXde Deel. Te Amfierdam by J. Allart r 1792e
Behalven liet Register 357 bl. in gr. Svo.

H

t XXiIitle Boek, waar mede dit lXde Deel Benen
aanvang neemt, geeft ons, op dien zelfden trant,
ais wy te meermaaleu , by het aankundigen der voorige
Deelen deezes Werks, vermeld hebben, verlag van de
Gebeurtenisfen in et Stieht,in denJaare MDCCLXXXIV,
wanneer de Oproepingen der Burgeryen, tot het opgeeven haarer Bezwaaren, den grond lagen van de veelvuldige Gebeurtenislèn in dat Gewest, „ 't geen," zo als
de Sc'iryver, met het begin deezes Boeks, zich uitdrukt,
niet raster fchreden , dan eenig ander onder de Veree•
„ nigde Gewesten , tot de thans gezogte Grondwettige
„ Herftelii;ig naderde, en daar van een voorbeeld aan de
„ Bondgenooten fcheen te zullen geeven, en op 't welk
aller oogen gevestigd waren." — Wy ontmoeten 'er
wat in Friesland voorviel, wegens het Remmen der Volmagten ten Landsdage, en den Burgerwapenhandel zo te
Leeuwaarden als te Dokkuur , en voorts een breed Gefchied- en Staatkundig berigt, wegens de groote Gebeurtenis in Overt' fel, het Staatsgefchil wegens de Overflemming, by uitspraak der Afgevaardigden uit de Bondgenoo•
ten bellisfend afgedaan , met andere byzonderheden van
min algemeenen invloed.
„ Veele Gebeurtenisfen en l3yzonderheden , voorgeval.
„ ]en in het befchreeven Jaar MDCCLXXXIV, zo ryl
„ in Lotwisfelingen, den Staat betreffende , die met de„ zelve in geen onmiddelyk verband f'aan, en egter in
Bene Vaderlandfche Historie der vergetelnisfe verdienen onttoogen te worden, zullen," luidt de taal des
Schryvers,met het begin des XXIVfen Boeks, „ de floïfe
van dit Boek uitmaaken , en, fchoon van zeer onder„ fcheiden aart, hier by een verzameld, het Gefchied.
a , verhaal , deezes Jaars voltooi}en, en zeer voegelyk be-

„ flui-
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,, fluiten." In dit Boek treffen wy, natuurlyk, eene groc^te verfcheidenheid aan: en, fcho>n alle de Byzonderheden , waar over hier min of neer wordt uitgeweid, allen niet even belangryk zullen voorkomen, kan men niet
ontkennen, dat ze alle medewerken, om in veele, anders
onopgemerkte, opzigten de denk- fpreek- en handelwyze
des Landzaats, ten dien tyde, in klaaren dag te Rellen.
Wy zullen 'er eenige aanftippen, om den Leezer te doen
weeten, wat dit gedeelte der jladerlandfche Historie bevat. — Het Boek opent zich met den dood van cáPLtLLEN TOT DEN POL. „ Fen gevoelige flag, die zyne Par,, ty, de grootheid van dat verlies bezelfende, op het
„ diepl{e trof. Een Dood, die juichensflofe gaf aan de
„ Tegenparty , welke volvrolyk uitriep : De Afgod der
„ Tlryheid ligt geveld!" Des Schryvers guntlige gedagtett
over dien Ridder firaalen door, wanneer hy zegt: „ Uoe
„ ook gehaat en gevloekt van zyne Tegenparty, zal de
„ Onpaatydigheid, als zy niet op woorden let; maar zich
„ de door hem bedreeven daaden,in ons Geschiedblad op.
„ getekend, herinnert, de egtheid erkennen der Charac„ tertrekken,door zyn Lofredenaar DU PUY Opgegeeven;”
die hy vervolgens bybrengt. En van wiens woorden by
zich ook bedient , om de troostgronden op te geeven
der Vrienden des Ridders; op de tyding van wiens afflerven, een zyner Aanhangeren fchamper werd toegevoegd: Myn CESAR leeft, UW ERIATUS is niet meer! —
wedervaaren en Eervergelding,in deeze Gewesten , vindt hier plaats. r.. Ook is die, ingeruimd aan
Benige Kerklyke Voorvallen, zo de Gereformeerden, Doopsgezinden, als Roomfchen, betreffende; die, over 't aigemeen , vryheid van denken ademen. --- Het vernielden
van ZOIJTMMAN'S bywooning des derden Jaarfeests van den
Doggersbankfchen Slag , te Haarlem gevierd, geeft een*
voegzaame Aanleiding om in 't breede te gewaagen van
het Nederlandsch Kweekfchool voor de Zeevaard, 't welk
zyne eerste beginzelen aan dien Zeellig te danken heeft,
en den Vaderlande tot onverwelklyke eere (trekt. --Hier by voegde wonder wel een 13erigt der Verbetering
van de Haven aan het Nieuwe Diep. —De Oprigting des
Genootfchaps Tot Nut van 't Algemeen wordt met 'verdienden lof vermeld, en trollen wy nergens een zo be.
knopt en volledig verflag van 't zelve aan.
,, [let ontbrak den Vaderlande , " op dat wy dit grootendeels overneemen, „ in deeze Eeuw, van zoNmigea
„ de
Ce
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„ de Eeuw der Genootfchappen geheeten , ian Beene van
„ verfcheidenerlei aart , onder deezen ook niet aar. de
zodanigen , die nutte Kunflen en fraaije Weetenfchap.
pen kweekten, of ook het hooger wit, Verfla.ndsver„ lichting en Zedebeterfchap, bedoelden. Wy mogten de
„ Oprigting der voornaamfte in ons Gefchiedblad met
„ welverdienden lof voor den Landzaat vermelden , en
„ kunnen niet voorby den Aanvang op te tekenen eens
„ nieuwen Genootfchaps,van die allen onderfcheiden,en,
„ onder een nederig voorkomen, het uitgebreidfle Nut
„ beoogende. -- Met veele andere Genootfchappen haalt
„ liet gemeen, uit kleine beginzelen voort te komen, en
,, wel deeze, gelyk 'vy des in 't zekere onderrigt zyn.
„ JAN NIEUWENHUYZEN , Leeraar der Doopsgezinden te
Monnikendam, hadt reeds, zints Benige Jaaren, de werk„ zaamheden der Maatfchappyen en Genootfchappen in
„ ons Vaderland, de verbetering van 's Volkszeden en
„ Weetenfchappen bedoelende , als veelal jonvoldoende
„ aangemerkt : by hieldt zich verzekerd, dat de heer.
„ fchende Onkunde des Genieenen Burgers , niettegen„ ftaande alle deeze poogingen, ook, ten deele, daar aan
„ moest worden toegekhreeven , dat de Verken, doer
„ dezelve uitgegeeven, te omflagtig, te geleerd, te kost,, baar, en dus ongefchikt waren ten gebruike des Ge„ meeven Mans. Meer dan ééns had by gewenscht en
„ gepoogd, een Gezelfchap van zodanige Lieden op te
„ rigten, die de zaaken, door andere Genootfchappen be„ ltandeld, op eene korte, klasre, en bevatlyke, wyze
„ bewerkt, voor een gerit gen prys uitgaven; ten einde
„ dus het Algemeen meer gelegenheids te fchenken om
„ te leezen, te onderzoeken, en zich daar door bekwaam
„ te maaken, zo wel in 't Burgerlyke en Godsdientlige,
„ als in 't vak der nutte Kuniten en Weetenfchappen. -„ Deeze bedenkingen deelde by mede aan twee zyner
„ Vrienden, toen in het nabuurig Edam woonende, op
„ den achtoen van Slachtmaand deezes Jaars. Het een
viel dit Menschlievend Plan te ondernee--„parigbelut
,, men, met byvoeging, om, by deeze werkzaamheden,
„ ook de hoogstnoodige Verbetering van het Schoolwee
zen te voegen : den zestienden dier Maand hielden zy-_,
„ de eerfte gezette Byeenkomst , en tekenden dien Dag
„ als den Dag van de Oprigting der Maatfchappye , en
„ koozen ter welbedagte Zinfpreuk : TOT NUT VAN 'n:
,., £LGEM EN. — Hun zeer bepaalde kriste moest uit„
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„ gebreid, en de Vaderlander tot het deelneemen in dee•
„ ze Maatfchappy aangezogt, worden: ten dien einde lie„ ten de Opzigters een kort Verflag drukken van hunne
„ Onderneeming, en zonden 't zelve, nevens een Uitnoo„ digings-Brief, aan verfcheide Lieden in 't Gemeenebest,
„ rond. 't Gevolg was, dat de Maatfchappy, in Louw„ maand des volgenden laars , honderd : acht en dertig
„ Leden telde, en de eerite Prysvraag uitfchree£"
Naardemaal deeze Maatfchappy een veel grouter op.
gang gemaakt heeft , dan men, in den beginne , ver
als een der nuttigfte en belangrykíle, zeker,-wagte,n
moet aangemerkt worden, uitwyzens de Werkjes van tyd.
tot tyd in 't licht gegeeven , geeft de ' Schryver in eene
Aantekening , opgemaakt uit medegedeelde Berigten van
den Secretaris der Maatfchappye MARTINUS NIEUWEN
UUYZEN, M. D. Zoon des Eerw. Oprigters, een kort
verflag van den verderen toedragt en veranderingen in
die Maatíi;happy, tot op den Jaare MDCCXCI voorgevallen, zo in derzelver Verplaatzing van Edam na laaJterdant, als in de Schikkingen op het Beftuur; uit hetzelve
btykt, dat de Maatfchappy, in 't gemelde Jaar, uit één
en twintig Departementen, en zeventien honderd en veertig Leden, beftondt. Welk aantal zedert nog is toegen nmen, zo dat dezelve zeker tegenwoordig de talrykite
Maatfchappy in ons Vaderland uitmaakt. Terwyl zy, na
wy dit fchryven, den dood van gemelden Secretaris, die
zo zeer veel tot de oprigting en uitbreiding toebragt,
met veel reden betreurt.
De geltrenge Winter der Jaaren MDCCLXXXIII ett
MDCCLXXXIV verdiende optekening ; zo ook de Watersnood in Gelderland , en de veelvuldige Doorbraaken, die
beide gelegenheid gaven aan den Nederlander, om zyne
welbekende Mildjaadigheid loflyk te bewonen; hier op
de beste wyze onder 't opzigt van het Departement des
Oeconomifchen Taks te ArnJterdam verrigt. De Geldbehoefte der Oost-Indifche Maatfchappye, de Overwinningen, door den Zee-Capitein VAN BRAAM, in 't Oosten,
behaald , en de flegte hiaat der West -Indifche Bezit
Staat, worden niet vergeeten, noch ook-tingevad
de gePreldheid des Handels op de Vereenigde Staaten vast
4rnerica.
Ilet XXVfIe Boek ontvouwt de aanílalte ten zogenaatnden Keizerlyken Oorloge, hier te Lande, met vcrmeldiï^g
van veele Byzonderheden, daar toe behoorende. Bepaald -

,
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lyk de Eifchen van Keizer JosrpHus DEN II, en de Han•
delingen tot een Vergelyk, die een zo vreemd beloop hadden, hier opgehelderd uit min algemeen bekende Staats
welk byzonder plaats vindt omtrent de Op--tuken,'
lettenheid, aan der Staaten zyde, op het Sluiten van de
Schelde ; waaromtrent men zich meer bezorgd betoon
te Parys voortzette,-de,trwylmnVhadeig
dan in 't algemeen geweeten, en In deeze Vaderlandfche
Historie , uit Staatspapieren niet in ieders handen, ver+
meld wordt. Men ziet 'er uit, hoe zeer veel eene Commisfie , aan welker hoofd de onvermoeide en naauwlettende Raad en Advocaat Fiscaal by de Admiraliteit op
de Maaze, Mr. PIETER PAULUS, was, toegebragt hebbe
om deeze Sluiting volkomen te maaken, door het aan.
leggen van een Fort aan de Batfche Kaade, in Rede van
het aan den Keizer atgeflaane Lille. Niet ongepast zul.
sen wy de volgende Aanmerking overneemen:
„ Veelen waren , ten dien tyde, (te weeten toen het
„ aangeraaden aanleggen van het Fort aan de Batfche
Kaade beflooten werd,) van gedagten, dat de Klaaring
„ der Schepen, de Schelde op- en afkomende, dikwyls
,, met veel moeite, en niet zonder zwaarigheid, zou kun.
„ nen gefchieden, en dat het nooit mogelyk zou zyn ,
„ om de Schelde hier anders geflooten te houden , dan
„ door het leggen van veel kostende Uitléggers , op de
„ aangeweezene plaatzen, zonder dat zulks ooit genoeg„ zaam, door het te bouwene Fort zelve, zou kunnen
„ gefchieden. Doch de ondervinding heeft het tegendeel
„ geleeraard. Zedert het aanleggen van daf Fort, (in den
,, Jaare MDCCLXXXVI,) en de Sluiting der Scheldt,
„ (op de door de Commisfie voorgellaagene, en door de
„ Staaten omhelsde, wyze ,) is het Vaarwater, by de
„ Batfche Kaade, zo zeer ten voordeele veranderd, dat
,, de Vaart van en na de Schelde tegenwoordig (1-92,)
„ genoegzaam onder den Batfchen Wal heen loopt, en
„ dus de Klaaring der Schepen aldaar thans zeer gemak„ lyk kan gefchieden. De Uitlégger van het Collegie
,, der Admiraliteit op de Maaze legt nu zelfs veel meer
„ benedenwaards na het Fort toe , dan in den beginne
„ plaats kon hebben; en de Zeeuwfche Uitlegger, of Jagt,
dat op bet Land in de zogenaamde Put of Geul hadt
„ moeten geleid worden, om de Schepen, den Ooster„ _arm der Schelde op- en afkomende , gemaklyker te
„ kunnen waarneemen, is nu geheel weggenomen; hou.. den-
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„ dende de Admiraliteit van Zeeland hier tegenwoordig
„ flegts een Poon, waar op een Commandeur, om by de
,, hand te zyn tot het doen der Klaaringe by harden
„ wind, of als een Schip zou moeten worden naagezeild
„ om te floppen of by te draaijen.
„ Zedert heeft de Admiraliteit van Zeeland in het Fort
„ ook een fraay Gebouw gezet, tot inwooning van haare
„ Officieren en Sloeproeijers; en dit Fort heeft daar door,
„ als mede door nog andere Huizen, die daar reeds ge,, bouwd zyn, gelyk ook door de Kerk en de Barakken,
„ van de zyde der Schelde , een vry aanzienlyk voorko„ men gekreegen. De Admiraliteit van de Maaze heeft
„ hier nog geen Gebouw voor haare Officieren van de
„ Convoijen en Meenten ; maar houdt daar toe nog een
„ Uitlegger ter voorzesde plaatze op de Schelde. — Zyne
„ Keizerlyke Majefleit heeft, derhalven, by den Affland
van de Forten op de Schelde, door hun Hoog Mogenden
„ aan Hoogstdenzelven gedaan, niets gewonnen, ten op„ zigte van de Vrye Vaart op de Schelde, voor zyne
,, Onderdaá en, dewyl deeze nu even, en op dezelfde
„ wyze, van wegen de Republiek te Bath geflooten ge„ houden wordt, als te vooren te Lillo plaats hadt."
De Vredehandeling zelve , met de onderfcheidene gevoelens der Gewesten op dit (tuk, wordt ontvouwd, en
het Vredes•Verdrag, met de volbrenging der Voorwaarden,
geboekt. Terwyl wy een beknopt verslag aantreffen van
her gerugt eener Ruilinge van den Keizer met den Keurvorst van Beijeren , door zommigen aangemerkt als de
sleutel van de onverwagte Vorderingen des Keizers op
onzen Staat, en van den wonder opgedaagden, en vreemd
voortgezetten, Keizerlyken Oorlog; meest in Toerustingen en Onderhandelingen gefleeten , en naauwlyks den
naam van Oorlog verdienende ,fchoon een Kanonfchoot op
de Schelde voor eene Oorlogsverklaaring ging, en 'er een
Itaatlyk Vredesverdrag op volgde.
De tyd fcheen gebooren, om den Staat met lastige en
drukkende Aanrraaningen te kwellen: want, by de Geldvordering van Tien Millioenen door den Keizer, om daar
voor den Vrede als te koopen, kwamen ten deezen Jaare
andere Geldeifchen , van zeer oude en min verjaarde
Schulden, waar van wy hier berigt aantreffen.
Eindelyk , hadt de Geichiedlèhryver in den loop der
Gebeurtenisfen te meermaalen, doch alleen in het voor
gewaagd, van de broeiende Onlusten, tusfchen-bygan,
Cc
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onzen Staat en de Republiek van henetie; deeze fchee,
nen , ten tyde dat de Keizer ons met eenen Oorlog
dreigde, tot eene meerdere rypheid gekomen, en in daad•
lykheid te zullen uitbarften. Derzelver oorfprong en
voortgang keurt hy zo zonderling , dat hy een eenigzins
breeder verflag oordeelt te moeten geeven. Van dit
wondere Staatsverfchynzel , 't geen nog, terwyl wy deeze
Aankondiging fchryven , niet ten vollen is opgeklaard,
treffen wy hier een vry omstandig verlag aan, doormengd
niet Byzonderheden, die niet kunnen na 1 aaten te treffen.
Wy moeten onze Leezers na het Werk zelve verzenden.
Treurig is het befcheid, 't welk wy hier vinden, we.
gens den zwakken ílaat onzer Zeemagt, en mangel aan
Convoy, waar over;, ten deezen Jaare , de Beurs van
f9mierdam bittere klagten liet hooren. Verfterking werd
'er na. de Middellandfche Zee gezonden , onder den Ridder VAN KINSBERGEN, gelast om 's Lands Koophandel te
dekken, en 'de Venetiaanen, indien zy de voorgegeevene
Vyandlykheden mogten in den fchild voeren, wederItand
te bieden. Ook kreeg ,die Vlootbevelhebber, (deeze byzonderheid wordt elders, zo verre wy weeten, niet ver
om, ingevalle de gedreigde Oorlog, met het-meld,)ast„
Huis van Oostenryk, tot daadlykheid mogt uitbarflen,
„ tegen de • Staaten van den Keizer, in de ddriatifche
„ Zee, zyne Zeemagt te gebruiken."
-

Gedenkfchriften en Reizen des Graaven VAN BENYOWSKY,
doer hem zelven befchreeven; naar de Engelfche I%ertaaling uit liet oorfpronglyk Handfclrrift overgezet. ITVde
in laatjie Deel. Te aarl8m by A. Loosjes Pz. 1792.
In gr. 8vo. i90 bl.
e fpocdige opeenvolging der Deeltjes, die deeze Ge.
denkfchrif ten en Reizen zamenfleilen , e i met dit
tegenwoordige voltooid worden, heeft zeker haare gevalligheid voor Leezers , wier opgewekte nieuwsgierigheid
reikhalsde , om de verdere Lotgevallen te weeten van
eersen zo zonderlingen Man als de Graaf VAN fENYOWSKY, dien zy met het flot van 't voorig Deeltje in Franks
ryk lieten (*,), vervuld met een plan, zeer overeenkom ílig
()Zie onze Algen;. yoaderl. Letteroef. hier boven, bl. 262.
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Rig met zynen Onderneemv. alen , wy zouden welhaast

fchryven Avontuurenzoekenden, geest.
In het voor ons liggend Deeltje treedt hy op een
nieuw tooneel, om Gene rol te fpeelen, die, in de onder
groot, doch, in den uitfax, voor hem ongeluk.-nemig,
kig , was.
Eene vry breede Inleiding opent des Graaven Tocht
na Madagascar, tot het oprigten eener Koninglyke Vastigheid op dat Biland, welks uitvoeren , door zyne Ma..
jeI.Ieit den Koning van Frankryk, aan den Graave VAN
BENYOWSKY, Collonel eener Bende VrywilIigers, in den
Jaare MDCCLXXII, was toevertrouwd. Wat men hooidzaaklyk daar in aantreft, kan ons het begin leeren. „Naar„ deuraal," fchryft hy, „ de uitflag van alle ondernee„ mingen, in een wydafgelegen Gewest, om 'er eerie
„ Vastigheid door de Europeaanen aan te leggen, altoos
zo wel afhangt van de juiste bevelen en voorfchrif^en ,
„ als van de voorbereidende fchikkingen en welgegrom„ de werkzaamheden, fieunende op de kennis des Lands,
„ en geëvenredigd aan de voordeelen, welke men zich
„ voorfielt te verkrygen, agt ik het noodig een berigt
„ te geeven van de omflandigheden., die myne komst op
„ het Eiland Madagascar voorgingen; omftandigheden ,
„ die aanwyzen, dat ik, niettegenflaande de fchaarfche
„ middelen my vergund , geflaagd ben in het aangaan
„ van vriendfchapsverbintenisfen met het grootfte gedeel„ te der Inwoonderen van dit wyduitgellrekt Eiland; en,
„ gevolglyk, dat ik, indien ik, gelyk ik mag zeggen,
„ niet geheel verlaaten geweest was door den Staatsdie„ naar, dat de oorfprong was van de etenden, ziekten,
„ en fterfte, waar aan ik, met myn Volk, my bloot„ geheld vondt, het Eiland. Madagascar,, ten deezen
,, dage, in verbintenis met Frankryk ttaande, een Magt
„ zou gevormd hebben, om de Volkplantingen van dit
„ Ryk, op Isle de France en Bourbon, te onderfteunen ,
„ en deszelfs Vastigheden in Indie te verdeedigen, als
„ mede om nieuwe Handeltakken aan dat Ryk te ver„ zekeren, die onmeetelyke fchatten in 's Konings Schat„ kist zouden hebben uitgellort."
Een hart, vol voorgevoels van de rampen en onheilen,
waaraan by zich, met zyn Volk, zou blootgefteld vinden, door het bezef, dat zyne Zending, in zeker opzigt , ten believe flondt der Bevelhcbbereri op het Eiland Isle de France, en dat het minfte gebrek aan gene
Cc 4.
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genheid , of eenig misveríiand aan hunne zyde , niet al.
leen zyne verrigtingen zou kunnen belemmeren , maar
zelfs geheel en al verydelen, deedt hem veele vergeef.
íche voorfagen doen, dan egter met de gunfligtie toezeggingen des Staatsdienaars na Isle ale France vertrekken, waar hem ter1 and de gevreesde te leurftellende ontmhetingen bejegenden , die in het Eerfile Hoofdjeuk befchreeven worden.
Het Tweede • Hoofdfluk vermeldt BENYOWSKY'S komst
op Madagascar, den deerlyken toeftand, waarin hy zyn
Volk voudt, 't Verdrag met eenige Volkshoofden , ver
ontmoetingen; gepaard met veel-radlykenv
-vuldige
behoeften en ziekte.
De verplaatzing der Volkplanting ; de Trouwloosheid
der Eilanderen ; de ziekte en dood van eenigen zyner
Tochtgenooten, waar onder zyn Zoontje; de verlegen.
heid, waar in men hem liet ; de Twisten hem berokkend; de Verbintenisfen en Trouwloosheden, maaken de
Treurfloffe uit van het Derde Hoofdituk.
Een nieuw leed, hem door een. verraadlyken Supercargo
berokkend, de moeite, welke hy met deezen Man had,
en de gevolgen daar van,zyn een gedeelte van het Tierde
.íloofdfluk. 't Geen wyders optekent een dreigend Oor.
logs- en Leevensgevaar, hein bejegend; met kundichappen
van de Ge[teltenis des Eilands. Bene wonder vreemde
hemelfche ontdekking eener oude Negerinne, dat by de
Zoon ware van het Opperhoofd der Rohandriaanen, kATaINI LARIZON, die lay zich liet aanleunen, en hem ver'volgens te pasfe kwam, bewoog de Sambariden verfelieide
Vergaderingen te houden, om hem voor Erfgenaam van
RAMINI te verklaaren ,en gevolglyk eigenaar van het Landfchap Afananhar, en opvolger in den tytel van Ainpanfacabé (*) ; een tytel, zints den dood van RAnz1N1 LAr,IZON niet gevoerd.
Des
(*) In 't vervolg vinden ivy aangetekend, dat „ het Regt
„ van den flinpanfacabé befl:aat in de Rohandrians, of Pijn/en,
tot de Cabans (dat zyn Byeenkomflen, waar de Staatszaa, ken onder Eeden behandeld worden,) te benoemen ; het
„ oordeel van den 4nipanfacaN in zyn Cabar is heflisfend. —
Ieder Rohandrian moet hem, by uiterflen wil, een gedeelte
„ zyns Eigendosis maaken. ----- Hy heeft het refit, om van
„ e;k Ro.handrinn een tiende te vorderen van de voortbreng', Feb n z,ns Lands, en een aantal van Hoornvee en Slaaven,
„ naar
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Des ondanks werden ongunílige gevoelens ,wegens hem,
op Madagascar gekoesterd; en fchoon by eene verzoening tusichen de Oorlogvoerende Mogen heden des Ei.
lands bewerkte , vondt by zich by eenen nieuw opko.
menden Oorlog in leevensgevaar ; doch by zet dien
voort met een zegepraalend einde. Een Oorlog , waar
wy den Graaf volmoedig en vol krygsbeleid vinden, bly.
keus den Inhoud van het hyfde Hoofdhuk.
Van den last des Oorlogs ontheven , verbeterde by
Louisburg; hortte in eene ziekte ; gebrek aan toevoer
dompelde de Volkplanting in gebrek; vrede en verzoening, met eenige Volken van Madagascar bewerkt , gaf
eenige verligting ; dan , by het dreigend uitbar(Ien eens
nieuwen Oorlogs , krygt by geen onderfland van Isle de
France. Zie hier hoe by zyn' verlegen toehand befchryft:
„ Het einde van October naderde, zonder de aankomst
van eenig nieuws uit Europa, en het wederkeeren van
„ den Ridder nu SANGLIER, dien ik om onderftand na
„ Isle de France gezonden had , verwekte by my de
,, kommerlyklte denkbeelden , en ik bezat geen ander_ red,, middel, dan myne flandvastigheid ,tegen het ongelukkig
lot, 't welk my vervolgde, ik overwoog de aannade„ ring van het flegte jaargetyde, geduurende 't welke ik,
„ bleef de onderhand agterwege, alle reden had om te
„ dugten, dat de Volkplanting in de deerlykfle verlegen„ beid zou gedompeld worden. — Het Iirygsvolk, geen
„ toevoer, op welke zy dus lang hoopten, ziende opdaa„ gen, moest zich als verlaaten aanmerken; en zo veel te
„ meer, dewy!, ondanks myne voorzorgen , de gerug.
„ ten, ten mynen nadeele, van Isle de France op Ma„ dagascar verfpreid waren. De moed myner Officieren,
,, die vast befooten hadden hun pligt te doen, door hun
„ volk aan te moedigen , was het eenige dat my tets
,, fleunzel diende. Maar, wie zou borg blyven voor het
„ in Rand houden myner krygsmagt , die van dag tot
dag moest afneemen? Hoe ongelukkig is een Bevelheb„ her , die , naa het uittlaan van de moeilykheden in
„ heete gewesten , naa het doorworflelen van gevaarlyke
ziekten , en het uitharden van oneindige vertnoeijenisfen,
99 — die, naa zyne Troepen een derde gedeelte vermin.
„ derd
,, naar gelange van den rykdom des Lands , ' t welk ieder
Rohv2dr4m bzit."
Cc 5

402

!?ENYOWSKY'S REIZE1q.

„ derd te zien, zich in de noodzaaklykheid bevindt om
„ alles voort te zetten, zonder de behaalde voordeelen te
„ verliezen ; doch dezelve in tegendeel voor fchielyke
overrompelingen te bewaaren, ---r. die zich, in Rede
„ van de verzogte onderfleuningen te verkrygen, bloot
geheld vindt aan de jaloufy en laster van Amptenaa--„
„ ren, door de Regeering bevolen hem allen byftand te
„ verleenen! Men hadt my toegezegd, alle jaaren verller„ king van, honderd en twintig Man te zullen verkrygen;
„ dat Isle de France my, in alle moeilyke gevallen, de
„ behulpzaame hand zou leenen. Dan, helaas ! twee jaa.
ren waren verhreeken , en ik genoot niets van dit al„ les. Bleef het op dien voet, dan was het jammerlyk
tyd(lip op handen , waarin al de vrugt myns arbeids
„ verlooren ging, en Frankryk voor altoos beroofd werd
van het vermogen, om het vertrouwen der Inboorelins , gen te herwinnen !
Treurige denkbeelden, die in
„ mynen geest nog dieper ingang kreegen toen ik de
„ laatfle dagen van OEtober befteedde om de onderfchei„ de posten te bezoeken. Op 't gelaad des Krygsvolks
„ vertoonde zich, een wanlust , niet gebooren uit een
„ geest van te onvredenheid en muitery; maar uit moed„ loosheid, gebrek aan linnen en kleederen."
In deeze omflandigheden ontving de Graaf kundfchap
van het overlyden van Koning LODE+WY1 DEN XV, en
dat LODEWYK DE XVI hem was opgevolgd , als mede
van de verandering in het Staatsdienaarfchap. Hy be.
greep, dat, te dier oorzaake, de zending van toevoer
zou vertraagd, en het plan zyner verrigtingen misfchien
geheel veranderd worden. Alle deeze omfhandigheden
waren voor hem belemmerend , en hem bleef niets over
dan geduld en handvastigheid, en de hoop, dat het gord3nn , 't welk het toekomende bedekt, eindelyk zou worden opgefchooven.
Het eerhe, dat zich opdeedt, was, volgens het Zevende
Hoofdtuk, een allerflegt[te trek, hem van Isle de France
gefpeeld. Een Oorlog met de Seclaves dreigde uit te
bartien; tegen hun gaat by veelvuldige Verbintenisfen met
de FF?ofden van verfcheide Landfchappen aan, die by de
dringendste aanzoeken de veywilligfte aanbiedingen deeden, en op zyne gegeevene toeftemming, om met hem te
deepen in den roem, van de Seclaves getugtigd te hebben,
een paarig uitriepeuu : „ De Seclaves zullen overwonnen ,
zy zus onze Shaven, vY )rden ! " Ongerust wals de
Graaf
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Graaf over deezen zynen flap, daar by op 't punt Rondt
om eene zaak aan te vangen, zonder byltand of bevelen
van het Bof; 't welk op dat oogenblik misfchien het oprigten der Volkplantinge kon opgeeven , en zyn volk te
rug roepen, ingevolge van de valfche gerugten, door de
Beftuurders van Isle de France verfpreid. Drie jaaren
waren 'er reeds verltreeken , zonder dat by de minne
orders omtrent zynen dienst ontving. Met beraadflaaging
zyner Officieren, om zich zelven alleen geene onderneeming te wyten te hebben , die zyne vyanden hem als
een bezwaar zouden kunnen tegenwerpen, befloot by aan
de Seclaves den Oorlog te verklaarén : dien hy voerde
met de Hulpbenden zyner Bondgenooten. De gewapende
Manfchap beliep zestienduizend , driehonderd en dertien man. Eene volkomene Overwinning bekroonde dee•
zen ítryd.
Te midden zyner Overwinningen , gelyk het Achtfe
HoofdJtuk berigt, kreeg hy een bepaalden last uit Frankryk, waar door hy zich in verlegenheid bevondt; doch
bemoedigd door cie genegenheid der Inwoonderen hemwaards. De Seclaves deeden Vredes-aanbiedingen. De
Hoofden des Eilands erkennen hem voor Oppergebieder.
Zyne Officieren befluiten op. Madagascar te blyven. In
eene groote Zamenkomst der Opperhoofden wordt by tot
4mpanfacabé aangefleld. Hier kwam hem te ílade, het ingeboezemd denkbeeld der oude Negerinne wegens zyne
Herkomst. Althans , by legt het Opperhoofd iznrrer.ewuit deeze woorden in den mond: „ Gezegend is de
„ dag , die u in 't leeven bragt ? Gezegend zyn uwe
„ Ouders, die zorg voor uwe Kindschheid gedraagen heb„ ben! Gezegend zy het uur, waar op gy uwen voet
„ op het Eiland zette 1 De Hoofden der Malgaos, en de
„ Capiteinen, wier harten gy gewonnen hebt, die u be.
„ minnen, en getrouw aan tt verknogt zyn, hebben ver„ haan , dat de . Koning van Frankryk voorheeft een
„ ander in uwe plaats te, hellen; en dat by op u te on„ vrede is , om dat gy geweigerd hebt ons tot zyne
„ Slaaven te niaaken. Zy zyn daarom zamengekomen,
„ en hebben Cabars gehouden , om te befisren wat te
„ doen, indien dit waarheid mogt weezen. Hun liefde
„ tot, en verknogtheid aan, u heeft my verpligt, in dee.
„ ze omllandighe.id , het geheim uwer geboorte te ont.
„ dekken , en uw regt op dit wyduitgellrekte Land ;
„ alle welks Inwoonders u aanbidden. Ja, ik zelf, r,.qr, r: ,r,_
-
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gehouden voor het éénig overblyfzel der
„ Familie van RAMINI, ik heb afgettaan van dit heilig
„ regt, om u voor den éénigen waaren Erfgenaam van
te verklaaren. De Geest van GOD, die over
IS I:AMINI
„ onze Cabars heerscht, heeft alle de Hoofden en Ca„ piteins doen zweeren, dat zy u willen erkennen voor
„hun Ampanfacabé; dat zy u niet zullen verlaaten; maar
uw Perfoon bewaaren, ten koste van hun beven, te,, gen al het geweld der Franfchen!" Dit geheele Hoofd
treffend in de befchryving der byzonderheden,-ílukis
en de worftelingen waarin de Graaf zich ten opzigte van
Frankryk bevondt.
By de aankomst van Gelastigden uit Frankryk, in het
Negende en laatfte Hoofdituk opgetekend , om hem te
vangen, en na Europa over te brengen, deedt BENYOWSKY
nf(Iand van het Bevelhebberfchap, en nam, zich uit Franfchen Dienst ontilaagen hebbende, het beheer der Volkplantinge, onder zekere voorwaarden, op zich; werdt, met
veel plegtigheids, tot Ampanfacabé des Eilands ingehuldigd; maakte beschikking op de Regeering en het Krygsweezen; kreeg van de Hoofden des Eilands volmagt om
xta Europa te trekken, en Verbintenisfen met eene Europifche Mogenheid te fluiten. Waar op by na de Kaap
de Goede Hoop filevent.
Dit is het beloop van 's Graaven Verrigtingen in deeze
onderneeming, en zullen de Leezers , die zich zo vaak
verwonderden over dien Man, hier nieuwe reden vinden,
om zyn beleid , fchranderheid , list , en onverfchrokken
moed, te erkennen.
Eigenaartig vindt zich de nieuwsgierigheid opgewekt,
om te mogen weeten , wat 'er verder van dien Graaf
kwam , wiens Gedenkfchriften met het affleeken na de
Kaap de Goede Hoop eindigen. Hier aan voldoet de Vertaaler, volgens zyne belofte, in een Naaberigt. In Eurona wedergekeerd, hadt hy , dit is 't kort beloop, van
wegen het Franfche Staatsdienaarfchap , de geweldigfte
vervolging te lyden ; om deeze te ontwyken , begaf hy
zich in Keizerlyken Dienst ; doch verliet denzelven , dewy1 de belangen zyner Keizerlyke Majefteit niet ítrookten met het geen hy nodig bath, om aan zyne Verbin
tenisfen op Madagascar te voldoen. — Beter dagt by te
zuilen flaagen in Engeland; doch zyne voorflagen vonden
geen ingang -- weshalven hy zich na America begaf,
en van daar na Madagascar toog, waar hy wél ontvangen
„ FANGOUR ,
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gen werd door de Inboorelingen ; doch in een gevegt tegen de Franfchen , op den drie -en- twintigtien van Bloei.
maand des Jaars MDCCLXXXVI, fneuvelde. „Een Man,"
volgens de Charaherfchets door den Engelfehen Uitgeever
W. NIGHOLSON „ van een onverfchrokken geest, tot lyden
„ gehard, en hebbelykt gewoon, om het uiterfte gevaar,
„ met eene ongewoone maate van bedaardheid, onder de
„ oogen te zien. By deeze zonderlinge gaven, bezat hy
„ eene grondige en vlugge kennis van 't menschlyk hart.
„ Uit den aart, door opvoeding en hebbelykheid, was
„ by gevormd om te overreeden, te beveelen, en te dwin,, gen ; en zyn leevenslot gaf hem overvloedige gelegen„ heid om deeze bekwaamheden uit te oefenen.
Veelvuldig en verfcheiden zyn de begrippen geweest,
„ over dit zeldzaam CharaEter gevormd. Zy, wier belan„ gen hun dreeven om hem te wederfireeven , hebben
„ geene befchuldigingen ten zynen laste gefpaard; en hun.
„ ne befchuldiging was van den fierkften en fchriklykí}en
„ aart. Zyne Vyanden hebben hein befchreeven als een
„ ongevoelig Dwingeland , en een Roover zonder eenige
beginzelen. -- Nogthans hadt hy, zo lang hy leefde,
zyne Bewonderaars en yverige Vrienden , die zich ,
„ ondanks allen laster, in de bresfe Relden om hem ten
„ dienst te ftaan. Als ik myn gevoelen moet zeg„ gen, dan zou ik verklaaren , nog niets tegen hem ge„ vonden te hebben , of het kan tweeërlei uitlegging
„ dulden; of het is gefchreeven door lieden , die elkan„ der tegenfpreeken, en belang hadden om hem zwart te
„ maaken."
Voorts voldoet de Vertaaler, in dit Naaberigt , aan de
toezegging, om de in- en uitwendige blykbaarheden by te
brengen voor de waarheid deezer, in veele opzigteh, vreemde Gefchiedenisfen. Dit volvoert hy op eene wyze, die
veele twyfelingen , in den Leezer gewis opgekomen , zal
verbannen. Doch wy moeten onze Leezers tot het Werk
zelve wyzen. Wy befluiten onze Aankondiging met de
betuiging der Schryveren van het Analitical Review, die
wy de onze maaken; „ dat wy het Werk ongelyk zou
aandoen, wanneer wy niet bekenden, 'er zeldzaam-„den
„ een ontmoet te hebben 't geen ons een aangenaalner
„ onderhoud verfchafte."
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Over de Staatsomwentelingen , derzelver Bronnen en Be.
hoedmiddelen. Uit het Hoogduïtsch van J. L. t.WALD,
door j. VAN LOO, Predikant te Ootmarfum. Te Utrecht
by W. van Yzerworst. Behalven het Voorwerk, 199 bi.
in gr. avo.
groote Waarheid, die overoud , beweezen , maar
E
.G nooit genoeg toegepast, is , wenscht de Heer
in deezen tyd van Omwentelingen , den Vorften
EWALD,

voor
oogen te houden , en in te fcherpen : de Waarheid , Menfchen blyven altyd Menfchen, wanneer men hen Menschlyk
behandelt. Menschlykheid is de grond van alle Rust
in Familien ; Gezetfchappen en Statten.
Om deeze Waarheid, in verband met zyn Hoofdonderwerp, de Omwentelingen, te ontvouwen, merkt hy op,
dat de Natuur gewoonlyk een flillen gang gaat; doch dat
'er ook Omwentelingen in voorvallen; dat men die ook
in de Gefchiedenis der Volken aantreft; dat ze dikwyls
nuttig, dikwyls fchadelyk, zyn. Dat men by edele
Volken de meeste, by onedele de minfte, Omwentelingen
vindt, al worden zy ook hard gedrukt en onmenschlyk
behandeld. Eene flelling, door voorbeelden geflaafd, en uit
den aart der zaake aangetoond, dat dit zeer natuurlyk is.
„ Immers," luidt de taal des Schryvers, „ is het met
„ de Volken gelegen, als met enkele Menfchen, waar uit
„ de Volken beftaan. En welk mensch laat zich wille„ keurig behandelen , willekeurig onderdrukken , als het
kind, de zwakke, de moedelooze , die voelt dat hy
„ geene kragten heeft om wederflard te bieden ? Of de
elendige, die geene behoeftigheden kent, als dierlyke.by
wien v=ryheid, menfchenregten, menfehenwaarde, ydele
„ klanken, overgedreeven dweepery, zyn, die zich de al„ lerveragtlykffie .behandeling laat welgevallen ,als hy maar ,
„ zonder te arbeiden, beter eeten en drinken, zig fraaijer
,, kleeden, kan? Wie is genegener anderen te onderdrukken, als de geldgierige, de eerzugtige, de zelfzoeken„ de, die de bevrediging van zyne hartstogten voor de
„ grootste zaligheid houdt, en elk oegenblik bereid is,
regtvaardigheid, menschlykheid, Godsdienst, alles wat
,, heilig is, aan dezelve op te offeren? Of de zwakke, de
„ moedelooze, de mistrouwende ,. die aanflonds vreest,
„ dat by al zyne magt zal verliezen , als hy aan de men„ fchen vryheid laat mcnselilyk te gevoelen, en niensch!f lyk
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„ lyk te handelen? Waar konden, derf alven, meer men„ fchen gevonden worden , die anderen onderdrukten ,
„ en meer die zig onderdrukken laaten, dan onder Vol„ ken, die nog in de kindschheid leeven, of zig door
„ het vergift des Zedenbederfs verzwakt hebben ? Hoe
„ begrypelyk is het, dat een Volk zig niet langer onder
„ het juk van den dwingeland krommen wil., als het uit
„ zynen kindfchen ouderdom in den jongelingsllandtreedt;
„ als het, verlicht over de regten van den Mensch , kragt
„ in zynen arm gevoelt, om zig deeze regten, in geval
„ van nood, zelfs met geweld, wederom te verfchartén!
„ Hoe begryplyk, dat men, onder een verzonken Volk,
,, menfchen aantreft, die trek hebben om dwingelanden
„ te worden; menichen, die zig tot werktuigen der dwin„ gelandy, voor goede betaaling, gebruiken laaten; en
„ menfchen , die zig zeer flit het yzeren juk om den
„ hals laaten faseeden, dewyl zy zig anders uit hunne
„ dierlyke gemaklykheid zouden moeten verheffen ! En,
„ als dan de zwakke dwingeland over andere zwakken
„ heerscht, hoe natuurlyk de vreeze , dat zy, valsch,
„ gelyk hy , maar fterker dan hy, eens wederom hun
,, hoofd oplleeken , en hem van een troon flooten zul.
„ len, dien by geroofd heeft! Hoe natuurlyk, dat hy
„ Reeds onregtvaardiger, harder , onmenschlyker wordt,
om vroegere ontnenschlykheden te bedekken , dat by
„ elk hoofd laat aflaan , 't welk juist denkt over de
„ dwingelandy,, elk hart doorboort, 't welk de onder„ drukking gevoelt, elke hand verlamt , die maar de
„ miene maakt van de ketens wat te verfchuiven ! Elke
„ Tyran en elke Vader in zyn huis , elke knaap en
„ jongeling , elk beduidend en nietsbeduidend mensch,
„ toont ons den gang der,dwingelandy, en der Omwen,, telingen , in een allerverflaanbaarst beeld, indien ivy
„ maar een eenvoudig oog hebben, om op het zelve te
„ letten."
Wyders merkt de Heer EWALD op , dat het meest gedrukte Volk zelfs niet zeer genegen is tot Oproer, en
zoekt de oorzaaken daar van in 's Volks Godsdienfligheid , in zyne gezetheid op Huislyk Geluk , en zvnen
Eerbied voor zynen Regent. Gevoelens, welke hy by 't
Volk wil bewaard hebben. Dat de Nationaale Vergadering in Frunkryk, van welke by verklaart, „ dat dezelve
„ veel goeds en veele groote dingen gedaan heeft," dit
werkflellig maakt, wordt door den Schryver wel heftig
ont-
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ontkend, en met flerke kleuren afgemaald. Meer onder.
fcheidings was hier te wagten en te wenfchen geweest
in een Schryver, die toont, vry opgeklaarde denkbeelden,
en een haat tegen dwingelandy, te bezitten.
Voorts is het, zyns oordeels, de noodzaaklykheid alleen, die tot Oproer dringt , dat oproerige Men£chen,
Schriften, en opflookingen van andere Hoven, alleen geene Omwenteling te weeg brengen. Ten bewyze hier van
(laat hy het oog op de merkwaardig(le oude en nieuwe
Omwentelingen, en fpoort derzelver bronnen op. Hy
fchetst het elchaisch Verbond, — de Romeinfche Omwenteling, — de Verdryving van TARQUINIUS, — den Moord
van CESAR, --de Omwenteling in Zwitzerland, — in de
moederlanden ten tyde van PHILIPS DEN II, --..— de nieuwe Brabantfche Onlusten, als mede de Luikfche, en
vry uitvoerig de Omwenteling in Frankryk, met de daar
toe van verre aanleidende oorzaaken. Het in dat Ryk
gebeurde (*) „ houdt hy voor onverklaarbaar, zo de
„ Gefchiedenis het niet verklaart. Dan deeze verklaart
„ het zo duidelyk, zyns bedunkens, dat men niet be.
„ grypt, waarom het Volk niet reeds veeleer zyne ban,, den verfcheurd hadt." Dit zal men moeten toeflemmen , als men zyne opgehangene Tafereelen der veelvuldige en ten Hemel fchreeuNende Dwingelandy in dat Ryk
riet aandagt , en niet zonder geweldigen fchrik , befchouwt. Welke uitzuigingen ! Welke onderdrukkingen l
Welke vertrappingen! gepleegd met den groottien en tergendllen euvelmoed. Waarom hy het zegel hangt aan
deeze bedenking van PAYNE : „ Als het Despotismus
zig, eenige eeuwen lang, heeft vastgeworteld , in een
„ Land, gelyk Frankryk, dan huisvest het niet eens meer
„ alleen in den Persbon des Konings; het fchynt wel zQ
,, aan zyn naam, en aan zyn fchitterenden glans; maar
„ het is zo niet in waarheid en beoefening. Het Dee„ potismus vestigt zich overal. Ieder Kantodr, ieder De,.
partement, heeft zyne byzondere Dwingelandy, die ge„ grond is op gebruiken en oude gewoonten ; iedere
„ plaats heeft zyn Bastille, en ieder Bastille zyn Dwinge„ land. Het oorfpronglyk en erflyk Despotismus, dat in

„ den

(*) Alien neetne in aaninerking, dat de Vertaaler zyne Voor
2 Nov. I792, gedagtekend heeft , en dat dus het-redn,
Oorfpronglyke van eene nog vroeger dagtekening is.

OVEIt DE STAATSOMWENTELINGEN.

4139

„ den Perfoon des Konings huisvest , wordt verdeeld
„ en weder verdeeld in duizend en duizend gedaanten —
„ het ver(terkt zich onder den fchyn van pligt , en het
„ woedt onder voorwendzel van gehoorzaamheid."
Ten flot der Befchouwinge van het jongst in Frankryk
gebeurde , (tot op den 6 Oct. 1789,) waarvan wy beter
en onpartydiger berigten bezitten , doet de Heer zwALD
deeze Vraagen: „ Of de Franfche Natie voor de Vry„ heid ryp is? Of haare Staatsge(Ieldheid die veerkragt
„ hebben zal , die zy by eene zo groote Natie noodig
„ heeft? Of haare nieuwe Conftitutie niet te veel, gelyk
„ voorheen de Symbolifche Boeken , op voorgaande en
„ tegenwoordige politieke ketteryen ziet , en die kefte„ ryen vergeet , die niet minder fchadelyk zyn , en
„ nog ont(Iaan kunnen? Of zy zo wel tegen het Des„ potismus van Volksgeleiders, als tegen het Despotismus
„ van den Koning en zyne Ministers, is beveiligd? Of
„ zy voor een Volk gef^hikt is , wiens Zeden in zulk
een afgryslyk diep bederf zyn weggezonken? Dit mo„ gen Staatkundigeia beantwoorden, en de tyd, de beste
„ beproever aller aardfclie inrigtingen, zal liet ontdekken.
„ Naa den dood van CESnr, zag men iets., 't welk men
„ nog nooit gezien hadt. 'Er was , zegt MMONTESQIIEtr
van de Romeinen, geen Tyran meer ; maar ook geene
„ Yryheid; want de redenen, die beiden hadden vernietigd,
,, bleeven voortduuren ! Als dit maar het geval by de
„ Franfchen niet is!" --- Indien de Eerw. Vertaaler, die
zomtyds met de onderfcheiding tusfchen [] iets in den
Text invoegt, regttnaatig en juist oordeele , is deeze
wenk reeds beflist; immers by fchryft , „ dat de Om„ wenteling in de Regeeringsvorm eerie geheele Omkee.
„ ring is geworden van alle Regtvaardigheid, van alle,
„ Billykheid, van alle Vryheid, met één woord, van al„ les wat Menfchenregt is, en op Menschlyk Geluk in„ vloed heeft ! "
Dan laaten wy voortgaan met het geen de Schryver
zelve uit deeze befchouwde Omwentelingen afleidt. 't Is
dit algemeen gevolg : „ 'Er ging altoos Tyranny van
„ den eenen of anderen aart vooraf, die het zaad der
Omwenteling ftrooide , eer het zich kon ontwikkelen."
Dit brengt hein tot het ander doel zyns fchryvens. De
Bronnen der Omwentelingen aangeweezen hebbende, wyst
by aan, hoe men de Omwentelingen kan voorkomen. Inleiend hier toe is eene Afdeeling, waarin de Heer EWALD
T.r'T. 1793. NO. 9.
harDd
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harde waarheden predikt, en, met klem van voorbeelden,
toont, hoe het Despotismus, de onmenschlykheid en euvelmoed der Despoten, op het menschlyk hart werken,
en by d'e Volken op dezelfde wyze; dat zy, onaangezien
alle kunflenaaryen van het Despotismus , liet op den duur
niet draagen. Gewoonte kan hun daar tegen wel wat ver
maar ,'z zegt hy op 't einde , „ hoe lang ook-harden,„
„ deeze toeftand , by die onder het Oostersch,Despotis•
mus gebukt gaan , moge duuren, het kind blyft niet
„ altoos kind, liet groeit op tot een knaap, tot een jon.
„ geliug, gelyk liet geval met de Europeefche Natien is.
„ Zo zeker alle Volken en Stammen — menfchen zyn,
„ dat is weezens voor volmaaking vatbaar, tot volmaaking
innerlyk gevormd, en derhalven befteind zyn, zo ze„ ker zullen zy vroeger of laater hunne menfchenregten
„ voelen en gebruiken. En Wee dan den Dwingeland,
„ die hen nog als Kinderen, of wel als Dieren, behande.
„ len wil. Hunne jongelingskragt zal vreeslyk opwaaken;
„ zy zullen hunne ketenen als een dunnen draad verfcheu.
„ ren, en die honderdvoudig verdubbeld hem aanleggen,
„ die ze hun niet wilde afneemen, indien by maar in 't lee.
ven blyft. Het zal hem niet beter gaan, dan het den Eu„ ropeelchen Vorst zou gaan, die zyne tot jongelingen op,, gewasfèn Onderdaanen , als kinderen of diermenfèhen,
„ gelyk een Afiatisch Despoot, behandelen wilde. De Jon„ gelang ontrukt zich aan het vaderlyk gezag , als men
„ hem altoos als een kind behandelen wil, en fchoon de
,, Vader hem ook, over elke tegenfpraak, met de roede
„ tugtigt, zo blyft hy daarom waarlyk geen kind."
Over de algemeene Verbintenis der Vorflen, om de Om.
wenteling te keer te gaan, het gebruik van ftàande Legers ten dien einde , velt hy een ongunftig oordeel
desgelyks keurt hy ftrenge middelen , die voor een tyd
van dienst, maar niet altoos nuttig zyn, af.
Even
weinig worden, zyns bedunkens, de Omwentelingen voorgekomen door ftrenge beteugeling der vryheid in denken, door verboden, datgeen inwoonder uit een oproe.
rig Land over de grenzen mag komen, of de beteugeling
der Drukpersfe. „ VorPen 1" roept de Heer EWALD uit,
„ door niets dan door Menschlykheid zult gy de waare
„ bron der Omwentelingen toefloppen , en U en uwe
„ Naakomelingen eene geruste Regeering. voor altoos ver.
zekeren. De liefde uwer Onderdaanen zal u beter be,, fchermen tegen Oproerftigters, dan uwe Lyfgarden,
„ uwe
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uwe f'caande Legers, dit zullen kunnen doen. --.
„ Vordert niet meer fchattingen van uwe Onderdaanen,
„ dan gy naar de gefieltenis des Lands moogt vorderen,
„ en fchikt uwe verteering en hofhouding zo , dat gy
„ niet noodig hebt zo veel te vorderen. 'Er zullen u
„ misfchien Hovelingen , Kamerprefidenten en Staats.
„ mannen, op yde zyn, die u, met alle non-fens van g@„ leerdheid en welfpreekenheid, op een vertrouwlyken
toon willen wyswaaken , wat Vader TEILLIER aan,
„ zyn geloovig Biegtkind LODEWYK DEN XIV' , ter ge„ rustfielling van zyn geweetexi , wysmaakte, dat al het
„ vermogen van uwe OnderdaaneR tot op den laatsten
„ penning u toebehoort (*) ; maar gelooft hun niet.
„ „ Menig Vorst denkt, dat by het vermogen van den
„ Staat, en van zyne Onderdaanen, als zyn volkomet
eigendom kan aanzien; gelooft, dat de Voorzienigheid
„ „ Benige millioenen menfchen voor hem gefchaapen heeft;
„ „ en laat zich daarby niet invallen, dat dezelve hem
„ „ tot dienst deezer millioenen op die hooge plaatze ge„ „ field heeft. " Zo fchreef JOSEPH DE II, en hy
„ wist zeer wel wat hy van zyne Onderdaanen kon vor.
„ deren (t) — Als gy uwe Staatsinkomlien goed
„ aanlegt, als uwe domeinen en bosfchen wel beftierd
,, worden, als gy uit uwe bergwerken , uit uwe zout„ mynen , uit uwe- visfclleryen, al het voordeel trekt,
wat zy kunnen opbrengen; als gy het crediet des
„ lands weet te verhoogen, en de jaarlykfche cynfen te
„ verminderen; als gy verflaat, uwe inkomften door het
„ aanbouwen van woeste gronden, het aanplanten van
„ nieuwe bosfchen , door aanwakkering van den gekst
„ van nyverheid, zonder den druk uwer Onderdaanen, re
„ vermeerderen ; als gy wysheid genoeg hebt , mannen
„ te verkiezen , die kunnen uitvoeren, 't geen gy wilt;
„ als gy verflandig en braaf genoeg zyt, hun raad op te
„ volgen , en hen met die hoogagting te behandelen,
„ die hun toekomt; als gy fireng agt geeft op den hiaat,
„ die iedere uitgave regelt , en u vaste overtuiging be„ zorgt, dat elk Koningryk, zo wel als eik huishor.
,, den, zonder deeze voorzorg, bankroet moet gaan --.-.,
„ dan
(*) Men vindt deeze Anecdote uit de Mem. de M. le Due
DE SAINT SIMON, aangehaald in het Nieuw Algem. Magaz. 'an
Weetenfchappen , euz. I D. bl. go¢. VERT.
(t) In zyn Werkje over het Staatsbejlier. Weenen 1784.
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„ dan hebt gy niet noodig op nieuwe belastingen , dat
„ is op den ondergang uwer Onderdaanen, te peinzen —
„ dan zult gy nog menig een verarmden onderfleunen,
menig een agteruitgezet huisgezin zyne .fchulden kun„ nen kwytl helden, dan zult gy den wasren Vorstlyken
„ en Koninglyken wellust genieten, wel te doen."
Des Heeren ÉWALDS Raadgeevingen, voor de Duitfche
Vorilen meer byzonder gefchikt , vermaanen hun tegeit
twee geesfeiroeden , waar mede niemand hunner zyne Onderdaanen tugtigen moet, en 't geen vroeg of laat hun
tegen die Vorften zou kunnen doen opílaan. Het Wild
voeden en Menfchen verkoopen. Over dit laat(ie kunnen
wy niet naalaaten een gedeelte zyner gevoelige taal, en
treffende fchildery, af te fchryven. „ De Menfchenhan„ del, het Soldaaten verkonpen, is een handel, die ze„ derf eenigen tyd in Duitschland, en nergens anders, is
„ in zwang gekomen; een handel, die tot de Financie.
„ middelen onzer opgeklaarde tyden ! behoort, en met
„ niets van dien aart, 't welk de voorige Eeuwen ople„ veren, kan worden vergeleeken. De Zoonen zyner Onderdaanen, die, ter beveiliging of verdeediging
„ van het Vaderland, Soldaaten worden, te dwingen om
in den Oorlog, die tusfchen twee vreemde Magten ont„ ftaan is, zich aan een van beiden te verhuuren, op
„ dat de Regent zyne Schatkist met eenige duizend of
„ honderdduizend ryksdaalders vermeerdere; frisfche Jon„ gelingen aan hunne Ouders, Vaders aan hunne Kin„ deren, te ontrukken, hen na een vreemd land te zen
aan alle de elenden van den Oorlog bloot te-„den,h
„ flellen , hen te laaien doodfchieten , daar voor eene
,, bepaalde fom te ontvangen , die misfchien aan eene
„ ydele trotfche Matres gefchonken , door eene onver• zaadelyken Gunfteling opgeflokt, op reize door vreem• de landen verteerd, of in een Bank op Intrest gedaan,
„ wordt : de gefneuvelden dan wederom door het merg
,, der Onderdaanen te vergoeden, den jongeling van den
ploeg , of van het handwerk , den bruidegom uit de
„ armen van zyne jammerende bruid, den man van de
,, zyde zyner magtlooze vrouwe weg te rukken , op dat
by ook doodgeichooten , en volgens het verdrag be.
„ taald, worde : dit alles zo ver te dryven, dat vrou.
wen den ploeg befluuren , en grysäarts den dorsch„ vlegel weder in de hand neemen, moeten, om aan het
„ huisgezin brood te geeven, wie vindt woorden, ílerk,
„ uitdrukkend genoeg, om dit meer dan Oosterfche Dess> Po-
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, potismus te befchryven ? Ik fpreek van Vorflen niet
„ gaarn zonder eerbied, al verdienen zy ook den naam vart
„ Voríien niet. Maar kan men nalaaten te vraagen: wat
„ is Zielverkoopery , indien het dit niet is? Het Volk
„ gevoelt deeze tyranny zeer diep , al zwygt het. 1k
„ hoorde Vaders klaagen over den iroof hunner Zoonen;
„ ik zag hunne beevende lippen , hunne ten Hemel ge.
„ flaagen ílyve blikken, hunne wringende handen , de
„ krampagtige trekkingen hunnes lichaams ; ik zag menig
„ een gedwongen Soldaat zyn flaavenrok met voeten tree„ den, en zyn geweer op een aan den wand ruw neer.
„ gekletst beeld van den Vorst beproeven ; ik hoorde
„ hunnen ysfelyken vloek, ik zag hun nog ysfelyker blik !
Ging deeze Menfchenhandel zo voort , wie kan 'er
„ borg voor blyven, dat een geheel Regiment van zulke
„ Soldaaten nieti vroeger of laater opllaan , dat het aan„ hang vinden, dat elk beroofd Vader, elk ten ílacht„ offer gedoemd Zoon, hunne aanhangers zyn zouden?
„ Onmenschlykheden worden vroeger of laater gewis ge„ wrooken ; vooral , wanneer dezelve tot een geregeld
flelzel zyn gemaakt!"
Met veel nadruks pryst EWALD Mensclilykheid aan
verlichte Staatsdienaars te kiezen _.,.._ uit eigen oogen te
zorg voor
zien -- de klagten van allen te hooren
de Opvoeding der Vortten- Kinderen te draagen -.
Land voor een toekomend Despotismus te beveiligen,
door het aanllellen van Standen „ vertegenwoordigers
„ des Lands, die het regt hebben van toi fpreeken, als
„ alles zwygen moet, die den verkwister in zyne ver„ kwisting , den geweldenaar in zyne onderdrukking,
den onmensch in zyne wreedheid , kunnen te keer
„ gaan ,en durven te keer gaan." — ,,Koning ANDREAS II,
„ van Hongaryen, liet in het Jaar 1222 de Engelfche Vet,
„ Alle onderdrukte Volken hebben het regt , zich tegen
„ hunne Onderdrukkers te verzetten ,zonder daarom Op,roeri„ gen te zyn, in zyne Staats -Contlitutie invoegen, en be„ lastte, dat de Koningen dit Artykel zouden bezweeren."
Ten flot pryst de Heer EWALD den waaren Christlyken
Godsdienst, aan , als een behoedmiddel tegen Ornwente.
Tingen. Doch wy hebben reeds genoeg bygebragt, om
den aart van dit Gefchrift te doen kennen, gevloeid uit
de pen eens Schryvers, die geen Voorpander der Omwentelingen, maar een verklaard Vyand van D\vingelandy,
ss. De Eerw. Vertaaler heeft, behalven eenige 1'usfc)benvoegzels, 'er eenige Aantekeningen bygedaan.
'InsDd 3
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Antwoord, op het Werk van den Fleer THOMAS PAINS, getyteld:
Rechten van den Mensch, enz. Door JOHN ADAMS, Schildk.
Uit het Engcisch. Te Dordrecht bi A. Blusfé en Zoon, 1793.
68 H. in gr. 8vo.
Dit zelfde Antwoord. Te Haarlem by J. van Walré en Comp.
en A. Loosjes Pz. 68 bl. in gr. 8vo.

N
Americaanfche

ret vreemd , dat de Aankondiging eens iIntwoords op
PAINE vat- den hier te Lande , zints den aanvang der
Onlusten, zo bekenden fleere j. ADnrMS, in de
Engel/'c,'re Nieuwspapieren , een aantal Boekhandelaars uitlokte,
om elkander voor te komen in het aankondigen eener Neder
Vertaaling dier Brieven. Deeze onder elkander in de-duitfche
Couranten geplaatst te zien, gaf ftoflë for menig een glimp.
lach, en men verlangde te verneemen , wie de eerfte gereed
zou weezen , uit aanmerking van de bykans gelyktydigheid
des verklaarden voorneemens. Dat zy allen eene Vertaaling
zouden wangen , was niet te denken ; doch dat meer dan één,
de kleinheid van het Stukje in overweeging genomen zynde,
het zou onderneemen , liet zich gisfen. Die gisting werd beantwoord . BLUSSé EN ZOON hadden, fchoon, zo 't ons voorslaat,
in Aankondiging laater, de Vertaaling en Druk eerder in gereedheid dan de Haarlemfche Boekhandelaars wnr.Ré en LOOS^ES, die zich, om onderlinge belemmering voor te komen, ver
hadden; doch het leedt fegcs weinig dagen, of ook dee--enigd
ze laatstgemelden kwamen met hunne Uitgave te voorfchyn ,
zo dat het ons aan geen voorraad van deeze Brieven ontbreeke; en de beide Vertaalingen ontloopen elkander zo weinig,
dat de een boven de ander geene aanpryzing verdiene. De ver
heeft 'er geen broddelwerk van gemaakt.
-hasting
Hadt men de twyfelagtige herkomst deezes Intwoords geweeten, de drift, om 't zelve in 't Nederduitsch te kleeden, zou
zo groot niet geweest zyn. I)at men in Engeland 't zelve
voor een Gefchrift van dien Staatsman hieldt, of althans wil.
de gehouden hebben, blykt daar uit, dat Mr . STOCKDALE , de
oorfpronglyue Americaanfche Uitgave te Londen , onder den
naam van JOHN ADAMS, Esq. nadrukte, als mede dat, in het
Regtsgeáing over PAINE, Benige plaatzen uit die Brieven worden aangehaald, met byvoeging, dat deeze ie meer opmerkirigs

verdienden , als gefchreeven door den tweeden Pet /eon in liet
Uitvoerende Staatshefiuur van filmerica. Doch den Uit.
geeveren van the Univerfal Magazine (*) werd dit berigt , we-

gens
(') Zie Univ. Magaz. for Fstr. i793, bl. r4?.
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bens de herkomst deezer Brieven , ter hand geheld : „ Om
„ regt te doen aan myn Vriend Mr. JOHN ADAMS, moet ik u
berigten , dat het Antwoord, zo genaamd , niets anders is dan
een aantal Numeros, getekend PUBLICOLA, uitgegeevcn in the
„ Gazette of the United States, Vol 3, tusfchen Juny 8 en Aug.
„ 6, 1791. -- July 23, 1791 herhaalde de Gazette, uit Duly.
,, LAP'S American Laily tldvertifer,, een Papier, getekend
„ AGRICOLA tegen PUBLICOLa, waar in de eerfte flyf en iferk
„ flaande houdt , dat PUBLICOLA niemand anders was dan de
„ Vice-Prefidenc JoHN ADAMS Esq., dien hy heftig befchuldigt,
„ van alles , wat zyn kunst , vernuft en geleerdheid, vermag,
„ aangewend te hebben, ter rechtireellfche beflryding van liet
„ vry en gelyk beginzel des Staatsbeftuurs, waar in hy ge„ plaatst is. PUBLICOLA fchryfr, in zyn laatfile Papier, ge„ drukt in the Boston Columbian Centinel , waar in het ge„ heele Antwoord eerst voorkwam : De Papieren, onder de
„ Naamtekening van PUBLICOLA, hebben een voed van misver„ fland en mishandeling veroorzaakt; niet ten aanziene van den
„ daadlyken Schryver, noch omtrent de Gevoelens daar in be,, weerd; maar ten opzigte van een ve;•onderflelden Scrzryver, en
„ van veronderfíelde Gevoelens. Wat den Scziryver betreft, geen
„ der gistingen , in druk verfcheenen , is welgegrond. De Vice.
„ Prefdent fchreef poch herzag de Brieven ; by gaf geen de
„ minfle goedkeuring aan Benig Gevoelen , daar begreepen; en
„ gingen ;y niet ter Drukpersfe onder de vogrgeweiide befcher.
„ ming van diens Zoon."
Dit zegt reeds veel; dan nog meer de Verklaaring van jong
ADAMS zelve. Te weeten , toen in January deezes Jaars de
groote WASHINGTON , met Algemeene Stemmen der Vereenigde
Staaten van America , op nieuw tot Prefident verkooren
werd, kreeg de Vice-Prefident Jotzv ADAMS ook de verkiezing
op nieuw; doch flegts met een kleine Meerderheid van Stemmen. De oorzaak hier van was, dat men hem hieldt voor den
Schryver der Brieven , in antwoord op Mr. PhINE's Regten
van den Mensch, getekend PoBLICOLA. Doch de Heer Ar ms
verklaarde, by openlyke aankondiging, dat by de Schryver dier
Brieven niet was. Zyne Vrienden bragten ook den llnaericaanen te binnen , hoe zeer ADAMS door het Hof van Groot-Brittanje vervolgd geweest was. Zonder deeze Verklaaring, en bykomende bedenking , zou Mr. CLINTON , die hein in Stemmen zeer naby kwam, Tice-P'refadent geworden zyn (').
Zo veel oordeelden wy ter toelichtinge, wegens den Schry_
ver deezes Antwoords, te moeten zeggen. Wat het Tnt:voord
zelve betreft, 't zelve blyft , wiens Werk het weezen moge,
tier oordeelkundige Leezinge waardig, en kunnen wy ons zegel
(' j Zie th; Urziv, 117agrz., als huren, hl. [5z,
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gei zeer wel hangen aan 't korte Voorberigt, voor de Uitgave
by WALRé en LoosJes. „ Ontbreekt tot op heden aan den
Nederlardfchen Leezer eene Overzetting van het oorfpronglyk
Werk van den Heer BURKE, tegen het welk dat van den Heer
PAINE, onder den Tytel van Regten van den Mensch, in de
eerlle plaats , is ingericht , het laatstgenoemde egter heeft,
vertaaict zynde, een zeer groot aantal Leezers in dit Land gevonden. De leevendige en ftoute Voordragt der vrye ge.
voelens van den Heer. PAINE hebben zeker niet weinig toegebragt, om de aandagt onzer Landgenooten uit te lokken, en
het naïve, dat in zyne fchryfwyze heerschr, betovert ligtlylc
de zodanigen, die met dat onderwerp by voorraad zyn ingenomen. PuNF heeft dikwerf, vooral in zyn Eerfle Deel,
zyne magtfpreuken tegen de magtfpreuken van den Heer BURKF:
aangevoerd; de gewoone, fchoon weinig afdoende, Wapens in
Twistfchrifien van Mannen , welke het niet aan geest mangelt. 't Kan ondertusfchen allen veriandigen, die het al.
leen om Waarheid te doen is, en die zich niet vergaapen aan
de geestigfle flagen van de twee vernuftige Partyen , die het te
doen is om het Geluk des Menschdoms , niet onaangenaam
zyn , de hedaarde , koele en onpartydige , Wysbegeerte te zien
optreeden, om, met een edel gevoel van Menschlievenheid aan
te toetzen. Zulk-gedan,wry gevod'l3wzn
een toets van liet Werk van PAINE meenen wy althans gedeelt.
lyk te vinden in bet .dvtwooid van den in ons Land zo bekenden Hee: jorrN ADAMS" — lees hier, van den Onbekenden
$chry •er.
De Uitgeevers te Dordrecht en te .Haarlem belooven in 't
Plot, dat, hyaldien deeze Brieven door den Heer ADAMS mogten vervolgd worden, zy dezelve , zo ras mogelyk, vertaald,
hunnen Landgenooten zullen mededeelen. Wy gelooven
niet, dat zy gelegenheid zullen vinden om in een wedloop te
treeden, ter voorkorninge van elkanders Uitgave des Vervolgs.
Dan wy pryzen, fchoon ADAMS de Schryver niet zy, nogmaals
dit Antwoord der gezette Leezing aan van hun, die PAINE geleezen hebben. De kortheid en aart van het Stukje ontiaan
ons van eenig Uittreuzel te maaken, en heeft de zonderling
Lotgevallen deezer Brieven ons reeds langer, dan-heidvan
wy beoogd hadden, daar by doen ttilltaan.

1Qn-
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Onzydig Vertoog, over de welvoeglyke, en zelf ingewikkelde nood.
zaaklykheid , om de Ponnisfen van Perfoonen , die , wegens
het pleegen van Yolksbeweegingen by de jongte Staatsömwenteling gebannen zyn, niet alleen buiten efeé te (lellen; maar
aan deze en andere meede ter zelfder zaake hun Vaderland
eniweeken, generale Amnestie te accordeeren. Door Mr. Ga
CORNELIS HARGER, fur. Utr. Dotor, en Advocaat voor-RAD
de Respective Hoven van Justitie in Holland. Te 4mflerdam
by H. Molényzer, 1793. In gr. 8vo. 16 bl.
e Bekendmaaking van het opgemelde Stukje in de Nieuwspapieren trok onze aandagt, en , de uitgekomen Boeken t'huis
D
krygende, greepen wy terfiond met gretigheid na een Werkje,
't

geen een zo belang inboezemenden Tytel droeg. Ras waren wy
voldaan ; wy vonden een allergewigtigst íluk zo oppervlak.
kig, gebrekkig, en op eene zo weinig betekenende wyze, behandeld, dat wy ons verheugden 'er af te weezen met 16 blad
liegt Nederduitsch geleezen te hebben , en voor die-zyden
moeite de zodanigen oníer Leezeren te kunnen waarfchuwen,
die zich niet reeds in ons geval bevonden. Welmeenendheld willen wy Mr. HARGER niet ontzeggen; maar by heeft
niet gedagt aan de bekende Les van HORATIUS :

Sumite materiam vestris , qui fcribitis, equam
diribus, & ver/au diu, quid ferre recufent.

Mengelwerken der Kamer van Rhetorica, genaamd: De Gouds.
bloemen; daar seen fchryft: Uit jonde begrepen. 1e Gouda
by W. Verblaauw, 179x. In gr. 8vo. 3:o bi',
e Rhetorykers Kamer te Gouda werdt in den Jaare J437
D
gedicht. Meermaalen was zy het oogenblik banter vernietiging naby, doch bleef echter, geduurende ruim c4 jna-

ren, altoos onafgebroken, een klein overlchot van bedaan behouden. Zedert eenige jaaren kwynde zy; doch verkreeg, als
't ware, op den ?6den van Louwmaand, ties Jaars 1786 , eert
nieuw leven; wanneer de bekwaame G. C. C. VATI.ri NI ER, Rector der Latynfche Schoole te Gouda , eene gepaste Redevoering, by de herhelling der Kamer, deedt, en de Befchetinhee.
ren, Befluurderen , de Ambtenaaren en Medeleden derzelve,
aanmoedigde , om met een gepasten yver liet spoor te volgen
van die twee Broeders der Kanier, welke één jaar te vooren
Aileen nog waren overgebleven, en zich alle moeite gegeeven
badden, om dezelve te herfiellen, en te doen bïoeijen.
Dd5
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De Redevoering, by die gelegenheid gehouden, heflaat 1&
deeze Mengelwerken, billyk , de eerlle plaats , naa de %Vetten.
De Redenaar befchouwt in dezelve de oprichting en den toefland
der oude Rhetorykers Kamers. „ Al vroeg (zegt hy) richtte men
hier Genootfchappen op, welken met den naam van Kameren
van Rhetorica beftempeld, en daar by, tot heeden, zyn bekend
gebleven; zo als derzelver Leden Rhetorykers genoemd wierden. Voor de eerfte Stichters van zodanige Genootfchappen
houdt men algemeen de Geestelyken , wier oogmerk mogelyk
in den beginne alleen was, de domheid en onkunde hunner
Gemeenten te gemoet te komen, door ftomme of fpreekende
vertooningen der Bybelfche Gefchiedenisfen; 't geen natuurlyk
aanleiding gaf tot die leerzame uitfpanningen , die men daarna
Tooneelfpellen noemde. Dat ten minfen de Schouwburgen hun
aanzyn, voortgang en verbetering , aan de Rhetorykers ver
ImJlerdamfclte, die, in 1617 ge--fchuldigzyn,bewst
1licht , het eerst den Moord van Prins WILLEM DEN EERSTEM
ten tooneele zag voeren , door den Delftfchen Rhetoryker noGnENDORP ; welk Stuk door Warenar, van den Drosfaard HOOFT,
's anderendaags gevolgd werdt; van welk begin haare tegen
grootheid zynen oorfprong nam."
-wordige
in Vlaanderen was de eerfle_ Kamer , van welke men melding gemaakt vindt, die van Tperen, welke den naam voerde
van Alpha en Omega; zonder dat men nogthans den tyd haa.
ren flichtinge naauwkeurig weet te bepaalen. Dje van Diest
rekende zich van het Jaar r3oz, waar aan de ilntwerpfche
Kamer volgt van 1400; na welke men die van Kortryk, Mia
de/burg, Vlaardingen, Nieuwkerk, en eindelyk Gouda, vindt,
waar de Goudsbloem in 1437 wendt opgericht; zo dat dezelve
zich niet te veel aanmaatigt , wanneer zy zich eene der oud.
ften noemt. Dit getal nam zo wel in de Steden, als op de
Dorpen, dermaate toe, dat men byna van 200 Kameren, binren de X''II Provintiën , melding gemaakt vindt, in den tusfebentyd van 1302 tot 1618 opgericht; in welk jaar de jong.
Ik Kamer te Utrecht fchynt gevestigd te zyn, onder den naam
van 't Rosmarynbloenzken; ten minflen den Redenaar is, naa dien
tyd , geen fpoor van nieuwe stichtingen voorgekomen; en
geene oudere dan van 1302; fchoon BmnLO, in de Verhandepi -3g van den Fleece Hops over dit onderwerp, verzekert, fukken van vóór den Jaare 1200 gezien te hebben.
„ De grootheid en luister deezer Kameren was onderfcheiden; over 't algemeen echter kan men zeggen dat zy groote
Voorilarders vonden; zo dat zy niet alleen op Graaflyke, ja
Pausfelyke, gunstbrieven boogden; maar zelf de aanzienelyktle
perioonen , uit den Vorffelyi,en, Adelyken , en Regeeringfland, onder haare Leden telden; als daar waren Hertog JAY
VAN BRABANT, Keizer KAREL DE VYFDE , Prins WILLEM DE
EER•
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IlcriSTE, de Heeren Van NOORDWYtt, MONTMORENCY, GAVERE,
BORNE, LANNOYE, en anderen.

„ Deeze Broederfchappen worden , met reden , gezegd in
hunne beste tyden ten oogmerk gehad te hebben, de verbetering van Taal- en Dichtkunde , Zeeden en Godsdienst. Ter
bereiking deezer einderi zag men veele Gefchriften en Ver.
tooningen: zo kwam in 1539, in 't licht, de Coufle van Rile.
toryken, door eenen Geestelyken van Oudenaarde, MATTHYS bE
KASTELEYN, Priester en Factor aldaar; en laater de Taalkundige
Werken der AmJlerdamfche Kamer.
„ Hunne Speelen bedoelden ten duidelykften algemeene
verbeteringen , (fchoon men zulks van alle tyden niet even
zeer durft zeggen) waarom zy niet fchroomden kerkelyke en
waereldlyke gebreken ten toon te stellen , dikwyls zo vey.
moedig, en zo min omzigtig, dat men naar de bedoelde per.
foonen niet behoefde te raaden ; die op hunn' beurt niet
nalieten , den Rhetorykeren allen afbreuk te doen , en niet
zeden drukkende befluiten tegen hun deeden vormen, en ten
uitvoer brengen; de llrenglle echter, ja zelf de Bloedplakaaten, konden hunnen yver, in 't gispen der Onverdraagzaam.
heid , 't voortaan der Vryheid , en het in de hand wer•
ken aan den Gereformeerden Godsdienst, niet uitblusfchen ,
zo , dat wy hun geenen geringen dank verfchuldigd zyn,
voor de Voorrechten, in wier bezit wy ons thans mogen ver
-heugn.
„ Zy bragten ook veel toe tot de Juisterryke vieringen
van merkwaardige gebeurtenisfen , waarvan men voorbeelden
vindt by het fluiten Van het twaalf jaarig Befland; de In.
vying der Leydfche Hoogefchool; Iluwelyken , en Inhaalingen
van verfcheidene Vorl}en in dit Land, enz.
„ Dan hunne pragtigfle Vertooningen bewaarden zy voor hunne Intreêreden : dus was men gewoon de byeenkomflen der
Rhetorykeren te noemen, wanneer dezelve, op uitnoodiging van
eene of andere Kamer, met groote pracht derwaards tongen,
ter beantwoording der voorgeilelde vraaben , en mededinging
naar de uitgeloofde pryzen. Onder andere trekken van hun
aanzien telt men ook dit, dat zy, even als de Vorflen van
dien tyd, Benen Kamer-Nar hielden, die by zulke en andere
gelegenheden zyn best deed, om het gemeen door zyne fnaakeryën te vermaaken. Tot dergelyke optogten wierden zy
meeshit door onderfiandgelden der Regeeringen in flaat gefield;
en waarlyk, ;men behoeft zich niet te verwonderen dat zy
die noodig hadden, als melt in aanmerking neemt, wat kosten
eene zamenkomst van 609 en meer Menfchen vereischte; wat
toertel 'er noodig was tot eene Intrede, zo als te Antwerpen in 1561 plaats had, waar veertienhonderd drie en zeventig
i hetorykers te paard, gekleed in rood Carmozyn, met zilver
of
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of goud; 21 Romeinfche Zege- en 196 andere Wagens geteld
wierden , aldaar verzameld uit maar elf Steden ; waar op nog
volgde een kleiner Feest, waar vier Steden verfcheenen , te
zamen uitleverende i Ig Paarden en 46 Wagens.
„ Dan, waar zyn thans de fpooren dier voorige grootheid
te vinden ! Naar het algemeen beloop der zaakes , klommen
zy tot eene onnaöoglyke hoogte, en zonken weder in her niet.
Van alle deeze Broederfchappen zyn 'er nu mogelyk 6 of 7,
die nog iets meer dan den naam behouden hebben, (als één
te Hasfelt, cie eenige die in geheel Overysfel is; twee te Haar.
lern; één te Veere; één te Bras/el; die van Gouda, enz.) de
overige vergongen, toen de lust werdt onderdrukt door strenge
bevelen, uit den haat der geheekelde Geestelyltheid ontfprooten ; of door fcherpe Plakanten , welke de toeneemende los
zich de Rhetorykers op het laatst in hunne-bandighe,
vertooningen begonden te veroorloven , noodzaakelyk maakte
en billykte; hunne algemeene verachting, en eindelyk hunnen
gebeden ondergang, bewerkte; nadien, in 1711, door de Staa.
ten van Holland, het fpeelen en omryden der Rhetorykeren
geheel wierd verbooden; welk verbod, op veele plaatfen, de
Kameren deed te niete gaan."
Aanmerkelyk is her , (dat wy dit , in 't voorbygaan , hier
aanmerken,) dat van alle de Voortbrengfelen der Rhetorykerei3,
van alle hunne Speelen , zo weinig heden in aandenking is,
of gelezen wordt: waar toe de verouderde flyl en taal dier
hukken zeker veel aanleiding geeft. Men heeft , zo verre
wy weeten , nog maar twee Kluchtfpellen der Rhetorykeren,
die nu en dan, fchoon eenigzins veranderd, op den Amfteldamfchen Schouwburg vertoond worden : namenlyk, Haat en
Nyd , en de Moedwillige Bootsgezel, beiden gemaakt door G.
OGLER, van ontwerpen; die, volgens den (maak van dien tyd,
de zeven hoofdzonden , in zo veele Tooneelfpellen, onder de
Spreuk: Uit jonfle verfaantd, voordroeg; van welken de Moed
willige Bootsgezel die van Gransfchap bekleedde; terwyl Haat
en Nyd deszelfs oorfprongelyken naam heeft behouden. Deeze
Hukken wierden het eerst r8 October 1645 en t1s47, op de
Kamer de Violieren, te Antwerpen, vertoond,
De Redenaar bepaalt zich vervolgens naauwer, om van de
Goudfche Kamer alleen te fpreeken. Hy meent, dat derzelver
Spreuk, Uit jonfle begrepen, niet anders wil zeggen, dan het
geen men in 't latyn, keniam pry laude, of Verfchooning ire
plaatfe van lof, noemt. Hy deelt vervolgens eenige byzonderheden van die Kamer mede; zo als de plaatfen, waar de
Broederfchap te Gouda haare Vergaderingen hield; de befcherfning,die zy van de Regeering aldaar genoot; en het geld,dat
men, tot haar beflaan en reizen naar andere Broederfchappen,
goedgunflig fchonk. Eindigende zyne Itedevoeringe niet gepaste Aanfpraaken, welke de hernieuwing der Kamer noodzaakelyk maakte.
Thans,
-
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Thans kan men de Broederfchap, of Rhetorykers Kamer, te

Gouda, als in een . dichtkundig Genootfchap herschapen kring

aanzien ; die zekerlyk te meer, aanmoediging verdient, en te
meer verfchooning moet vinden, om dat zy zich weiniger aan
roem en (terr,te maakt, dan-matig,enpdrfako
fommige andere dichdievende Genootfchappen in ons Vaderland.
Behalven de gefchetfe Redevoering, en de reeds genoemde
Yfetten, ontmoet men;, in deeze Mengelwerken, een ruim uitgebreid Ontwerp van een Opvoedingsfchool, volgens het welk, onder opzicht van éénen Directeur, en tien Leermeesteren , zes
Jongelingen, in den tyd van zeven jaaren, kunnen onder -tig
worden in de Latynfche , Griekf •he , en voornaamlle-wezn
hedendaagfche, Taaien, zo wel als in andere Kasriten en Wetenfchappen
tot het leggen van goede gronden eener befchaafde opvoeding, voor alle aanzienelyke levensftanden noodig, door G. C. C. VATEBENDER, niet Aanmerkingen en Ophelderingen . Verder eerre danfpraak aan de Leden der Kamer,
by gelegenheid der eerste gewoone algemeene Vergadering, ge.
houden 54 Aug. 1786, door S. VAN PADDENBURG; vërvolgens
eenige Dichtffukken van de Leden , als van A. VAN OVER,

STRATEN , P. MOENS , J. BESSAN , B. PEELEN , G. BooN VAN
OSTADE, G. J. TER BRAAK, Cil G. C. C. VATEBENDER; onder
welke eerre naarvolging naar DUSCH Zedelyke Brieven, en eerre
naar het Engelsch van Misf CARTER, gevonden worden. Daar

wy over deeze Mengelwerken, ten opzichte van de Redevoering ter herftelling der Kamer , eenigzins omttandig geweest
zyn , zullen wy ons hier naauwer beperken , en het kortfile
Dichtftuk uit deezen bundel , ter proeve voor onze Leeze.
ren, mededeelen. Het zelve is van den Eerwaarden j. B$sSAN, Leeraar der Remonfiranten te Gouda, en is getyteld:
GEDACHTEN OVER HET GEVOEL.
t Gevoel is voor het hart een bronwel van vermaaken,
Zo reede dit gevoel door haaren invloed leidt;
Maar holt het buiten 't [poor, het doet verbeelding blaaken,
Die elk in gloed verteert, en allen ramp bereidt.
TVordt onze wench vervuld, daar ons genoegens jïreelen,
De aarde is een roozenhof, daar nimmer doornffeek wendt;
Maar derven wy ons doel, neen [theist zich ramptooneelen,
De aarde is een. traanendal, daar niemand blydfchap vondt.
glen hoort, met Jiddrende angst, den ftor•m der rampen loeijen,
Kent nimmer wanre vreugd, vindt overal verdriet,
Hoe fihoon de roosjes zyn, hoe ook hun rood moos' gloeipen,
maar kent het roosjen niet.
Men voelt den doornen Jleek
Wy wenfchen de Goudfche Kunstgenooten minder uíterlyke
pracht en pompe, geen minderen invloed, en meer inwendige
waarde, als Dichters, toe, dan hunne Voorvaderen en Broederen, als Rheaerykers, in ons Vaderland, en in Gouda, gehad
,
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Ter Nagedachtenisje van GUALTHERUS ZOUTMAAT, Predikant te'
Leyden. Te Leyden by Herdingh en Du Mortier, 1 793• lit
gr. 8vo. s8 bl.

et is niet zeldzaam op overleden Leeraars, die by hunne
Gemeenten bemind waren, Bundels met Gedichten in 't
H
licht te geeven; maar het is zeldzaam, dat men dezelve zo

klein en zo keurig, uitgeeft. De nagedachtenisfe vats
den Eerw. ZOUTMAAT is wezenlyk door bekwaame Vernuften
aan het Nageflacht overgedraagen, 't welk zyne deugden ook
verdienden. De Dichttukken , daar in vervat , beloopen niet
meer dan agt ; zynde door J. VAN ROYEN , J. 'T HOOFT JZ.
A. SOEK. A. DE KEYZER, D. DORSMAN, K—, E. J. VAN ROYEN,
Wy zullen van het
en K. DE PECKER Pz. ondertekend.

eerfie en van het laatfte Vers hier den aanhef laaten volgen,
op dat ook onze Leezers, zo wel den ítyl der Dichters, als
het karakter van den Overledenen, hier uit eenigzins nader kun.
nen leeren kennen. Dus begint de Heer 1. VAN ROVEN:
Tie waare deugd bemint, rechtfchapen Codvrucht eert,
Bataaffche rondheid nog, en blanke trouw waardeert,
Zal, vol gevoel, met ons, by ZOCTmMAATS overlyden,
Een warme liefdetraan aan de asch diens braaven u►yden,
Geheel zyn leven was, van 's Grysaarts vroege jeugd
Tot aan zyn' laatoen hond, de beste fchool der deugd.
Hy preekte Jesus leer ruim zes en zestig jaaren:
Zyn hulk heeft 's waerelds zee Jchier negentig bevaaren:
Zyn mond heeft Leyden drie en vyftig jaar gehucht:
Zyn kunde, in 't Kerkbefluur, de wysjlen voorgelicht.
Hy was, door moeite en vlyt en jaaren, van zyne Orden
Zoowel de Vraagbaak; als de roem en de eer, geworden.
-

En de Heer K. DE PECKER Pz. heft dus zynen Lykzang ,
op dien Leeraar, aan:
Zal dan geen één van Febus vrinden,
Zich by de lykbaar laaien vinden,
Fan 't braaffie ,nenseh, dat in dees Stad,
Ooit op den hoogen Kanfel tradt7
Een Man, die, drie en vyftig jaaren,
dan U den Bybel muogt verklaaren,
En in uw Kerk, 't zy laat of vroeg,
Geen enkle Preekbeurt overfloeg;
Maar, vol van yvergloed, geduurig,
Zyn God ter eer, van harte vuurig,
Poor U de Orakelrol ontjloot,
Zelfs tot agt dagen voor zyn dood;
Daar gy en hy, als toert, te zamen,
Op alles galmdet : 4'men ! timen!
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En by, ten troost in fn art en pin,
U zei: 't zal waar en zeker zyn.
Een Man, die, in geheel zyn beven,
Nooit werd door zelfbelang gedreeven;
Nooit deed hy aanzoek, boog geen knie
Om onder de Emeriti,

Salvis honoribus ontflagen ,

Et cum ltipendio, zyn dagen

Te Jlyten , zo als hier omtrent
Wel Predikheeren zyn bekend.
Een Man, die, tot op 't eind zyns leevens,
7'as nedrigheid en Godvrucht tevens;
Een Man, vol van gezond verfland,
Van liefde voor het JJaderland,
Van eerbied voor zyne Overheden,
Die wettig deeze plaats bekleeden
Nooit veinsde, vleide, of draaide naar
Dat deeze of die was in gevaar,
Maar rond, goed hollandsch, in zyn ereeken,
Wist wanre mannentaal te fpreeken,
't Zy 't fcheepje vliigtte, of draaide by,
Te loefwaard, of te lywaard lei.
Een Man, die, hoe getrouw in 't wareken
Voor 't geen de Leer der Kerk mogt r aakes,
Nooit egter iemand, zo men 't noemt,
Gekettermaakt heeft of verdoemd,
Om dat ze in deeze of geene dingen,
Misfchien veelil al beuzelingen ,
Die ligt niets doen ter zaligheid,
Eens leeráen met meer onderfcheld
Dan eertyds Dordrechts Vaders deeden,
By 't groot be/hilt, drat, lang geleeden,
Den Gomaristen werd tot pligt. Wat is men federt niet verlicht!
Neen, Vader ZOUTMAAT, in zyn leeven,
Werd nooit tot wraakzucht aangedreeven,
Liet elk zyn veyheid, hield maar 't blad,
Dat hy léns onderteekend had.
4fbeelding van HUGO DE GROOT, in het gewaad van een' Metzelaar, zo als hy, na zyne ontkoming van Loeveftein, uit
het huis van ABRAHAM DAATZELAAR gegaan, en vervolgens uit
Gorinchem gevlugt, is. Benevens eene byzondere 4fbeeldinQ en
Befcliryving van het Wambuisje, by die gelegenheid gedraagen,
Te Leyden by P. H. Trap, 1793• In gr. 8vo. ,2 bi.
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ffelis ontfnapte, en in denzelven, ten huize van den Koopmj
ABRAHA\7 DAATZELAAR, te Gorinchem befteld werdt. Doch minder bekend is het, dat gemelde DAATZELAAR, om zich buiten
alle verantwoording te ftellen, zynen Vriend DE GROOT noch
zien, noch fpreeken, wilde, maar zyne Vrouw met de verdere
iorg voor den ontvluchten belastte. Deeze gaf daadelyk aan
haaren Zwager CORNELIS JACOBSZ vr DER veelt/ kennis van
den perfoon , die zich by haar bevond; en deeze herinnerde
zich fchielyk zekeren JAN LAMSERTSZ, een Metzelaar; van wiens
goede trouw en welwillenheid hy verzekerd was. Deezen zogt
hy op; die hem dan ook terftond, op zyn voorftel,een gewoon
1Vletzelaars Werkpakje, een hoed, kousfen, fchoenen, en een
ry of maatílok, in een zak, aan huis bezorgde. Beiden kwamen vervolgens ten huize van DAATZELAAR, alwaar men, met
behulp van deszelfs Vrouw, DE GROOT die klederen aantrok;
beltrykende zyne handen met wat kalk, om die den fchyn van
Werkmans handen te geeven. En op deeze wyze ontkwam
die groote man, 22 Maart r6ar, des morgens om elf uuren,
ook het huis van DAATZELAAR, en GorZnchem.
Het daar toe geleend Metzelaars Wambuisje, van /JAN LAMDERTSZ, is beter bewaard dan de Kist, in welke DE GROOT
ontkomen is ; zynde hetzelve nog in zeker aanzienlyk huis
aanwezig. Hetzelve is van een byzonder rtiaakzel, zynde van
ongeverwd Harten- of Bokken-Ieder, en met ruw linnen ge
hebbende tusfchen de lederen bovenflof en de linnen -voerd;
een vulfel van wollen watten; zynde dit vulfel,-voering
omtrent de borst , wel drie vierde duim dik. Men onderfielt,
om deeze en den verderen tooi van dit Wambuisje, als zeer
waarfchynlyk, dat hetzelve, als eene militaire monteering, te
vooren door een Cuirasfier gedraagen is.
De eene Plaat ílelt, naast eene beknopte Befchryving, dit
Wambuisje van vooren en van agteren voor: terwyl de tweede
Plaat HUGO DE GROOT, in zyn Metzelaars gewaad, met den
maatlok in de hand, verbeeldt. Wy dachten, by de befchou_
wing van de eerde Plaat , aan het Puntdicht van GERnRD
BRANDT, op de Kist van HUIG DE GROOT: 't welk men, met
eene kleine verandering, in tegenhelling, op dit Wambuisje,
dus kan toepasten :
Wie heeft de veyheid 't meest verplicht?

'k Heb Gorinehem den HUIG geligt!

Van een anderen kant bericht men ons het voorneemen, om
ook de drie gefchilderde Glafen, in het huis vafl DAATZEI.nAR,
nu bewoond door Mevrouw de Wed. Van APPELTL.RN, ii Plan
ten uit te geeven.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE

LETTEROEFENINGEN.
Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geopenbaarden Godsdienst , uitgeg eeven door TEYLER' s Godge.eerd
Genootfchap. XIIde Deel. Te Haarlem by joh. Enfchedé en Zoonen en J. van Walré, 1792. 50S bladz.
in gr. 4to.
(Tweede Uittrekzel.)

Jy moeten thans, volgens onze belofte; verflag doen
V van de tweede Verhandeling, gefchreven door - den
Heere na vos. Dezelve is in tien Hoofdli ïkken verdeeld.
I. IIet eeríte behelst eenige ' aanníerkingen over het gewicht der Vraag; over de •aanleidiilgen daar tpe; .de bedoelde meeping, en manier van oplading. „- Ytoor Vulks-begrippen, (zegt de Her DE vos,) zyn' te'houden•zulke,
átzonderlyke en befchouwlyke. `tlelliingén•, .' die .go`ed'gekeurd
en aangenomen vvbrden; of +ook gewoonten en _manieren
van doen en handelen; in -gd .verre deze gewoonten - uit
zekere 'gevoelens- en omhelsde denkbeelden vo'ortfpruiten,
en daar roede .ver- bonded woorden -; -het zy dan dat die
begrippen én' daar :door veroorzaakte` ze-Un goed en'.heil.
gaam ,:ï^f áók` kwaád en v lerfl k, tè' htaif zyn."' De
gewoonte echter voegt by er isy -fchyttt gewild te heb.
ben , dat men' door 17olksUgrippen bèpaaldeiy*k:, verffa
Volksdwaal`ingen. Dezelvèn-`zyn.zeer onderfeheiden, maar
kunnen hier voegzaam in twee clasfen- gerangfehikr worden, wanneer men ze - in dezulken- verdeelt, die• met den
Godsdienst, -en met de waarheden of•bevattiugeii en ge
daaromtrent, -al f niet in verband ílaan.: Daar-dragine:
bet doorgaans moeilyk te hepaalen vàlt, of zekere denk
naam van `Volkshegtlippen ; zekere ongerymd--wyzend.
heden den naam van Voiksdwaaling onder eenige Natie_,
en te regt en naar waarheid a verdienen; daar het ich.ikken
naar de 'elven, dit toegeven n gebruik maaken van volks.
vooroordeelen , zich op zo verlchillende . wyzen begrypen
laat ; daar men het vooral niet ligt eens zal worden,
wegens eenen gemeenen 1éhaal van berekening , volgens
.e
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welhen men zou kunnen afmeeten , hoe verre deze of
geese Schryver zich daar na íchikte, en hoe verre zulke
fchikkingen met de eerlykheid beftaanbaar zyn: zo volgt,
dat, in de beantwoording van dit voorlfel , de grootfte
behoedzaamheid plaats moet hebben, dat men zich van
algemeene vonnisfen te wachten hebbe , en veeleer den
bedoelden Schryver van vooren tot achteren . doorlopen
moet, en dan flukswyze nagaan, of eenig voorkomend
verhaal, eenige !helling, of redeneering, eene Volksdwaaling van dien tyd geweest zy; van waar het blyke, dat
de Schryver zelf daar over beter gedacht hebbe; en wel
redenen by moge hebben gehad, om zich tegen dien-ke
waan niet te verzetten, of om ze te fchraagen en te begunftigen. De aanmerkingen van den Schryver, over alle
deze byzonderheden, zyn uitmuntend, en zy tekenen in
hem een en eerlyken en behoedzaamen aart: zy laaten zich,
ondertusfchen, niet ligt in een kort, begrip brengen, ores.
halven wy hier den Lezer tot het, Werk zelve verwy.
zen moeten : echter zal onze fchets van de volgende
Afdelingen , waar toe wy thans Qvergaan, genoegzaam
bewyzert,. dat. de. Schryver zich zelven deze aanmerkingen ten -rigtfnoer, heeft voorgefchreven.
I1. 3'ezur, ten opzzcftte der Pag, in, zyn doorgaand
charat er. befchouwd, in de verhaalen van de Levensbefchryvers des Zaligmaakers, loopt byi>a,niets fehielyker en
beffendiger in .'t oog, dan,dez4 bemerking-, dat aan Hem,
zonder.. eenigen tyvyfel de 'titel, toebehoore,, .,van de, gronde
beJtryder, der. Polkrdwaalingen, die bet,gerdien1ige betroffen, onder de pden. .Wy, leeres _ uit .de. Eatangeliti`rt., de
volgende Joodfche Voll thegrippen , oude;- anderen;,, kennen: eene Dationaale tr-otscbheid op de afkomst uit
Abraham, en een daaruit voortvloeiend denkbeeld, als
of andere volken by God naauwlyks in eenige ;aanmerking kwamen, en dtts,: zelfs, op de gewoone menfchenliefde geene aanfpraak hadden: het gevoelen, dat Jérufalem de. eenige plaats. van zuivere aanbidding., dat de
Tempel van een onfehendbaare heiligheid, dat de ceremoniele Wet altnosdurend. was, en dat in de. nakoming
daar van zo niet geheel en alleen, althans voornamelyk,
liet - wezen van den Godsdienst bellond: de vermeende
geoorloofdheid van willekeurige echtfcheidingen: de wettiging van den haat jegens vyanden, uit het regt van
wedervergelding : de fpitsvindigheden in het zweeren _ by
Jernfalem , enz.: het schenden van kinderplichten , uit
eene
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Bene gewaande naauwgezetheid in het houden van ge
waait, dat buitengewoone rampen tekenen van-loften:d
uitftekende zonden waren : by een gedeelte des volks,
twyfeling of ongeloof, aangaande de leer van een toekom(lig leven: by een ander gedeelte, eene elendige mis
dezer leer, door het denkbeeld, dat de huwe--vorming
lyken en alle andere zinnelyke geneugten, in hetzelve
hervat zouden worden : eindelyk , zontmige ongegronde
verwachtingen, wegens de aanflaande tydelyke lotgeval
Natie, en de komst van Benen groeten Godsge--lendr
zant, of Mesfias. Onder alle deze ílukken zyn maar zeer
weinige, en dat alleen maar zulke, welke eenige waar
nevens zich hadden , welke uitgemonfterd moeten-heid
worden van het algemeene vonnis, dat de Zaligtnaaker de
opgetelde dwaalingen,' als één voor één, betlreedt en te
keer ging, dat hy ze ondermynde, en 'er zich, door zyti
gantfche leven heen, als in 't openbaar tegen aangordde;
en wy kunnen dus niet afzyn, om te erkennen ,dat, over
het geheel, zyn leven en leer de flerkite en geduurig[le
teg€nfpraak was tegen •Joodfchen volkswaan, die fchier
te bedenken is. De wyze van dezen wederhand is zelfs
zeer aanmerkelyk: hy tekende zich, in het aantasten van
deze volksvooroordeelen, doorgaans niet als den vriende•
lyken en beleefden man der waereld; maar veeleer, als
uittermaate geltreng, en weinig bezittende van dat infchiklyke, 't welk zommigen in onze dagen als zo behaaglyk
gelieven voor te draagen. „ Zo vriendelyk als Jezus
„ allen , die eenige goede gefleldheid bezaten , ouder„ ging, zo weinig van het langzaam-geduldige, van het
„ fchroomachtig - bezorgde, of welken anderen naam ik
„ het ook geven moest, bezat hy doorgaans, om toch
„ den volksfmaak niet te beledigen , of zich van daar
, tegen de kwalyk-gezindheid te hemwaards fchootwry te
„ houden. Het was fchier zyne bettendige gewoonte,
eerst tegen den genieenen waan, als met geweld', aact
,, te- druifchen, en daar na eerst 'er ter zyner verdediging
„ flechts weinige woorden by te voegen, welke zyn doen
„ als in eens rechtvaardigen moesten by allen ,die van den
„ waaren geest des •Godsdiensts iets hadden overgehou„ den." Dat dit waar is, wordt, met een aantal voor
Verhandeling aangevoerd , bewezen, en-beldn,i
'er is dus grond , zegt de Schryver,, om wegens Jefu>
deze ftelling te beweeren: „ Jezus maakte veeltyds geen
„ gebruik van de Volksbegrippen. J ly eigende zich .de
Ee 2,
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„ voordeelen, welke hy 'er uit getrokken kon hebben,
„ geenszins toe.; zelfs dan niet , wanneer wy 'er niets
„ belemmerends in zouden vinden ; zo dat hy 'er zich
„ zoniwylen geheel niet naar fchikte , ook daar wy dit
„ nuttig, ja byna noodig, zouden keuren." Dit wordt
nog wat omflandiger in twee voorbeelden aangewezen,
waar van wy .'er één , kortelyk zamen getrokken., hier
zullen plaatzen. Alles, wat Joodsch was, verwachtte,
dat de Christus te Bethlehem zou geboren worden. Jehis werdt ook daar geboren , en het was gemaklyk dit
uit de Geflachtregisters te bewyzen. Waarom deed Jefus
dit niet ? waarom liet hy zich niet den Bethlemiter noemen? waarom duidde hv, dat men hem, naar de plaats
zyner opvoeding, dell bynaam van Nazarener gaf, dien
gehaaten bynaam , die in zyn geval zo aanilootlyk was,
en tegen den volkswaan allenthalve aanliep? waarom ge
zelf zomtyds dien hynaam? Vaarlyk de man,-bruiktey
die van de Volksbegrippen party hadt gezogt te trekken,
en die 'er zich geredelyk naar fchikte , zou zich van
deze byzonderheid wel beter hebben weten te bedienen,
III. Soortgelyke befchouwingen ,, als de voorgaande , toegepast op de Euangelisten en Apostelen. Van dezen kan men
met het hoogíle regt in het algemeen zeggen , dat zy
deel namen in het bedryf van Jefus, en met, hem ééne
lyn trokken, ter beflrydinge van alle die -Volksbegrippen,
welker uitrooijing zo zeer behoorde tot den bloey en de
vermenigvuldiging des waaren Godsdiensts. Na den dood
van Jefus moest het Volksgevoelen noodwendig daar heen
loopen, dat Jefus, de opgehangene, Gode gewisfelyk een
vloek zynde, nu met geene mogelykheid de Mesfias kon
zyn , dat dus het vonnis des Raads wettig moest zyn
geweest, en het voorgeven der Opflanding niets anders
dan een verdicht uitflrooizel zyn kon. Tegen dit alles
verzetteden de Euangelisten en Apostelen zich zeer geweldig, hielden de omkoping der Soldaaten flaande, maak•
ten den Joodfchen Raad openlyk te fcharrde, en kwamen 'er voor uit, dat zy alleen fchreven en fpraken, 't
geen zy gezien, gehoord, en getast hadden, en.waaromtrent zy hunne kennis en: ondervinding, om geene fmaadheden hoe afzichtig, om geene waereld ook vol- goud, ir;
't minfle fmooren wilden. De genezing van een',kreupelen., op het Pinkiltirfeest, werdt door het volk aan Petrus
toegefchreven , maar hy deed terftond dien volkswaan
zwygen, bragt eiles te huis op den onlangs gekruisten,
en
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en beftrafte hen vry onzacht over hun wangedrag jegens

hem. Paulus, te voren zelf met de Joodfche Volksbegrippen byster ingenomen , verlaat eensklaps zyn' weg,
verzet 'er zich yverig tegen, en neemt de voortplanting
der leere van Jefus, onder die geenen, die niet uit Israël
waren , (waar tegen de Joodschgezinde Christenen ten
fterkl en waren ingenomen ,) ernflig ter harte. By de
Heidenen beflrydt dezelfde Apostel de zeer geheiligde af
afgodische begrippen, even manmoedig; en-goderyn,
toen men hem en Barnabas voor Jupiter en Mercurius
hieldt, en hun offeren wilde, verzetteden zy 'er zich met
heftigheid tegen, fchoon zy, indien zy zich hadden willen fchikken, dit werk gemakkelyk zyn' gang hadden kunnen laaten gaan, en aan den berisper te gemoete hadden
kunnen voeren, dat het althans nog meer voegzaam was,
zulk Bene hulde aan een ►nensch toe te brengen , dan
aan enkel hersfenfchimmige Godheden ; en dat zy het
eerfte wyslyk hadden willen gedoogen , om vervolgens
meer nut te bewerken, en de misbruiken langzaamerhand
te verbeteren. Na dat de Schryver vervolgens getoond hadt, hoe zeer dit aangevoerde gefchikt zy, om
de ongegrondheid aan te wyzen van het geen STEINBART, Leere der Gelukzal., VI Afd., §. 8o, over de
fchikkingen van de Schryvers van het N. T. fchryft,
haalt hy , op het einde van dit Hoofdhuk , nog aan,
s Cor. 1: 12, II: 17, Hand. XX: 2, Gal. I: io, i Thesf.
II: g--7 , om daaruit nog verder te betogen , dat niemand hun met eenigen grond kan toeëigenen zulk een
fchikken, 't geen, tegen de waarheid aan, eigenlyke gunst
en aangenaamheid op zich zelven zoekt te bejaagen.
IV. Opmerkingen op eenige blykhaare overeenkomften met
heerfchende Volksbegrippen, in de redenen en handelingen, zo
van 7ezus,als van zyne Leerlingen. De Schryver wil uit het
gezegde geenszins befluiten, dat 'er nimmer gevallen voorkomen, waar op, in eersen goeden zin , toepaslyk zouden
zyn de uitdrukkingen van : overeenkomst te hebben met,
zich te fchikken naar, of gebruik te maakera. van, Molksbegrippen. „ Dit ware (zegt hy) misschien even onbe„ dagt en roekeloos! Dus hebben wy noodwendig in nadere overweging te neemen de zaakera, welke hier toe
behooren, en de bedenkingen, die 'er over te maaken
zyn; vermits de Vraag ook eigenlyk ziet op dat geen,
, a 't welk fomwylen gebeurde. De 'lukken, die hier onEe3
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ze aandacht roepen, verdeelen zich vry getnaklyk in
twee Hoofdclasfen: vooreerst, naamlyk, in zulke over.
„ eenkomilen met Volksbegrippen , die zeer openbaar
„ zyn , en waaromtrent weinig verfchil kan vallen: en,
ten tweeden , in zodanige , die meer belemmerend moe
waar over de onderzoekers verdeeld zyn,-,tenfchy
en de meeningen zeer tegen elkander kunnen aangekant
„ wezen." Het eerlle zoort wordt in dit Hoofdfluk
verhandeld, het andere in de zes volgende. Wat dan dat
eerfee zoort betreft , men mag het vry een fchikken naar
Volksbegrippen noemen , dat Jefus (gelyk ook naderhand
zyne Apostelen) allerwege de taal , de uitdrukkingen en
zegswyzen, zyner landgenooten bezigde, in alles , wat
met den Godsdienst gemeeníchap hadt , en dat by over
andere ftukken zich zodanig uitdrukte , als ieder ander
mensch ; offchoon ook die uitdrukkingen onnaauwkeurig,
Ja zelfs waar de woorden ftrydig met den waaren aart
der zaaken zyn mogten. Hier van worden verfcheiden
voorbeelden opgegeven. --- Men mag 'er ook toe brengen, dat Jefus zommige zaaken, welke tot zynen Godsdienst, en deszelfs v@rkondiging, behooren zonden , wel
nu en dan duisterlyk aanwees , en ze niet geheel ver
maar echter die ftukken zodanig in de fchadtnv-zweg,
plaattle, dat veele welmeenenden daaromtrent langen tyd
in het onzekere bleven , en zich niet dan zeer bezwaar.
lyk uit de oude vooroordeelen redden konden. Hoe
lang, b. v., moest niet ten zynen opzichte de waan
huisvesten, dat alles alleen tot de verloorene fchaapen van
het huis Israëls zou betreklyk weezen? — Misfchien behoort
'er ook toe de keuze om het getal der Apostelen juist
tot iz, en dat der Discipelen tot 7o of 7s, te bepaalen; het
waarneernen van de wettifche plegtigheden ; en het bevel
aars zommige genezenen , byzonder aan de melaatfchen,
gegeven, om zich den Priester te vertoonen, en de voor
offeranden te doen. — Was het ook een-gefhrvn
volkswaan, dat men op de bezweering des Hogepriesters ,
ter afleggiwg van eenige VerkIaaring, niet vermogt te zwyec.n? zo ja, dan zou men in het antwoord des Hoeren, op
ire vraag an Cajaphás, of by de Christus ware , een
voorbeeld hebben van zich hier in gefchikt te hebben,
en slat w%1 tot zyne eigene groote fchade. — Het lee.
ren in i^ elykenisfen was zekerlyk by de Joden volksfmaak;
m ,r rienwel moet onze Heer daarin iets zeer zonder.
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lings en ongemeens gehad hebben; iets zeer eigenaartigs,
't welk hem op ftaande voet, by ieder voorval, geheel
onbetludeerde en allernatuurlyktle Zedenprenten, dikwerf
gepaard met iets prophetisch, zo deedt voortbrengen, dat
alles regelregt aanliep op het doelwit. „ Oppervlakkige
vernuften valt het maar zeer zelden in hier op fill te
fiaan. Meermaalen is het by my íloffe geweest van diep.
gaande bewondering, dat niemand der Apostelen het ooit
fchyne gewaagd te hebben , om Jefus in voorfl ellingen
van dezen aart flechts van verre na te volgen. Van
eenen Romanfchryver- althans , die den Held zyner ge
zo vaardig in fpreuken hadt weeten te maa--fchiedns
ken, als Jefus geduurig voorkomt, van zulk een' Romanfchryver althans , zeg ik , is het duizend tegen één te
wedden , dat hy van dien bekoorlyken en nuttigen geest
iets zou hebben doen overgaan op een dier twaalven ,
welke hy ons befchreven hadt, als den omgang des Mees.
ters een geruimen tyd genooten hebbende , en als aller
om naar deszelfs character gevormd te wor--wegfchikt
den." -- De Schryver wederfpreekt vervolgens hen ,
die niet zelden hun verborgen vermoeden laaten uitfchynen, of niet wel de gantfche historie, dienst, en plegtigheden des 0. T., door Jefus flechts maar ten gevalle
der Joden als Godlyke inlielling moge zyn aangenomen
geweest, offchoon Jefus zeer wel wist, hoe weinig aan
onwaarachtig alles ware , wat men 'er-nemlykofh
zich van inbeeldde; en die , ter veriierking hier van,
wel eens bybrengen het gedrag dat by onder de Samaritaanen hieldt. -- En hier mede tot de Apostelen overgaande, maakt hy van de volgende byzonderheden gewag:
Paulus vertoonde in den Joodfchen Raad het gantfche ge.
fchil tusfchen de Christenen en Joden , Is uitkomende
op het ítuk der Opíianding, en veroorzaakte daar door
tweedragt tusfchen de Farifeen en Sadduceen ; bet is om
het even, of men dit fchikking naar Volksbegrippen wil
noemen, of fchrandere uitredding en beveiliging door een
middel, 't welk geen eerlyk man zal wraaken : Het
altaar van den onbekenden God te Athenen zal by het
gemeen wel gantfchelyk in vergetelheid geweest zyn, en
dus kan hier bezwaarlyk om Volksbegrip gedacht worden. Doch , gelyk hy hierin den Atheneren eenigszins
te gemoete trad, zo ontdekt men ook zeer onlocheni aar
by hem altyd iets aanklevende aan den Joodfchen redeneerEe4
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heertrant, eene bekendheid met de gefeliillen der geleerden onder hen, waarin by opgevoed, en meer dan iemand der overige App. ervaren was. — De infchikkeItikheid traar het heerfchend begrip zyner tydgenooten ,
waar door Petrus zich van de broeders uit de Heidenen
verwyderde , en den onbelemmerder omgang met dezel•
ven afineed , werdt door Paulus afgekeurd , fchoon deze
wederom op andere tyden zich naar de gehechtheid zyner tydgenooten aan de Joodfche Wet fchikte : de om
deze gevallen zyn ons te weinig be--ftandighev
kend , om 'er algemeene regels uit af te leiden. --- De
heerfchende gevoelens en handelwyze omtrent de flaaven
roerden zy weinig aan , en gingen het gebruiklyke daar
niet te keer; zy gaven echter aan die gebruiken-omtren
eene wending , welke alles ten goede moest doen keeren , en die al het onbeflaanbaare met de menfchelyke
voortr(flykheid en algemeene liefde moest doen wegvallen: terwyl zy in die gebruiken tevens aanleiding vonden, om de verlosfing, door _jefus aangebragt , zinnebeeldig te befchryvcn. — In den brief aan de Hebreen befpeurt men een duidelyken toeleg, om de zekere waar
-hedn,iorgatícheldsEunimarede bevestigd waren , te vertoonen, als te zamen uit
voortellende eene beheerfching des Aller.-rnaked
hoogften , zeer overeenkomf}ig met verfcheiden ve rordeningen Gods onder Israël ; doch boven die voorgaande
nu in heerlykheid en gewigtige bedoeling zeer ver verbeven. „ Uit alles (zegt de Schryver) wat onder
„ dit hoofddeel is voorgedragen , meenen wy al weder
,, Jefus , de Euangg. en App. te mogen befchryven als
„ zulken , die wel naar de geaartheden van tyden en
„ perfoonen zich zelven en hunne leer uit verfchil„ lende oogpunten bezichtigden ; doch in Wien wy
„ tot hier toe niets ontdekken van die guichelary met
„ woorden of redenen , welke firekken zonde om denk„ beeldere te verdonkeren, enz." I-ly teelluit voorts dit
Íioofdlhuk met Benige algemeene aanmerkingen over de
mocilykheid, die 'er is, om het hoe verre van fchikkingen naar- volksmeeningen in een boek te bepaalen , als
ook over het geoorlofde en ongeoorlofde in zulke fchik•
'.gingen; doch waaromtrent wy naar de Verhandeling zelve verwycen moeten.
V. Iets over de Argumerta ad Itominem, zo ver ,set niet,
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onder de volgende 4fdeelingen vallen kan. Men wordt ge.
zegd een argumentum ad ;hominem te gebruiken, „ wan.
„ neer men iemand dringt met de gevolgen van zyne
„ eigen beginzelen, en wanneer men bouwt op gronden ,
„ welke by hem als waar erkend worden , zonder eenigs„ zins te treden in het onderzoek dier beginzelen zei„ ve , of deze in haaren eigen aart goed en richtig ,
dan of zy ook wel valsch en gebrekkig mogen wee.
„ zen." Doorgaans bedoelt men hier zulke gevallen ,
„ waarin de (preker of redenaar zyne eigene gevoelens
„ ter zyde zet, en beginzelen aanneemt, {hellingen toe„ geeft , die (hoe onrechtmaatig ook , zyns achtens )
„ den geenen, met welken by te doen heeft, eigen zyn;
„ bouwende daar op als dan eerie redeneering, die (gelyk
„ van zelve blykt) alleen haare kracht kan oeffenen op hen,
„ die met de gelegde beginzelen daadlyk bezield zyn ;
„ terwyl alles in duigen valt , en niets ter overtuiging
,, kan toebrengen voor hun , die deze gronddagen zelve
„ betwisten of in twyffel trekken." Met regt zegt de
Schryver , dat bier uit weinige kwaade uitwerkzelen
kunnen voortvloeiën, mits maar het gevoelen, het well:
men alzo poogt in te boezeroen, wel en wettig zy: met
even veel regt echter voegt by 'er by, dat her een deftig man ,en achtingwaardig Leeraar., weinig betaame, hier
mede dikwerf voor den dag te komen , en 'er als het
ware zyn hoofdwerk ban te maaken ; vermits by toch
met de enkele aanneeming der waarheid op zeer bedrieg
gronden niet gediend kan wezen. — Wanneer men-Jyke
onderzoeken wil, of Jefus en de App. zich van argunenta ad hominern bedienen of niet, moet men dezelven
eerst in onderfcheiden clasfen fchiften. De Schryver geeft
daar omtrent eenige wenken, en, zich voorts tot Jefus
bepaalende, brengt by eerst verfcheiden bedenkingen in,
op zulke plaatzen , die, zyns inziens, ten onregte voor
zulke bewyzen gehouden worden , en laat 'er dan op
volgen : „ 'Er is echter by den Zaligmaaker een zeer
veelvuldig gebruik van dat foort van bewysredenen —;
doch dan dienera zy niet zo zeer, om eenig gefluit te
bouwen op bedrieglyke gronden , maar zy hebben ten
oogmerk , om , na het bevestigen van eenige waarheid
door gewisfe redeneering of andere blyken , den tegen
}ander den mond te floppen, door hem het onbetfiaan--i
baare te doen zien van zyn eigen gedrag; door hem te
Ee 5
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wyzen naar andere zaaken, welke by aanneemt , en die,
daar by 't eene verwerpt,00k geene plaats by hem behoor.
den te kunnen vinden, zo by gelyk aan zich zelven wezen wilde. Dit is het , het geen men noemt een ander
te brengen , ad terminos non loqui. Als dan behelst dit
Poort van bewyzen eene volkomene eene alzins doorgaande en wettige redeneering , waar van elk verilandige ge.
bruik zal maaken. En 't zyn deze, zo ik meen, alleen,
buiten welke ik niet geloof, dat men lichtlyk eenig eigenlyk
argumentum ad hominem , in de.Euangeliën, zou kunnen
aauwyzen." Ten voorbeelde worden aangevoerd, Matth.
XII: g, enz.; 24, 27; XVIII: 32, 33; XX: i3; XXV;
Joh. VII: 93 , enz.
VI. De verhaalen der Euangelifche Wonderen van dien
kant, welke de Vraag begeert, nader getoetst. Dit Hoofd
begint met een onderzoek van de meer algemeene-íiuk
Vraag , of iemand , die eene zo groote kunde bezat van
de werkingen van het buskruid , de elet`Iriciteit , den
magneet, enz. dat by zich daar door by een volk , dat
in de kennis der natuur en natuurlyke vetfchynzelen ge
wonderbaar zou kunnen-helonbdrvéwas,mgti
vertoonen, van deze kunde, met goede oogmerken, ge
zou mogen maaken, om voor een onmiddelyk Af--bruik
gezant der Godheid door te gaan. De Schryver vindt
zulk eene handeiwys hoogmoedig , gevaarlyk, oneerbiedig jegens de Godheid , en frydig met menfchen- en
waarheids- liefde: hy beweert dierhalven ook, dat zodanig iets omtrent Jefus onmogelyk onderfteld kan worden,
vooral ook daarom niet , om dat hy veelvuldigen tegenRand ontmoette, door zeer arglistige perfoonen befpied
werdt, en de aart zyner Wonderen iets dergelyks niet
toeliet. Hy beantwoordt de bedenkingen , die door
zulken, welken zodanig iets aan Jefus toekennen, voort
vooral die, welke ontleend worden uit den-gebratzyn,
fmaak in het wonderdaadige by de joden, die ten tyde
van Jefus leefden , en uit zommige preekwyzen, in het
N. T. voortkomende, die iets wonderdaadigs fchynen aan
te duiden in zulke gevallen , waar men toch meent niets
anders dan natuurlyke verfchynzelen aan te treffen. By
deze gelegenheid worden over Joh. V: 4; Hand. VIII:
s6; X: i en very.; XII: 7, 23, en andere plaatzen, eenige aanmerkingen gemaakt , van welke wy hartelyk gaarne iets aan onze Lezers zouden mededeelen, indien ons
beftek niet alle mogelyke bekorting vorderde.
YII.
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VII. Eenige gedachten betreffende de Apostelen in het
gemeen, en byzonderlyk de benaaming van Aoyoe door 3oannes gebezigd. De App. hebben de leeringen van Jefus,
terwyl zy ze hoorden , niet opgefchreven , maar eerst
lang daar na; hunne gantfche Godsdienftige onderrigting
zou dus verbaazend waggelen, indien Jefus den zynen niet
uitdrukkelyk hadt beloofd, hun alles indachtig te zullen
naaken wat by hun geleerd hadt , en hen in alle waar
te zullen leiden, en indien dit niet bevestigd was-heid
door veele Wonderen , die in hen overvloedig werden.
En, fchoon naauwlyks meer één verftandige hier uit tot
eene woordelyke en letterlyke ingeving beluit, zo is het
toch ten hoogten moeilyk te bepaalen ,waar, in de voor .
flellingen der App. het Godlyke, en waar het enkel then.
ichelyke , gewerkt hebbe. Dit weten wy, dat die ver
wonderdoende mannen, nog jaaren lang, groote-lichten
dwaalingen koesterden , en in hunne ambtsbediening zommige verkeerdheden begingen. Hunne beperkte kunde
en vooroordeelen konden ligt verkeerde gevolgtrekkingen,
duisterheid van voorhel, of onnaauwkeurigheid van begrip, ten gevolge hebben: dit echter kan niemand, welke
iets gelooft van het wonderdaadige, 't welk de Christelyke bedeeling zo zichtbaar heeft gekenmerkt , toepasfen „ op het groote redenbeleid of den voornaamen in„ houd hunner fchriften , in zaaken die zy gewigtig
oordeelden, die zy met ernst aandrongen, waarin zy
als Zendelingen van Jefus gehoor vorderden , en waar„ omtrent zy eenigszins eenpaarig en aanhoudend zyn."
Onder het lezen van hunne fchriften, dierhalven, moet wel
altyd het gezond verftand onze leidsman zyn, maar echter moet ook 1 eeds de gedachte ons vergezellen, dat wy
het werk voor ons hebben van dezulken, die nu in
Gods naam licht en kennis over het menschdom zou
daar toe ongemeene vermogens-denvrfpi,
ontvangen hadden, en van de kracht Gods, en van
den Geest van Jefus, in hen zeer overvloedig getuige
gaven. — Het gebruik van de benaanzing Aoyos -nis
door Joannes , was zekerlyk geen fchilken naar Volks.
begrip zo al iets , veeleer een fchiklcen naar de begrippen van fommige geleerden : dit ec!lter is nog zeer
twyfelachtig; de Schryver brengt de gevoelens van GGxo.
Tros, WETSTEIN en DOEDERLEiN, by, en b efl st tusfchten
dezelven niet volkonen.
Vlli,
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VIII. Waar is de reden te zoeken, dat en de fpreekwyze^a
en de denkbeelden , ontleend van de eodf the Offerhanden ,

door de App. zyn overgebragt op de zonulvergi$ènis in het
Euangelie, en op het Jterven van 1efus ? In de Euarfgeliën
wordt van den Joodfchen offerdienst, ter gelegenneid van
zondvergiffenis, fchier nimmer eenig woord gemeld. Byzonder is het, dat, by de toezeggingen van vergiffenis,
die Jefus deedt , niemand de vraag opperde, waar he
offer zyn zou , het welk alzo by God voor de ongeregtigheden verzoening zouaanbrengen. Hier uit zou men
opmaaken , dat het denkbeeld zonder bloed/tortang en offerhande Beene vergeving by de Joden zo algemeen niet ge.
weest was, als veelen meenep. Ten opzichte der aangeboden zondvergiffenis bragt Jefus wel alles te huis op de
liefde Gods ; twee byzonderheden zyn hier echter zeer
merkwaardig: iv. Jefus was hier in van de vorige Godstolken zeer onderscheiden , dat by beftendig zich zelven
en zynen eigen perfoon noemde , als den geenen, die in
alles , wat hun ten goede zou gedyen , een zeer voor
deel zou hebben: a. Zomwylen gewaagde hy, in-am
openbaare en duisterer gefprekken, maar meest in de na
onderhandelingen met de Discipelen, van zynen dood,-der
met bewoordingen , die aller aandacht verdienen, en die
deze gebeurtenis voordraagen als iets , 't welk plaats moeit
grypen , en waar aan by van zynen kant zich niet onttrekken moest , zo anders het plan dezer bedeeling nu
tot (land komen, by de heerfchappy over de welmeenenden aanvaarden, en trui al het van God toegedagte goed
geworden zou. --- In de Handelingen der App. vinden
wy even weinig fpooren van de overbrenging der begrippen wegens de gebruiklyke offerhanden op de gepredikte
leer. der zondvergiffenis: en nooit (lootte zich eenig Jood
aan de Euangelifche prediking , uit hoofde van de afwezigheid van een zeker iets , 't geen geacht kon worden
de plaats eener offerhande te vervangen. Geen wonder,
want in de gantfche gefchiedenis der Joodfche geloofsleer
ontdekt men geen fpooren van het denkbeeld, dat ver
zonder offerhande onmogelyk was. In de-gifens
Brieven der App. vinden wy eet,' veranderden fchryfftyl.
De App., nu door hooger geest gedreven, begonden bepaaldelyk acht te geveix op het geheele beleid Gods met
de mentchen, op de uitdeelingen van byzondere gun[Ien,
op pie huishouding der wet en de inflelling van a1 her
plecli.
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plechtige, zo als het den Eeuwigen en Onzienlyken waardig
was. Nu zagen en leerden zy veele dingen , die ,den
Jood als jood geweldig moesten mishaagen, en die ook,
by de vroegere Euangelie- prediking, nooit zo regelregt
en met ronde woorden waren aangewezen. (Hier van
worden eenige byzonderheden opgegeven , die wy voorby gaan moeten, om het volgende in zyn geheel te kunnen. geven.) „ Onder Mofes wet had God vergiffenis wil len verleenen, op voorwaarde van berouw; doch daar by
gewild, dat die toezegging dan eerst volledig kracht zou
hebben , wanneer ook, voor het begaane misdryf, het
een of ander der daar toe verordende dieren het leven
verloor, en Gode op zynen . altaar werdt aangeboden. --In die verordening Gods , om zulk gene nietige zaak
wel als een cequivalent te willen laatera gelden, lag zicht
baarlyk opgelloten: i. De aanwyzing eener oorfpronglyke geneigdheid Gods, om den boetvaardigen toegang te
willen verleenen, vermits, hy anders den dood des fehuldigen alleen gevorderd zou hebben. 2. Eene affchetziwg
van dat heilige Gods, waar door hy, by het fchenken
van genade, den zondaar toonen, en dezen van zynen
kant wilde doen erkennen , welk eene Itraffe hy verdiend
had , en hoe op zyn bedryf rechtmaatig hadt kannen
volgen die dood, welke nu aan het dier volbragt .Werdt.
Vermits nu, met het fterven van. Jeftls, al dit offerbeílag
hadt opgehouden; daarby het vourhangfel van het Joodfche heiligdom gefcheurd was; en de Zaligmaaker van zyn
eigen fferven zo gefprooken hadt, dat daar aan byzondece
nuttigheden moesten toegefchreven worden, ter bekrac.hti.
ging van de toezegging eener algemeene zond -vergill'enis,
zo openbaarde zich hier in den aart der zaake eene wonder.
baare gelykheid en overeenkomst, welke aan het geheele
heflag der handelingen Gods met de menfehen, op verfchillende tyden , en eertyds met Israël , eene zonderlinge opheldering bybragr. — Van het íterven eens rechtvaardigen, als
op zich zelven een a:quivalent, betaaling, of eigen ondergaan van de ftraf der zondaaren , maakten- noch Jefus,
noch de Apgstelen, immer eenige melding. —Alles was,
van de zyde Gods, liefde, genade, en zucht tot 's menfchen behoudenis. --- Doch, gelyk in vroeger tyden, zo
hadt het ook nu den Allerhoogilen behaagd, dat 'er by
de afkondiging van vrede voor de boetelingen iets zou
gebeuren , 't welk als zinnebeeldig de volbrachte ftraf
dr s
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des doods over den zondaar kon aanduiden; iets 't welk
betekenen kon

de veroordeeling van de

zonde

in het

vleesch. Ilier aan laadt zich Jefus niet onttrokken. Hem
ter bewerking hier van te schikken , was het uitnee
liefde Gods; en jefus van dien kant-mendstbwyr
aan te merken , opende nieuwe bronnen van dankbaar'
held en erkentenis te hemwaards ; bronnen die geheel
wegblyven, zo lang wy Jefus enkel befchouwen van den
kant eens Propheets, wien een deerlyk lot op aarde bejegende."

De volgende twee Hoofdflukken gaan Over de wyze

van aanhaaling uit • en redeneering over, de Sciiriflen des
O. T. en deszelfs Voorzeggingen: en Over dat geen , 't
welk in het N. T. voorkomt, ten opzichte van den Duivel en de Bezetenen. Doch zy zyn zo uitgebreid en zaak

dat ons Uittrekzel, het welk nu reeds zo groot is,-ryk,
nog ééns zo lang zou moeten worden , als liet thans
is, indien wy ook deze Hoofddeelen even uitvoerig fchetzen wilden ,• als de vorige. En de redeneerwyze van deli
Heer DE vos is, ondertusfchen, van dien aart, dat men

'er geen kortere

fchetzen van

geven kan.

Wy vreezen

zelfs, dat wy, met alle de moeite, die wy aan dit Uit
hebben, echter, uit bezorgdheid dat wy-trekzlbfd
misfchien al te uitvoerig worden mogten , aan 's Mans
nerveufen voordragt, hier en daar zullen hebben te kort
gedaan. Wy willen daarom liever hier eindigen, terwyl
wy vertrouwen, dat het medegedeelde reeds overvloedig
genoeg zal zyn , om" onze Lezers ter lezinge van het
Stuk zelve uit te lokken, en hen te doen inl}emmen in
ons oordeel, dat de Schryver zich in deze Verhandeling
overvloedig bewezen heeft te zyn een Man die zelf
denkt , die een zeer bondig oordeel, en daar by eei;e
buitengewoone maate van den geest van waarneeming en
opmerking, bezit, en die daaraan de opregttie waarheidsliefde, en de•lofwaardigile befcheidenieid, huwt.
Over het Onderwerp zelve, dat in dit Deel der Perhandelingen van TEYLER's Godgeleerd Genootfclzap behandeld is, verkiezen wy ons gevoelen niet te uiten. Dat
onze Lezers ' de verfchillende gevoelens der Schryreren
onderzoeken , en dat hun oordeel beflisfe ! Wy kunnen
ondertusíchen niet nalaaten, hen aan te raaden, dat zy in
dit onderzoek zich ook bedienen, (belhaiven van de Ver
Onder--handeligsHrERU^NGA,ovehtzf;i
werp ,
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werp, in de Stukken van het Haagsch Genootfehap n rgegeven ,) van de Benaerkungen uber die Lehrart Ye;
mit Rukficht auf .7udifche Sprach- • and Denkungsart, Offenbach am Main, 1788. De Heer DE vos geeft aan dit
Stukje zeer veel verdienden lof , en betuigde zyne ver
dat, onder zo veele andere Vertaalingen, nie--wonderig,
mand zich nog de moeite gegeven hadt, om dit Stukje
in het Nederduitsch te vertolken. Dit is echter zederd
gefchied, zynde dit Boekje in onze taal uitgegeven onder dezen titul: Aanmerkingen over. den Leertrant van
f efus , met betrekking tot de Denkwyze en het Spraakgebruik der 3ooden , ter juiste en rechtmaatige beoordeelinge
van het geen, wat Leere vanYefus is: Te Amfterdam, by
van der Kroe en Capél , en Wejiing en van der Hey,
1791 , gr. 8vo. De aanmerking, die op dit Boekje , in
een Duitsch Journaal gemaakt was, dat men eerst de vraag
diende te beflisfen, in hoe verre het met de plichten van
oprechtheid en eerlykheid beftaanbaar zy,, zich naar de
gevoelens en dwaalingen van anderen te fchikken, eer men
tQt de andere vraag overging, of Jefus en zyne Aposte.
len zich werkelyk , naar de volksbegrippen en dwaalingen
van hunnen. tyd gefchikt _ hebben ; deze aanmerking, zeggen wy, heeft aan den: Schryver aanleiding gegeven, ter
vervaardiging van een. ander Gefchrift-, dat, voor zo verre
wy weten, nog niet vertaald is, ten titul voerende: Ein
kleiner beytrag zu unterfuchung der Frage : Ob and wie
weit es eineem. weifem Manna uberhaupt, and befenders einenz
gottlichen Lehrer anfldndig and erlauht fey; fich zu den
Meynungen and Irrthümern herabzulasfen? and ob und- in
"ie. fern diefes mit der Pflicht der Wahrhaftigkeit und
.Redlichkeit bef ehen konne? Breslau, 1791, 8vo. Byna'ten
zelfden tyde zyn beide deze Vraageis ook beantwoord in
het, volgend Gefchrift : Uber die LehartYefu and Feiner
4postel in wie fern diefelben fch naait • den dainalr herrfchenden Volksmeynungen bequemt. haben , unterfutht von
HIRRMItN FRIEDRICH zu: Lïlbeck, 1791, 8vo. De
laatatgemelde Schryver geeft, onder anderen, dczé`n~ regel
op : „ Een Leeraar. mag, niet op deheerfchende Vl1ts•
„ begrippen altéén bouwen, maar moet, ter bevestiginge
„ der waarheid, zich ook van andere gronden bedienen."
Men zie de Allgameine Literatur-zeitung van 3 Sept.,
1792, bi. 505.
,
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De eenige mogelyke bedoeling van den Kristelyken Godsdienst, of liet Kristendom van eenen zedelyken kant befchouwd, en het waare wezen daar van aangetoond, door
fiENDRJK VOLKEI&SZ, Leeraar -der Lutherjche Gemeente
te Purmerende. Te Arnjterdam, by G. Daalwyk, 179a.
In gr. avo. Met de hoorrede, 8o bladz.'

V

an wegen de bekende Maatfehappy, die ten Zinfpreuke voert, Tot leut van 't Algemeen, was, in den
Jaare i7g1 , eene Vraag uitgefchreeveii: Waarin beftaat he
waare wezen van den hriitlyken Godsdienst , vart eenen
zedelyken kant be/chouwd 2 Naar liet oordeel der Keur meesteren fchynt Beene der ingekomene Verhandelingen,
of Antwoorden , het doel der Opgeevers zo volkomen
getroffen te hebben, dat men den Schryver den uitgeloof.
den Eerepenning waardig heeft gekeurd. Immers in een
berigt_ dier Nlaatfchappye, in den voorleeden : Jaare in de
Nieuwspapieren geplaatst , vinden wy zulks-. aangekondigd; . een geval, 't welk niet moeily.k was te voorzien,
uit aanmerking van het onbepaalde der:Vraage,. welke,
naar gelange der onderfcheidene denkwyzen, zeer donderfcheiden kon opgevat, en diensvolgens beantwoord; worden ; op eene zeer voldoende wyze voor den Sehryver
zelven, doch tegen de meening der Uitfchryvers, of Beu
oordeelaars , voor zo veel deeze, aangaande het Vraag.
link, andere begrippen konden voeden.
De Eerw. VOLKaRsz , ton der mislukte Dingers naar
bet uitgeloofde Eeregoud,. geeft thans zyne Verhandeling
afzonderlyk ip . het licht, Wat de , uitvoering aanbelangt,
wy ontmoeten in dezelve een zeer lofwaardig oogmerk.,
en verfcheiden niet o 1gelia te aanmerkingen.y terv^,yl over
het geheel het Euahgeiiscti plan wordt voortgezet:: te we
ten, een ernílige aandrang op de gemoederen dec menfchen , dat zy den naani van Discipelen van Christus
zich vrugtloos toeëigenen , zo lang ay hdnne be,'yddnis
louter„ doen beflaaIi in ,bQfpiegelendea kiwdigbeden , en
niet daar• nevens voegen- eene gemoedelyke betragt ng der
twee Euangelifche. _Hoofdpligten , liefde: tot . God, en liéfde tot den, Naasten. Of cie vraag dier 'snede in waarheid beantwoord zy, zullen wy i .iet onderzoeken. Intusfchen zyn wy van oordeel, dat aan de volgc uJe aanhaa.
,
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ling, uit 's Malts Voorreden , veelen onzer Leezeren hui
zegel zullen hangen: „ Zo lang de Kristenen niet over„ tuigd zyn, dat eene genioedelyke waarneeming van hun
„ beroep .-- de bezorging van het huisgezin niet alle
getrouwheid en oprechtheid het welbelleeden van
„ den tyd de oeffeningen ter ontwikkeling der ver„ ftandelyke vermoogens de poogingen om fleeds
toe te neemmen in nuttige kundigheden, en in de betrach„ ting van onzen pligt ---- de oeffening van rechtvaar„ .digheid en algemeene goedwilligheid het maatigen
„ van onze driften en hartstochten -- het bewaareg der
„ goede trouw , met al 't geen , - het welk wélvoeglyk
en lofwaardig is, en de goedkeuring van een verlicht
„ geweeten wegdraagt --- met één woord: zo lang wy
„ niet volkomen overtuigd zyn , dat liefde jegens dept
„ naasten , voortvloeijende uit dankbaare liefde ..jegens
„ God , gepaard met een leevendig vertrouwen en on„ derwerping aan zyne weldaadige fchikkingen , zelfs
„ dan, wanneer wy ze niet verklaaren kunnen, het waare wezen van het Kristendom uitmaakt; zo lang zul.
„ Ten zy ook hunnen Godsdienst alleen doen,beltaan in
„ bloote befpiegelingen ,. of in het bywoonen van derf
openbaaren Leerdienst, en de deelneeming aan deszelfs
,, gebruiken en plegtiglieden. Oefl'eningen, _echter, die op
„ zich zelve geene de nrinfte waarde hebben, maar de„ zelve dan eerst verkrygen, wanneer zy waargenomen
„ worden als gepaste hulpmiddelen ter uitbreiding der
„ kennis van waarheid en deugd, en ter versterking der
indrukzelen van godsvrucht, en ter vordering in werk„ daadige vroomheid, die een eenpaarigen invloed heeft
„ in den ganfchen leevenswandel."

Onderzoek van de Vraag: Of de Zonde tegen den Heiligen
Geest, heden ten dage, nog kan bedreeven worden? Door
CHRISTOFFEL, Sk DENBURr, Leeraar der Lutherfche Gen:eente te Middelburg. Te límfterdarrs , by J. Amineling, 1793. In gr. lavo. 32 bladz.
iets nieuws levert dit Gefchrift over een reeds zeer
dikmaals behandeld onderwerp. Naar den gewonnen
N
leiddraad, onderzoekt de Eerw.
de natuur
s1EDINBURG
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van derzelver onvergeeflykheid ; en toont eindelyk, dat
deeze Zonde heden ten dage niet meer kan bedreeven
worden. In eene korte Inleiding geeft zyn Eerw. reden
van de Uitgave deezer Verhandelinge; het was, om dat
men , zo wel de Predikanten en Direfteuren der Her.
Relde Lutherfche Gemeente te Amíterdam , in welker
Geloofsbelydenis deeze zelfde Helling wordt beweerd, als
hem zelven, uit dien hoofde, by de goede Gemeente,
als dryver van heterodoxe en gevaarlyke gevoelens, heeft
zoeken in veragting te brengen: „ eene pooging, zegt
„ hy, die men anders van menfchen, die zich Vrienden
„ der Tolerantie noemen, niet verwagten zoude," en,
dit voegen wy 'er nevens, van welke wy dezelven, behalven door den Eerw. SIEDENBURG, nimmer hebben hooren
befchuldigen. Voor 't overige, daar onze Schryver, door
zyn onderwerp, geleid wierdt om te fpreeken over de
leere wegens de Duivelen , geeft hy zyne gehegtheid
aan de dus genaamde rechtzinnige leere duidelyk genoeg
te kennen , met eene ftoutheid , die geenen byval zat
ontmoeten van dezulken , die het voor- en tegen van
dit gefchil , met bedaardheid, overwogen hebben. „ Ik
,, fchryf thans geene Verhandeling" (dus laat hy zich
hooren) • „ over de bezetenen, anders zou ik aantoonen,
„ dat het een armhartige uitvlugt is , een onderfeheid
„ te màaken tusfchen Duivel en Daemon en dat het
„ nog armhartiger, om niet wat anders te zeggen, is,
,, te beweeren, dat Jefus Christus de dwaalende Volks.
„ begrippen, omtrend de bezittende Daemouen, zou heb„ ben maten taan . en zo met die ongelukkigen, die de
„ Heilige Schrift bezetenen noemt, zou gehandeld en ge„ fprooken hebben, als of ze waarlyk door Benen Daemon bezeten waren. Ik veronderftel hier als beivee„ zen vast , dat 'er, ten tyde ván Christus, waarlyk
„ bezetenen waren, en dat Jefus, door hen te geneezen,
„ den Duivel van hen uitdreef."
,

Hand

-

j IIAMELAL', HANDLETI)I;FG.

443

Ifandleiding , voor de Catechifeer - meesters , en Meesteresfen , aangejteld by de Herftelde Lutherfche Gemeente,
te Am/teldam. Op verzoek van 't Eerw. Confaftorie, in
't licht gegeven, door JOHANNES IIAML^LACI , Oud ten
Leeraar der voornoemde Gemeente. Te Amfteldam , by
J. Ammeling, 1793. In 8vo. zoo bladz.
e titel van dit Gefchrift dient ter genoegzaame aan
oogmerk en ftrekkinge. Het-wyzingevadslf
is geen eigen opltel van den Eerw. HAMELAU , maar
flegts eene vernieuwde Uitgave, met weglaating, zamen.
trekking of byvoeging, van eenige weinige Vraagen en
Antwoorden , van dergelyk een Catechifeerboekje , in
den Jaare 1768, door wylen den Haagfchen Lutherfchea
Leeraar J. G . LOIIMEIER, onder den titel van Orde der
Heils, in 't licht gegeeven. Daar wy dit Gefchrift niet
voorhanden hebben, kunnen wy, door vergelyking, geene
opgave doen van de byzonderheden, niet welke de Eerw.
HAMELAU dientig heeft geoordeeld, de gevoelens of leerftellingen van zynen Voorganger te vermeerderen.

D

Geneeskundig Volksboek, ter Onderregtinge voor Ongehww.
de Dochters , Zwangere Vrouwen , Moeders, en allen,
die met de zorge over jonge Kinderen belast zyn , ennz.,
enz. enz. Door H. G . MARSCHALL, Hofraad en Geneesheer van het Graaffchap Ifenburg. Naar den tweeden
verbeterden en vermeerderden Hoogduitfchen Druk vertaald. Te Dordrecht , by de Leeuw en Krap, 1794.
In gr. 8ve. 316 bl.
It den ruimen titel kan men weeten, wat 'er niet al in
dit Werkje verhandeld word; gewis hof genoeg voor
U
nog drie en meer zulke Deelen : dan, daar het een Volks

geen Werk voor eigentlyk geegde Geleerden, is,-boek,n
kan men niet anders , dan eene vry oppervlakkige behandeling der onderwerpen , verwagten, en zo is het ook
juist hier mede gelegen ; ondertusfchen kan het voor
Landbewooners, en zulken, welke niet in de mooglykheid zyn, om , wanneer zy zulks nodig hebben, zich
van de raadgeevingen van een kundig Arts te kunnen.
be.
Ff 2

444E. G. SIARSCIJALL , VOLI(SBOEK.
bedienen, ook van nut zyn,en verdient dus,by rfCHAN'S
Huislyke Geneeskunde , en andere zoortgelyke Werkjes,
eene plaats te beflaan.

T/ervolg op nr. N. CHoMEL, Algemeen, Huishoudelyk, Natuur- Zedekundig en Konst Woordenboek , door j. A.
DE CHALSIOT. Ferrykt meet Kunstplaaten. Vyftiende
Stuk. Te Lampen, by J. A. de Chalmot, en te Am.
fterdam, by J. Yntema, 1792. In gr. 4t0.
n dien wydflrekkenden kring , welken de Heer n£
CHALMMOT zich voorgefteld heeft, het reeds belangryk
Woordenboek van CHODIFL nog belangryker, en van meerderen dienst, te maakels -- een kring, van welken wy
te meermaalen, by voorige Aankondigingen , onzen Leezeren verflag gaven, en noodloos agten telkens te herhaalen, voortwerkende, verfchaft elk Stuk eene menigte
van weetensovaardige Byzonderheden, die den Bezitteren,
van dit thans reeds groot wordend Werk , voldoening
kunnen fchenken , en op den duur ten voorraadkamer
dienen , om , by voorkomende gelegenheden , raad te
pleegen.
Wy behoeven den eenigzins kundigen van den aart,
aanleg en uitvoer, deezes Woordenboeks niet te zeggen,
dat wy, by elk Stuk, ons veeleer met, dan om, de keu.
ze van eenig Artykel, ter proeve, verleegen vinden.
Om op den gewoonen trant met onze Berigtgeeving voort
te vaaren, zullen wy thans de aandagt onzer Leezeren
vestigen op twee Artykelen , van wyd verfchillenden aart.
En wel , vooreerst, op 't geen de Schryver zegt
wegens den Ouderdom, en den Eerbied aai denzelven,
ondanks de Gebreken daar aan eigen, toegedraagen.
„ OUDERDOM verstaat men het laatite tydperk van
's menfchen leeven door. De Rechtsgeleerden bepaalen de
Ouderdom te zyn, eene verzwakking van lichaamskragten,
en eene vermindering van zielsvermogens , veroorzaakt
door het groot aantal van jasren.
„ Alle volken der wereld, die ons zyn bekend geworden , denken , dat men den Ouderdom moet eeren en
hoogachten. De hefchaafde Natiën zien een' mensch met
afkeer aan, die zyne Ouders, of gryze hoofden in 't
algemeen, kwaJyk kan behandelen , en veelen van die genen ,
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iien , welken wy voor Barbaaren houden, hebben het
gebrek van eerbied , jegens Ouders en Grysaards, zwaar
geftraft. Een zo algemeen aangenomen gevoelen moet
toch ergens op gegrond zyn. Wanneer zekere waarheden maximen van alle volken geworden zyn, moeten zy
eenen vroegen oorfprong , zo wel als eenen zekeren
grond, gehad hebben ; en fchoon zelfs de volgende ge
dingen, zonder grond, van de Voorouderen-flachtenv
overgenomen hebben , 'er moet toch in 't begin eene
oorzaak daar van voorhanden geweest zyn.
„ De Ouderdom heeft zeer veel dat ondraaglyk is. Eigenzinnigheid en onverzetlykheid • zyn de gewoone eigen
Een oud Man verandert niet-Ichapenvdzl.
ligtlyk zyne aangenomen gevoelens, en laat het nieuwe
nog zo goed en verftandig, en de bewyzen, dat hy in
zyn gevoelen dwaalt, nog zo klaar zyn, by houdt egter
zyn fireng vast, en veracht al het nieuwe, blootelyk om
dat liet nieuw is. Hy verandert niet van een oud gebruik of handeiwyze , als te eigenzinnig zynde om in
zyne oude jaaren een leerling der jongere wereld te worden. Zyne eigenliefde is zeer groot; alles wat by zegt
wil hy als orakeltaal aangemerkt hebben; hy praat van
zich zelven, zyn kugchen en andere ongemakken; alles
berispt hy; op alles, wat hem niet gevalt , fchimpt hy; met
zich zelven alleen is by ingenomen, en wil, dat het anderen ook zyn ten zynen opzichte.
„ Dit is het doorgaande karakter der oude lieden , en
zo is het van den beginne , ten allen tyde, en in alle
eeuwen, geweest. Hoe zyn dan de menfchen op liet denkbeeld gekomen , dat eer en hoogachting den Ouderdom
toekome ? De Ouderdom fchynt alles te wederfpreeken,
dat anders by de menfchen voor eer- en achtenswaardig
erkend wordt. Men werpe my niet tegen, dat 'er ge
oude lieden gevonden worden,-noeglykhmi
die van veelen deezer gebreken, en van zulk eene trotsheid en eigenliefde, vry, aangenaam in den omgang, leerryk in hunne gefprekken , zyn, en altoos in de wereld in
gelyke fchreden voortgaan : zulke oude lieden worden
weinig gevonden , en het getal der zodanigen is , ten
allen tyde, zo klein geweest, dat de overééuftemming van
alle volken, in 't eerbieden en hoogachten van den Ouderdom, onmooglyk daar op kan gegrond zyn.
„ Onaangezien dit, moeten 'er, gelyk ik gezegd heb,
gronden voorhanden zyn, op welken men daar in overééi-Ff3
komt;
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komt; en fchoon ook eene gewoonte zich van geflachte
tot geflachte voortplant, zo moeten toch de eersen dezelve om goede redenen aangenomen hebben. I3e nakomelingen volgen dan dikwils zonder die redenen te wee.
ten. Doch blyven befchaafde volken by die gewoonten,
dan is het verrnoedelyk dat zy redenen hebben, die hen
aanzetten om niet daar van af te gaan.
„ Wanneer ik nagaa, waarom, van oude tyden, de
Ouderdom by alle volken geëerbiedigd is , meen ik eenen
grond daar van in de inrichtinge en regeeringsvorm der
eeríle menfchen gevonden te hebben. In den beginne der
wereld was 'er geene andere regeering dan de Vaderlyke.
De Huisfelyke maatfchappyen waren de eerfie, en na langen tyd zyn daar op de Burgerlyke maatfchappyen gevolgd. ADAM leefde over de 900 jaaren, en alle zyne
Kinders, die hem het leeven te danken hadden, konden,
natuurlyker wyze, onder geen ander hoofd, dan onder
hem, ftaan. Hy was hun Vader en hun Heer, en de na.
tuur gaf hein het recht der heërfchappye over hun. Zyne
Kindskinders, en die daar uit voortfprooten, eerden hem
als hunnen Grootvader , en als het hoofd van hunnen
Vader. Ondertusfchen hadt hun Vader van natuure wederom het recht , om over hunne Kinderen te heerfchen,
welk hun Vader ADAM over hun gehad hadt. 'Er was
geen ander Koning , geen ander Vorst noch Overheid ,
dan de Vader eener familie. Hy zorgde voor de zynen,
hy voeddeze op, hy befchermde en verdedigdeze. De eer.
RIe menfchen behielden lang hunne leevendigheid en krag.
ten; des te grouter waren de weldaaden, welken zy hunnen Kinderen beweezen , des te ílerker de verplichting ,
welke zy aan hun hadden. Iu, de oudlte tyden, in wel.
ken de Vader des huisgezins op duizend dingen moest
bedacht zyn, om het leeven zyner Kinderen te verligten,
kon by zeggen : deeze uitvinding was nog niet in mynen
tyd ; deeze bosfchen heb ik uitgerooid , deeze booroen
geplant, deeze werktuigen om de aarde te bearbeiden uit gevonden; zo gemakkelyk woonden wy niet toen ik
jong was , de uitvinding- van zulk eene wooning is de
myne. Dit alles moest zyn aanzien onder de zynen ver meerderen, en hun meer eerbied en hoogachting inboeze.
men. Misfchien deedt zo het lang leeven hier ook iet roe.
Wanneer een oude Vader kon zeggen : zo was het voor
you jaaren niet, of zag het 'er voor 700 jaaren uit. Zy
moesten, dunkt my, een Man met eerbied befchouwen ,
die
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die hen zo verre tot den eertien oorfprong der zichtbaare
en (choone wereld te rugge voerde. Zo eerden derhalven
de eerie Kinders en Jongelingen hunnen Vader als hun.
ven Koning, die eene onbepaalde macht over hun hadt;
en zo plantte zich i n ieders harte eerre drift tot eerbied
jegens den genen, die hem opgevoed hadt, en werdt
overgebracht op alle Kinders en Jongelingen. Na den
Zondvloed liep het nog eenigen tyd aan , eer zich de
tnenfchen in byzondere Natiën afzonderden, en de eerste
Maatfchappy en Regeering was wederom eene Vaderlyke.
De menfchen , die zo lang van hunne Vaderen geregeerd,
van hun befchermd en beweldaadigd, werden, waren na.
tuurlyke voorwerpen van hunnen eerbied, en 't eerre ge.
(lacht boezemde aan 't andere den eerbied jegens den
Ouderdom in; welke gewoonte nog Rand bleef houden,
toen de menfchen zich in Natiën verstrooid hadden.
„ Doch, behalven dat het van de eerften, die hunne Vaders als hunne Overheid tevens eerden , werdt voortgeplant, gryze hairen eerbied te toonen, zagen ook de
volgende geflachten zelve, dat zy hun, die ouder waren,
veele weldaaden hadden dank te weeten. De eerfle opvoeding en de onderhouding en befcherming , dit alles
hadden zy van hun, die ouder waren dan zy; dit moest
de drift, om ouden, die hen verplicht hadden, met eerbied te bejegenen, in hun behouden; zy wisten daar benevens, by ondervinding, van hunne jeugd af, dat zy,
die bedaagder waren , hen voor de aanvallen van menfchen en dieren in zekerheid fielden, dat zy onderrichtingen gaven , op wat wyze veele naaken ten hunnen
beste behoorden ingericht of uitgevoerd te worden; zy
bemerkten dat veele ouden met omzichtigheid en wysheid
hun oogmerk bereikten, en jonge lieden, integendeel, of
te weinig verfland hadden om in zekere nooden een middel tot hunne welvaart uit te vinden, of wanneer zy het
driest ondernamen, hexzelve egter, by gebrek van genoegzaame kranten, wysheid en omzichtigheid, niet kon.
den ten uitvoer brengen. Hier door moest een foort van
hoogachtinge voor oude Lieden ontftaan en ftand houden.
Wanneer een Kind een iferk Man jet ziet doen, dat zyne kragten niet kunnen uitvoeren, krygt het een denkbeeld van zyne eigene zwakheid, en van de fferkte van
dien, welken het met achtinge befchouwt, en by aldien
het dien Herken, met betrekkinge tot zyn welvaaren, aanFf4
mer-
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merken kan, wordt het natuurlyker wyze genoopt hem,
die flerker en ouder is, te eerbiedigen. Zo groeit te ge lyk met het Kind de eerbied jegens ouden op , en 't
wordt eerie natuurlyke drift, alles , wat ouder is dan wy
zelven zyn , hoog te achten ; en die drift wordt tevens
onderlleund door eerie menigte van duistere denkbeelden ,
die zich aan de ziele voorílellen, dat deeze ilerkte. of
wysheid van oude nmenfchen voor eenigen van nut gewecst is, of dat oude Lieden dezelve te vooren gehad
hebben , fchoon in hoogera Ouderdom de kragten van ziel
en lighaam beiden verzwakken.
„ Wanneer de menfchen fonityds in drukkenden nood
of verlegenheid geraakten, en geen beluit genomen werdt,
Beene kalmte kon te wege gebracht worden, trad een Oude met een grys hoofd voor, gaf een wyzen raad, ver
gevallen, en welke maatregels men in-teldforgyk
dezclven beraamd, wat by in dergelyke gevallen voorheen
zely' gedaan, hadt; of hy wenkte eene onrustige menigte
met de hand , om te zwygen , en naar hem te luisteren , en
dan fpr k by niet zo veel nadruk, dat de onrustigen flit.
le wierden, en de flormen bedaarden. Men herinnerde
zich zulke voorvallen; de Vaders vertelden ze hunnen
Kinderen , zy roemden de wysheid deezer Ouden; hier
door ontítond 'eerbied jegens hen iii de ziele, en men
verbond, met het denkbeeld des Ouderdoms , het denk
zulk eene wysheid, en wulk eenen moed.-beldvan
Schoon het met alle Ouden zo niet gelegen was, hadt eg.
ter, uit kragte der verbindinge van zulke denkbeelden, het
gevoelen fiand gegreepen, dat de Ouderdom daar toe bekwaam was, en men bewees den Ouderdom in 't algemeen dien eerbied, welke flegts eenigen van de Ouden
verdiend hadden.
„ Zo dra men een Oud Man zag, onderfielde men, dat
hy, in foortgelyke gevallen, dergelyke dienften zou doen;
en fchoon, onder Bene Natie, elk in 't byzonder zich dit
niet duidelyk voortelde, hadden zich egter, van hooren
zeggen, en door de ondervindinge, duistere denkbeelden
slaar van in zyne ziele vastgezet, waar uit de vooronder1 elling volgde, dat men van den Ouderdom zulke voordeelen kon verwagten. Nlen zag bier benevens by de
jeugd altoos verhitte en •overylde aanfiagen , mangel van
wysheid en ondervindinge, en dewyl men hielde, dat dit
bv den Ouderdon niet gevonden wendt, verkoos men Ouac;r^ tot .Raadslieden, tot werktuigen by gewichtige ondernee-
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rleemingen, en zo zette zich, van geflachte tot geflachte,
de hoogachting voor oude lieden fteeds vaster.
„ Tot de oorzaaken van den eerbied voor de grysheid,
breng ik ook nog deeze , dat oude Lieden doorgaands
gemaatigder hartstochten hebben, en niet tot die ondeugden vervallen, aan welken de jeugd en middelbaare jaa•
ren gemeenl`yk ten prooije worden. Ik wil dit in den
Ouderdom niet als eene deugd aangemerkt hebben, want,
toen zy niet meer konden, zeiden zy, 't zyn zonden, is
zomtyds ten hunnen aanzien waar ; doch de menfchen
hebben altoos op de uitwerking gelet, zonder den grond
daar van te onderzoeken. Zy zagen, in de verzwakte
driften der oude Lieden , het zweemzel van deugd ; daar
en tegen bemerkten zy de uitfpoorigheden , den wellust,
der jonge jaaren, en gevoelden derzelver hitte en ongebondenheden. De mensch heeft een aangebooren zede
gevoel; zyn inwendige getuige, het geweeten, leerde-lyk
hem recht en onrecht, deugd en ondeugd, en boezemde
hem achting in voor de deugd , fchoon hy zelv' ondeugend was. Dewyl by dan ten mintien den fehyn van
deugd by den Ouderdom vondt , werdt daar door zyn
eerbied voor de grysheid in 't algemeen vermeerderd.
„ De weldaaden , welken een Kind van zyne Ouderen
genoot , de eerfte opvoeding , het onderwys , dit alles
boezernde hetzelve natuurlyker wyze hoogachting in voor
zvne weldoenders. Wanneer Ouders vroegtydig ftierven,
naleen andere oudere Lieden deeze zorgen op zich over,
en dus greep die eerbied (land jegens hen, die 'de plaats
der Ouderen bekleedden. Daar nu geen mensch leeft, die
niet van anderen, die ouder waren dan hy, weldaaden
ontvangen heeft, zo heeft de drift. tot eerbied jegens den
Ouderdom in allen plaats gekreegen.
„ Wanneer men eenen Ouden ziet , merkt men hem aan,
of als een privaat perfaon, of als een' Man, die eenen
openbaaren post bekleedt, of bekleed heeft. In het laat•
tie geval denkt men , by aldien 'er geene openlyke bewyzen van het tegendeel voorhanden zyn , dat hy zyn
Ambt getrouwelyk ten meesten oirbaar der burgerlyke
maatfchappye bediend, veel dienst gedaan, den Staat en
zyne medeburgers verplicht , en zyne kragten voor hun
verteerd, heeft. Dit is oorzaak dat wy hem eerbied en
achting , als eenen verfchuldigden tol, betaalen. In het
eerfle geval kunnen wy zyns niet gedachtig zyn, zonder
tevens de eelte of de andere zyner verdienften te geden.
Ff5
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ken. Hy heeft of Kinders tot den dienst van GOD en 't
Vaderland opgevoed, of is arbeidzaam en vlytig geweest
voor de zynen, of heeft, in den bloei en kragt zyner jaa•
ren, veelen een goed voorbeeld gegeeven , en van zyn
kant alles gedaan, om zich zelven en anderen gelukkig
te maaken. 'Er leeft naauwlyks een mensch , die niet
het een of ander der opgemelde zaaken gedaan heeft, of
van wiep wy zulks niet denken kunnen; daarom eeres
WY hem in zynen Ouderdom. Een jongeling van ver
grond tot-dienf4sbyatgzelkhid.D
verdienften kan 'er zyn, maar roet de verdien ften zelve.
De menfchen voelen deeze waarheid , ook wanneer zy
daar van geene duidelyke bevatting hebben ; want zy
bewyzen den jongelingen denzelfden eerbied niet als den
Ouden. Eene Vrouw, die Kinders ter wereld gebracht,
alle moederlyke liefde en trouw daar aan getoond , dezelven zelve gezoogd, opgevoed, onderweezen, en daar
door het welzyn van de haaren, zo wel als 't algemeene, bevorderd heeft, verdient hoogachting, en de menfchen hebben dit altoos erkend , en deeze hoogachting
zelden onthouden. Eene oude Juffrouw zelfs, die buiten
haare fchuld ongehuwd gebleeven is, (het welk het ge
zo niet van allen, ten minfles van de meesten,)-valis,
doch veel tot de goede opvoeding der kinderen van anderen toegebracht, kranke vrienden bygeflaan,goeden raad
gegeeven, en menigen goeden dienst in haare familie gedaan , heeft, is niet zonder verdienften. Wy zien haar oud
en grys, en zyn deezer verdien lien indachtig , en kunnen
niet nalaaten haaren Ouderdom eenige achting te toonen.
„ Om deeze redenen hebben ook alle luchters van
Godsdienften hunnen aanhangeren bevoolen, den Ouderdom
te eeren, en dit moet eene nieuwe beweegreden tot alge
hoogachting voor de grysheid uitleveren. De-gemn
waare Godsdienst heeft ook dit voorfchrift niet uit het
oog verlooren. Voor een grys hoofd zult gy opfiaan, en
den Ouden eeren, want gy zult uwen God vreezen. Renen
Ouden zult gy niet verfmaaden , maar hem als een Va.
der vermaanen. Dit zyn geboden van den waaren GOD,
om den Ouderdom te eeren , en deeze geboden moeten
de redenen, die alle volken daar toe aangedreeven hebben, in onze harten ver(lerken.
Credebant hoc grande hefas & morte piandum,
Si juvenis vetulr non asfurexerat.
JU VENALas."
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Het andere Artykel is de Befchryving en Natuurlyke
Historie van de Pimpelmees; welke in dit Woordenboek,
in deezer voege, wordt voorgedraagen :
„PIMPEL-MEES is de naam van eenen gemeenzaamen
Vogel , tot het geflacht der Meefen behoorende , doorgaans by verkorting de Pimpel geheeten, en die met reden onder de klasfe van onze fraaifle Vogelen kan gerangfchikt worden. Zyne leevendigheid en fchoone kleu.
ren maaken hem voor 't oog eens befchouwers zeer bevallig; en het nut, welk by in ons Vaderland ter bevorderinge van het gemeene welzyn uitwerkt , maakt hem te
recht begeerlyk.
„Hy is de Blaauwe Mees der Autheuren, welke door
zommigen daar van wordt omfchreeven: Mees, met blaauwachtige Slagpennen , die van den eerflen rang uitwaarde
wit gerand; het Voorhoofd wit, den top van 't Hoofd
blaauw. Parus Remigibus coerulescentibus, primoribus margine exteriore albis; .Pronte alba, drertice coeruleo. Limn.
Faun. Suec. 240. Parus coeruleus. BELL. Av. 96. a.
GEsN. 4v. 641. ALDR. Orn. 1. 17. C. 17. WILL. Orn.
175. FRlscx , .4v. III. T. 14. f. i.
„De Pimpel-Mees, die onder onze kleinfle Vogelen geteld moet worden , haalt in zyn geheele lengte iets
meerder dan vier duimen. Zyn Bek is kort, elsvormig,
zwartachtig; de Neusgaten zyn rond. De Tong is breed,
in vier fnazelen uitloopende , en zeer fpits; de Oogei
zyn zwart. Het kleine Voorhoofd is gedekt met witte
Vedertjes, agter welken terftord eene fchoone blaáawe
Kalot volgt, die h°et geheele bovenbekkeneel beflaat, en:
welks vederen naar agteren toe eenigzins kuifswyze opryzen , vooral dan, wanneer -de Vogel in actie is. Die
Kuif wordt van een witten rand omringd , onder welken het overkleedzel van 't achterhoofd in donkerblaauwe vederen volgt, die als eene verlenging en ver.
breeding zyn van de hier voorgemelde dwarsifreep, welke
over de oogen loopt. De Wangen zyn wit; loopende beneden om dezelven heen een halsband van dezelfde donkerblaauwe kleur , die naar de Keel toe wat zwarter
wordt. De Zyden en Borst zyn helder -geelverwig; doch
by de Mannen fterker gekleurd dan by de Wyven. Zo
de vooreinden der borstvederen een weinig van elkanderen gaapen, gelyk dikwils gebeurt, dan vertoonen zich
derzelver achtereinden als maakende op de Borst een
reehtnedergaande donkere llreep. De uiteinden der blaauwe
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we vederen van het Vlerkdek zyn wit, en maaken de
hier voorengezegde Baar uit, boven aan de Vlerkpennen.
Deezen zyn blaauw, en aan haaren buitenflen kant Benig.
zins wit. Haar getal is agttien. De Staart , donkerer
hiaauw dan de Vlerken, beflaat uit twaalf Pennen. Onder by do Okfelen hebben de Vleugels, die anders aan
de binnenzyden vaal zyn , eene geelachtige kleur. De
Pooten , Vingers,' en gekromde zeer fcherpe Nagels, van
deezen Vogel, zyn donker loodkleurig, en, by oude voor
-werpn,
genoegzaam zwart.
„ In den Zomer worden de Bekken der Pimpelen, even
ge!yk der andere Meefen, veel weeker dan zy 's Winters
zyn. In alle Saifoenen ontmoet men deeze Vogeltjes hier
te lande. Zy leeven meestal van bloedelooze Diertjes ,
en van derzelver 'Eijeren. Een ongelooflyke menigte
wordt 'er van die beiden door hi n verforden in den
Zomer en in den Winter; en zy dienen dus zeer merkelyk, om het evenwigt te helpen bewaaren, waar door de
lchadelyke Infeeen , (welke , kwamen hunne Jongen
naar evenredigheid hunner tallooze Eijertjes te recht, welhaast de overtnagt bekomen zouden,) die zo vreesfelyke
verwoestingen aan ons geboomte en aan onze vrugten
niet doen , welke zy anders zeer zeker aanregten zouden. De Pimpel - Meefen hebben , hierom , het vermogen ,
van by de boomen en takken gezwindlyk op te klimmen,
zich aan dezelven ook met het geheele lyf naar beneden
te hangen, om van alle kanten de fchorfen te kunnen be
zien, en zich, zo ras en vaardig als eenige Vogel ter wereld, van de eene reet naar de andere te begeeven ; uit
welke zy Eijernesten van allerleie Infec`len, en de Rupfen zelv', weeten los te breeken, en voor den dag te
haaien. Dit is hun dagelyks werk, het geheele jaar door.
't is ook tot deeze zeer nuttige eind - oorzaak, dat deeze Vogeltjes een, naar reden van hunne kleinheid, verbazend groot getal van Jongen broeden; en, om des te
minder aanfloot in hunne voortteelinge te lyden , den
aanleg hunner Nesten in verholene plaatzen , doorgaans
in de gaten van vermolfemd geboomte, maaken. De Wyf
jes en Mannen broeden des nagts te gelyk, en over dag
verpoozen zy elkanderen. Het getal der Eijeren is. van
ia tot 16 of 19. Hunne Nesten zyn van fyn gevezelte , van binnen bekleed met hair en zagte vedertjes, toegefeld; en hunne Eijeren zyn rosverwig met kleine roodere fpatten. Zy voeden hunne Jongen met leevende
In-
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infe&en , die zy , zo veelen ze in hunne bekken vat.: t
kunnen, onophoudelyk aanbrengen : en dewyl zy niet da,i
zeer bezwaarlyk in kooijen in het leeven gehouden kunnen worden, gelyk zy daar toe anders om hunne fraaiheid en leevendigheid zeer veel opgevangen zouden worden , en naardien zy ook tot geene fpyze (hekken voor
de menfchen , ááo kan men ligtlyk nagaan , dat 'er jaar
dit klein gevogelte eene goede hoeveelheid van-lyksvan
afzetzelen hervoortkomt, welken liet geheele jaar door
medewerken aan de onderbrenging der blad- en vrugtverdervende Boom - Infeéten. In Juny is gemeenlyk hun
Broeityd , en in July ziet men, in de Grienden , hen
reeds met de zwerm van hunne jongen uitvliègen; maar
in Augustus zyn ze al van elkanderei; verfpreid ; zu?ks
men hen meestal, van dien tyd af, aan enkele paarea ziet
heromvliegen."
,

Dag-verhaal van JOHN ivrooRE, 1W. D. geduurende zyn ver
-blyfinFrak,vhetbginAusohet
midden van December 1792. Benevens een Bericht vara
de aanmerkelykJte Gebeurtertisfen, binnen Parys voorgevallen, van dien tyd af , , tot aan den dood des laatftetz
Franfchen Konings. Eerfee Stuk. Opus opimum cafibus,

atrox praliis , discors feditionibus , ipfa pace fawum.
Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz. 1793. In
or, 8vo. 154 bl.
TAciTUS.

e Naam van JOHN MoonF herinnert ons terflond aan
de Be/èhouwing der Maatfchappy en Zeden in Frankryk, Zivitzerland , Duitschland en Italie, in . VII Deden,
met zo veel graagte by onze Landgénooten ontvangen,
dat een Tweede Druk daar van by onzen Boekverkooper , J. YNTEMA, heeft moeten opgelegd worden. Eik
bewonderde 's Mans Mensch- en Charac`terkunde, in dat
Werk ten toon gefpreid, veraangenaamd door zynen lee.
vendigen en bevalligen flyl. — Die. kundige .Waarneemer van Perfoonen en zaaken kan niet dan met onderfchei•
ding ten voorfchyn treeden onder de groote menigte, die
het thans woelig en onrustig Tooneel in Frankryk , zints
eenigen tyd , opengefchooven , beíchouwd en befchreeven ,
hebben. Wy vatten met greetigheid het Eerfle Stuk, nu
voor ons liggende, op , en het beantwoordde aan onze
re ;t.-
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regtmaatige verwagting: wy haasten ons , om het onzen
Leezeren te doen kennen.
„ Met hoe veel reden," fchryft de Uitgeever in het
korte Voorberigt , „ zou men niet verlangen , dat een
„ onpartydig, en , zo veel mogelyk , onbevooroordeeld,
„ Wysgeer , die als een Vreemdeling in 't midden dier
„ woelingen verkeerde, daar by tegenwoordig, zyne aan„ tekeningen, met eene welmeenende onpartydigheid, ne,, derzette ; en mogt men 'er nog iets by verlangen, dan
„ zou men wenfcheii, dat zodanig een Man toegang hadt
„ tot alle rangen van menfchen. Naauwlyks ware het
„ te wagten geweest , dat dit zo zeldzaam geluk dat
„ aanmerklijk Tydvak der Franfche Staatsomwenteling (op
„ den Tytel aangeduid,) zou bejegend hebben, en egter
„ de beroemde JOHN MOORE , aan onze Landgenooten
zo voordeelig bekend door zyne Befclaouwing van de
„ Maatfchappy en Zeden in Frankryk, enz. die voor een
„ me_esterftui van menschkunde, zo wel als van aange„ naame fchryfwyze , moge gehouden worden , die door„ zigtige en fehrandere Britfche Wysgeer , was juist dien
„ tyd in Frankryk, en hieldt, in zynen aangenaamen en
vryen flyl, een Dagboek der Gebeurtenisfen, van het
begin van Augustus tot December onder zyne oogen
„ voorgevallen."
Behalven de algemeene gefchiktheid, die een ieder, in
Moote's Schriften geen vreemdeling, hem zal toekennen,
om een zeer leezeuswaardig Dagboek te vervaardigen van
Voorvallen, die men deels uit de Nieuwsmaaren en andere
Stukjes weet , zal men hem geene byzondere gefchiktheid tot die taak kunnen ontzeggen, en moeten toettemmen, dat by boven veelen verdient gehoord te worden.
Men flaa het oog op het begin des Dagverhaals. —
„ Vóór ik een en twintig jaaren oud was , hield ik my
„ twee jaaren te Parys op. Naderhand deed ik eenen tocht
na Vlaanderen, en keerde huiswaards door Frankryk,
„ eenigen tyd vóór ik den Hertog van HAMILTON, op
„ zyne Reize door deeze en andere Staaten van Europa,
„ vergezelde (*).
„ By alle deeze gelegenheden liet de vriendelykheid ,
„ on(*) De tneergedagte Befchouwing , enz. is eene vraat dier
Reize. Men zie, wat Frankryk betreft, het life Deel. Welk
Bene Verandering!
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ongedwongen houding, en byzondere vrolyklreid, des
„ Franfchen Volks eenen zeer aangenaamen indruk op
„ myne ziele achter, en het fpeet my menigmaalen, dat
„ eene Natie, welke eenen zo fchoonen aanleg hadt out
gelukkig te zyn, en anderen gelukkig te maaken, ge.
„ bukt ging onder den last van een willekeuriger Re.
„ geeringsvorm, en onbillyke Wetten.
,, Dikwerf zeide ik: hoe uitneemend gelukkig zou een
„ Volk van deezen aanleg zyn , wanneer aan 't zelve
,, een zo vry en onpartydig ftelzel van Regeering kou
„ ten deele vallen , als waarop Groot- Brittanjen, ze„ derd de Omwenteling, zig mag beroemen!
„ Van het oogenblik toch, het is waar! dat ik eenige
„ gelegenheid had om op te merken, aan welke fchan.
„ de en vernedering de menschlyke natuur blootgeíteld
is, by gebrek van deezen zegen, heb ik dien op 't
„ erníligst toegewenscht aan ieder Land op den Aard.
bodem ; en , zo dra de Omwenteling van den ,naare
„ 1789 , in Frankryk, begon , verheugde ik my in de
„ hoope , dat een zo uitgeftrekt en voikryk deel van
„ Europa, aan deezen zegen, deel erlangen zoude.
„ Bezield met zodanige gevoelens, was het natuurlyk
„ in my, dat ik verlangde, om dit zelfde Volk in een
,,, that van Vryheid te bezoeken, welks opeengellapelde
„ verdrukkingen , onder het voorgaande beftuur, ik zo
„ vaak bejammerd had. --- Een waarlyk aangenaams
gelegenheid, om deezen trek in te volgen, wierd my
„ in den laatst voorgaanden Zomer aangehooden, door
„ den Graaf VAN LANDERDALE." Met deezen, en
den éénigen zyner Zoonen, reisde by na Frankryk, en
wierd hier uit het tegenwoordig Dakverhaal gebooren.
Geen dor Dagboek. Dit kon MOORE niet fchryven; maar
een berigt van het geziene en gehoorde, op eiken dag
opgetekend met dat vuur, 't welk de leevendige voor
dien aart natuurlyk ver-íkelingdrbutsfva
bedenkingen , daar uit in-wekt,ndormg e
den geest opwellende, het papier aanbevoolen met eens
Engelfche veymoedigheid, die beide de Partyen de waarheid onbewimpeld zegt. Het Dagverhaal loopt , in dit
Eerfte Stuk, van 4 Aug. 1792 tot den 22 dier Maand
ingeílooten.
Wy willen der nieuwsgierigheid niet voorkomen, met,
voor tegenwoordig, het een en ander uit dit Dagverhaal
ie kippen. Wy bepaalen ons om flegts op te geeven wat
by
„
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hy van de herkomst en het be(taan van de Club der 7acobynen zegt. In de Nationaale Vergadering was de Heer
MOORI reeds een en andermaal geweest, en hadt 'er zeer
hoogloopende handelingen bygewoond. Al den tyd, dien
hy te Parys hadt doorgebragt, was hy zeer nieuwsgierig
geweest, om de berugte Club der 3acobynem te zien; dit
mogt hem eerst op den 17den gebeuren, wanneer een der
Leden hem den toegang bezorgde. Te welker gelegenheid
hy in zyn Dagverhaal optekent:
„ Dit Genootfchap is zyn opkoomst verfchuldigd aait
„ een klein getal Afgevaardigden van Bretagne, die eikan„ deren toevallig te Verfailles ontmoeteden, in den Jaare
,, 1789. Verfcheide Gedeputeerden van andere Provin„ tien , de yverigften voor de Vryheid, voegden zich
„ fchielyk by hen , ja zelfs werden in dit Gezelfchap
„ ook andere yveraars toegelaaten, welke geene Gedepu„ teerden waren; men noemde liet toen Comité Breton.
„ In dit Gezelfchap wierd het eerst de voorllag ge„ daan, om de meerderheid der Staaten Generaal voor
„ eerre Nationaale Vergadering te verklaaren.
„ Toen de Nationaale Vergadering naar Parys wierdt
„ overgebragt , hieldt dit Genoot chap zyne byeenkom.
„ tien in het Klooster der 7acobynen, in de flraat St.
„ Honoré, en nam den naam aan van Societeit der Revo„ lutie,, en vervolgens dien van Vrienden der Conflitutie;
„ doch men noemt ze in de wandeling, eenvoudig, Saco„ bynen. Een groot getal van dezulken , die, in de
„ Nationaale Vergadering, of in den Burgereland van Pa.
„ rys, in talenten boven anderen uitílaken, wierden, van
tyd tot tyd, tot- Leden deezer Societeit verkooren, en
3
„ men heeft my verhaald, dat zy meer dan 1400 in ge„ tale geweest hebben.
„ De erkende bezigheid van dit Gezelfchap is, om over
„ de belangen van het Landsbeftuur te raadpleegen, en
„ voor die der Vryheid te waaken.
„ Societeiten van denzelfden naam en aart zyn door ge„ heel Frankryk opgerigt, en houden eene geregelde Correspondentie met dé oorlpronglyke te Parys, en rigten,
„ door onderling elkanderen alles mede te deden , en met
„ goeden raad elkanderen by te f'aan , zaaken van de ui„ terne aangelegenheid, met veel nadruk, uit.
„ M. ALEXANDER LAMETH en M. DUPOPT waren, zo
„ als men my berigtte, de eeríten, die het ontwerp voorfielden, om foortgelyi c Societeiten, als die der jacoby
,

„ nen
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,, nen van Parys, door geheel Frankryk op te rigten, en
„ eene geregelde Correspondentie met dezelve te houden.
„ Deeze onafgebrokene zamenwerking geeft reden van cie
„ onmiddelyke en algemeene goedkeuring, die alle Depar„ tementen, meermaalen, te kennen gaven, over deeze
of geene maatregelen der Vergadering ; 't geen deft
„ vreemdelingen onbegrypelyk moest voorkomen, by ge„ brek van kennis aan deezen beftendigen en fchielyken
omloop der gevoelens. 'k Hoor, dat 'er, op zyn minst,
„ tien duizend foortgelyke Societeiten in Frankryk aan„ weezig zyn.
„ Veele Stukken van de uiterfie aangelegenheid worden
„ in de Paryfclae Societeit der _7acobynen behandeld , vóór
men ze in de Nationaale Vergadering brengt, en mets
, kan den opgang, dien ze daar maaleen zullen, door„ gaans gelyk 1lellen met dien , welken zy in de Socie„ telt maakten.
„ De Zaal, waarin de jacobynen vergaderen, is naa
„ genoeg eveneens opgefctiikt , als die der Nationaale
Vergadering. De Spreekfloel of leezenaar, voor welke
„ de Leden het woord voeren , is tegenover de zitplaats
„ van den Prefident ; 'er is een tafel voor de Secretaristen , en Galleryen voor eene groote fchaare Toe.
„ hoorders van (beide) Sexen, in de eene zo wel als
„ in de andere. 'Er zyn eenige mannen aangefleld, die
„ door de zaal wandelen, om f'ilte te beveelen, of lie„ ver te verzoeken, wanneer de debatten hevig worden
„ in de Club der .7acobynen , op dezelfde wyze als dit
„ door de Deurwaarders in de Nationaale Vergadering
„ gedaan wordt , en meestal met even weinig uitwer„ king; de fchel van den Prefident, en de flemmen der
„ Deurwaarders, worden dikwerf eveneens verdoofd, in
hevige debatten, by de eene en andere Vèrgadering; en
„ men zou mogen twyfelen, of IoLUS zelve, die
Lutiantes ventos tempestatesque fonoras
Imperio premit,
fommige luidruchtige Leden op eens konde doen zwy„ gen, wanneer

llli indignantes rnagno cum murmure...
Circum clauJtra fremunt.
1<.BTT. 1793. NO. zo,
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„ 'k Heb gehoord, dat fommige Leden, die het fterkfle
„ uitblonken in talenten en characters , onlangs de So„ cieteit verlaaten hebben , en dat deeze thans by lange
„ niet zo aanzienlyk is, als te vooren. RO.BERSPIERRE,
„ die Lid was der Conftitueerende Vergadering, en het
„ dus van de tegenwoordige niet zyn kan , heeft een
„ aanmerkelyk gezag in de .Club der Yacobynen, waar door
„ zyne invloed, in de Vergadering en den Raad der Ge,, , meente van Parys, zeer groot is.
„ M. LA FAY E TTE , in zyn berugten Brief van den iS
„ Juny uit het Camp van Maubeuge, over deeze Socie.
„ reit fpreekende, zegt: „ „ De 3acobynfche Fatiie is
„ „ oorzaak van alle wanordes; haar befchuldig ik hier.
„ „ van openlyk. Ingerigt, als of het een Ryk op zich
„ „ zelven ware , en blindelyk befluurd door eenige
„ „ heerschzugtige hoofden , maakt deeze Societeit een
„ lichaam rop zich zelve uit, midden onder het Fran„ „ fclie Volk, waar van zy zich de magt aanmaatigt,
„ „ terwyl zy, over deszelven Vertegenwoordigers en Af,, „ gevaardigden, haare heerlchappy uitftrekt."
„ Deeze Brief aan de Nationaale Vergadering, zo wet
„ als het verlaaten van de Armee , en zyne verfchyning
in de Vergadering op den 28 Juny,, keerde het gety
der Volksguníle geheel van hem af; en thans verfpreid
„ zich het gerugt, dat de Generaal LA FAY>ETTE met zyne
„ Armee tegen Parys in aantogt is.
,, Heden was 'er by de .7a-,obynen , om eigenlyk te
„ fpreeken, niet zo zeer een debat tegen hein, als wel
„ eene reeks van de heftigfle uitvaaringen. Ik verneem,
„ in de daad, dat de Spreekers, zederd eenigen tyd, ééne
„ lyn trekken; want de aanhangers van ROBERSPIERRE
„ maaken zulk een geraas , wanneer 'er iemand op(}a.t
„ om gevoelens te uiten , tegen die van deezen man
a , over[taande , dat de fleur van den Spreeker verdoofd
„ worde , en by zich genoodzaakt zie, om den Spreek
foei over te laaten aan eenera anderen Redenaar, wiens-„
,, uitfpraaken meer in den finaak vallen.
„ De Motie die het algemeeníle beviel , terwyl ik te..
,, genwoordig was , was die, om eene premie te fellen
„ op het hoofd van M. LA FAYETTE, en dat ieder Bur„ ger put courir fur, 't geen zo veel wil zeggen als dat
een ieder , die pleifier hadt om hem te vermoorden ,
,, daar voor beloond zou worden.
a, Even vóór de Vergadering fcheidde , trad een der
„ Mar-
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„ Marfeillaanen, die niet eens een Officier fcheen , op
„ den Spreekpoel , en zeide dat 'er berigt was , dat de
„ Commnisfarisfen van de Vergadering , naar het Leger
„ van LA FAYETTE, te Sedan gearresteerd waren; en,
„ indien dit zo ware, dat hy, en anderen van zyne
,, Landsbeden, een oogmerk hadden , om van de Nationaale Vergadering verlof te vraagen , om naar Sedan
te marcheeren, en vandaar te haalen de koppen dier
„ booswigten, die zich onderwonden hadden, om haare
„ Afgevaardigden te arresteeren. „ „ Wy zyn , " ver
volgde hy, „ arme menfchen, die op flroo flaapen;-„
„ „ maar, wanneer 't om 't heil des Vaderlands te doen
, „ is , zullen wy toonen , dat wy Mannen van den
„ „ zoden Augustus zyn!" "
„ 'Er was eene groote menigte van Vrouwen op de
,, Galleryen ; doch, dewyl 'er geene enkele zich in 't
2 , lichaam der zaale bevondt, wierd ik zeer verrast, door
,, 'er eene te zien intreeden , en onder de Mannen plaats
„ neemen. Zy was uitgedoscht in eene foort van En„ gelsch rykleed; maar haar opperkleed was de 1huif'ortn
„ der Nationaale Gardes. By nader onderzoek vernam
„ ik , dat deeze Amazone Mademo}felle PHEROIGNE ge„ heeten was: zy distingueerde zich in de actie van derf
„ roden, door de Vlugtelingen weder te verzamelen , en
„ aan het hoofd der Marfeillaanen ten tweedenmaale eens
„ attacque te waagen. — Zy fchynt omftreeks ééin of
„ twee en dertig jaaren oud te zyn , is iets meer dan
,, middelmaatig van grootte voor eene Vrouw, en heeft
een fnugger krygsmans weezen, dat Benen Man niet
„ kwalyk [laan zou."
De Uitgeever maakt eene verontfchuldigiwg, wegens het
veelvuldig gebruik van onduitfche woorden , en wil het
toegefchreeven hebben aan eene zugt, om de duidelykheid te betragten, en allen fchyn van gemaaktheid te ver.
myden. Wy vallen des niet onder de kieschkeurig[teu,
en willen gaarne die onduitfche woorden gebezigd zien,
welke klaarheid byzetten, en gemaaktheid weeren; doch, in
veele gevallen, zou de Heer Vertaaler, met Duitsch, noch
duister, noch gemaakt, geweest zyn. -- Wy verlangen
na de volgende Stukjes, en twyfelen geen oogenblik , of
dit is ook het verlangen van alien, die het tegenwoordige
geleezen hebben.
G g I-
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NECKERAS

Bedenkingen, voorgefleld aan het Franfche Tolk, aangaande
het Regtsgeding, tegen LODEWYK DEN XVI aangevan.
gen. Door den Heere NECKER. Vitam impendere vero.
Vertaald door Mr. * * *. Te Amjlerdam by W. Brave,
1793. In gr. 8vo. 37 bladz.

e geweeze Staatsdienaar van LODEWYK DEN XVI, die
Dthan s in afzondering zyne dagen flyt, en voor geen
gering gedeelte belleedt, met zyne bekwaame pen te ge
Franfche-bruikenhtfcyvorSaszken,d
Omwenteling betreffende; een Man, ten eenigen tyde , by
herhaaling, als 't ware, de Afgod der Franfche Natie,
doch thans de Vloek der beide Partyen , die Frankryk
verdeelen , treedt met zyne Bedenkingen te voorfchyn,
aangaande het Regtsgeding, aangevangen tegen een Vorst,
met wien hy langen tyd omgegaan heeft, aan wien hy
fchryft, „ noch door erkentenis, noch door hoop, ver„ bonden te zyn; daar by hem nooit de gelegenheid ge.
„ geeven, noch het vermaak gelaaten, heeft, om hem
„ eenige weldaad te bewyzen , en voor altyd van de
„ wereld afgezonderd is." -- „ Het voegt misfchien,"
gelyk hy zich laat hooren, „ aan een geweezen Staats.
„ dienaar van deezen Koning, het voegt aan eenen ge.
tuigen van deszelfs Deugden , om zich het eerst in
„ de ry van zyne verdeedigers te fchaaren , en alle de
„ aandoeningen van myne ziel, dit denkbeeld met ver.
„ voering omhelzende , hebben my den tyd niet gelaa.
„ ten, om niyne kragten af te meeten. Helaas! zal ik
„ gehoor krygen, terwyl alle de toegangen voor de vrien.
„ den der onderdrukte oníchuld geflooten zyn , en zal
„ myne fiem, myne zwakke ftem, zich eenen weg kun.
„ ren baanen in het midden van het gedruisch der drif.
,, ten, in het midden der beroerten, welke eene duistere Staatkunde naar haaren wil verwekt en beíluurt.
„ Ik zal het ten minflen onderliaan, en het is aan de
a , befcherminge van alle edelmoedige en gevoelige zielen ,
„ dat ik deeze woorden, met eene beevende hand, en met
„ alle aandoeningen van een bedrukt hart, kome toever„ trouwen."
Van zyne bedugtheid , dat zyn fchryven geen gereeden
ingang zou vinden, geeft by biyk in deeze Verklaaring,
aan 't begin der Bedenkingen geplaatst , den Soften van
Oe.

DEDENKINGEN. i,6á

Oigober 1792 gedagtekend : „ Onzeker , of ik in de
„ tegenwoordige tydsomitandigheden deeze zwakke ver„ Beediging van den ongelukkigflen der Vor(Ien , naar
„ myne wenfchen, gemaklyk in Frankryk zal kunnen ver„ fpreiden , bidde ik die geenen , welke hier toe zou
kunnen medewerken, om zich wel met myne in--„den
„ zigten te willen vereenigen : zy zullen geen gevaar
want ik heb zorg
„ loopen van zich bloot te
„ gedraagen, om niemand te beledigen, en, fchoon diep
„ getroffen , geloof ik , in agt genomen te hebben die
„ gemaatigdheid, welke de wensch, om wel te ilaagen,
„ my moest inboezemen. ® Ik raake, voor het overige,
„ noch middelyk , noch onmiddelyk , eenig staatkundig
denkbeeld., en hoop, onder deeze voorwaarden, noch
aan het Volk, noch aan deszelfs Vertegenwoordigers,
„ te zullen mishaagen."
Met de kragt van verwen, NECKER eigen, maalt by
het rampzalig lot des gevangen Konings, en de handel
omtrent hem gehouden , bovenal diens gedrag op-wyze
den eo Juny en den io Augustus ; doorloopt de lyst
der Befchuldigingen tegen hem ingebragt, en poogt de
ongegrondheid of twyfelagtigheid van dezelve aan te wy.
zen ; en Itch hy den Vorst , dien hy zeven jaargin
lang gediend heeft, in het gunlligst daglicht. Breed weidt
by uit over de Onfchendbaarheid van den perfoon der
Koningen ; en de Onfchendbaarheid des Franfchen Monarchs , bedongen in de Aye der Staats -Conftitutie
door hem ondertekend; en dat deeze althans moest 'gelden omtrent LODEWYK DEN XVIa, dien hy voorts afbeeldt als, zonder die Onfchendbaarheid, geregtigd op de
erkentenis des Franfchen Volks; ten welken einde hy ophaalt, wat deeze al voor het Volk gedaan heeft. Hier
aan liegt hy een hartroerende fchets van het tegenwoordig lot des Konings en diens Gezins ; en herinnert, ,ten
Plot, de Franfchen aan de Engelfche Natie, ten tyde dat
CAREL, DE I op 't fchavot fneefde. „ Bewaart," zegt
by , omtrent het einde , „ bewaart het .overfchot des
„ Franfchen naams , door u tot een Borstweering voor
„ deezen ongelukkigen Vorst te ílellen, en eindelyk dien
„ bloedkreet te verfnaooren , waar van Hemel en Aarde
met fchrik fchynen te weergalmen. Ach! laat uw Ko.
„ ning, daar hy op den oever van zyn lieven Iaat; daar
„ by tot dat toppunt des ramps geklommen is, -waarin
de intpraak der meedogenheid zich in 't hart der Wil.
»den
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„ den zelf doet hooren, laat uw Weldoender in 't einde
b, eenige Vrienden onder ulieden ontmoeten. — Ik zwyge
„ van zynen rang, van zyne voorledene grootheid, ik
„ zwyge van de Koninglyke waardigheid ; ik laat aan
den tyd over, om het gefchil tusfehen de onderfchei„ Bene flaatkundige gevoelens te befisfen : maar my is
„ geene veyheidsleere bekend, die niet voor eeuwig ge„ íchandvlekt zou worden door een wanbedryf, waar van
„ het bloote denkbeeld ieder gevoelig mensch met af
-„fchrik
doet te rugge deinzen! "
Wat men ook , over de bondigheid of onbondigheid
den aangevoerde Bedenkingen van den Heer NECKEC, oor
'er, onzes inziens, niet weinig Decla--del,nfcho
matie onder loupe, zal elk, dezelve leenende, zich ver
houden van 's ouden Staatsdienaars perfoonlyke-zekrd
verknogtheid aan den Xoning , wiens zaak hy bepleit;
eene verknogtheid , welke hem , in de hitte des yvers,
niet zeiden woorden en uitdrukkingen laat ontvallen , die
wy niet wel kunnen overeenbrengen met die Behoedzaam,
heid, waar van hy in de boven aangetoogene korte Ver.
klaaring ípreekt.
,

NATIONAALE CONVENT IE.

Verdediging van LODEWYK, uitgefproken voor de Balie van
de Natienaale Conventie, op Woensdag den 26 December
MDCCXCII, het Ferjie Yaar der Republiek, door den
Burger DESEZé , een van zyre aangejtelde Verdeiligers
gedrukt op 't bevel van de Nationaale Conventie. Naar
een echt Origineel uit het Fransch vertaald. Te Imjterdam by H. de Vries, 1793. in gr. bvo. gi bl.
, die met MALESHERI3ES zich aanboodt om de
zaak Van LODEWYK DEN XVI te bepleiten, rigt de
Verdeediging diens Vorften ,deezer wyze in, dat hy, vooreerst, die Gronden , betrekkelyk de Onfcltendbaarheid des Kazt,ings , door de Conftitutie bepaald , uit twee oogpunten
befchouwt ;, te weeten uit dat , waarin LODEWYK zich
bevondt ,, vóór de Vernietiging der Koninglyke Waardig
onder dat , waarin by geplaatst was , zedert-heid,n
neen die Vernietiging hadt bepaald. Vervolgens gaat
by over om 's Konings Daden te onderzoeken,, zo die de
aan-
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*anneeming der Conífitutie voorgingen , als die daar op
volgden ; en neemt hy byzonder in overweeging , de
Daaden, die onder de verantwoordelykheid der Ministers
vallen, en die, welke LODEWYK in Perfoon aangaan. In
alles vindt hy den Koning onfchuldig , en bepleit die
onfchuld met meer heftigheids dan klem&. Hy beklaagt
zich, in den aanvang der Verdeediging, over gebrek aan
tyd, hem en zyne Medeädvocaaten verleend, en herhaalt
zulks in een kort dus luidend Voorberigt: „ Genoodzaakt
„ om eene Verdediging van zo veel gewigts te fchry„ ven, in den korten tyd van vier nagten, terwyl ik de
„ dagen doorbragt in met myne Mede^idvocaaten de tale
„ boze ílukken , welke men ons ter hand gefield hadt ,
„ te onderzoeken, behoef ik niet te zeggen, dat gemelde
„ Verdediging blyken draagt van die ongemeene over„ haasting, waarmede ik verpligt geweest ben dezelve in
„ orde te brengen, en dat zy, in zeker opzigt, niets an„ ders bevat dan zamengevoegde befluiten. Ik heb een
heiligen pligt moeten vervullen, en heb alleenlyk my.
„ nen yver,, niet myne kragten, geraadpleegd."
't Is deeze Verdeediging, in welke LODEW?K, blykens
zyne hier agter gevoegde Verklaaring, volkomen berustte.
Wy zullen 'er alleen het flot van bybreugen. „ Hoort,"
zegt DESEZé, „ hoort by voorraad de Historie , die tot
„ de faam zal zeggen - LODEWYK beklom op zyn
„ twintigfle jaar den troon; op zyn twintigl e jaar gaf hy
„ op den troon een voorbeeld van Zeden ; by bragt 'er
„ geenige fchuldige zwakheid op , geenige verdervelyke
„ neiging ; by was fpaarzaam, regtvaardig, gef reeg, en
„ toonde altyd flandvastig de vriend des Volks te wee„ zen ; het Volk begeerde de vernietiging van eene be„ lasting , waar door het gedrukt werd ; hy vernietigde
„ dezelve — het Volk verzogt verzagting in den dienst;
„ by maakte 'er een begin mede, met den dienst in zyne
,, eigene Domeinen te verzagten het Volk begeer.
„ de verandering in de crimineele Wetgeeving , ter ver,, ligtinge van liet lot der befchuldigden; by maakte die
„ veranderingen --- het Volk begeerde dat millioenen
„ Franfchen , welken door de geftrengheid van onze ge„ bruiken tot nu beroofd waren van de regten die Bur„ gers toekomen , dat zy dat regt zouden verkrygen
„ of herkrygen; hy Helde ze door zyne Wetten in 't ge„ bruik daar van -- het Tolk begeerde de hryheid; by
Gg4
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gaf liet die! (*)

by kwam hen zelf altoos vddr

met zyne Oputferingen — en ondertusfchen is het
„ uit naam van dat zelfde Volk dat men thans vraagt
— — — Burgers! ik ga niet verder -- ik houd vóór de
„ Historie op denkt, dat zy uwe Uitfpraak zal be„ oordeelen , en dat haare Uitfpraak die der Eeuwen zal
a , weezen ! "
„

(*) „ Deeze woorden , uitgefprooken zynde door den Ver
LODEWYK , en zedert in zyn Manutcript doorge.-deigrvan
Naald, heeft de Nationaale Vergadering geboden, dat dezelve
herlleld zouden worden."
Moot van den lieraeediger van LODEWYK. „ Een van ons halt
1eeze woorden in liet Manufcript doorgehaald, uit ageing voer
de Conventie zelve, en om dat zy mogelyk in de fpreekplaatjs
morringen zouden hebben veroorzaakt; maar de wegiaatiug van
die woorden 't onderwerp van een Decreet geworden zynde,
(dit is hier agter gevoegd). oordeelen wy ons verpligt te ver
dat wy, met de woorden: fly gaf het die, geen ander-klaren,
oogmerk hebben, dan te doen herinneren , dat LODEWYK de
Vryheid der FranJèhen heeft voorbereid, door de zamenroeping der Staaten Generaal, 't welk op zyn bevel gefchied is;
en het Decreet der Natie , van den q. Aug. 1789 , waarin Lo.
DEwYK uitgeroepen wordt voor den Herjfeller van de Franfchd
Y'yheid! heeft ons zelf die woorden ingegeeven,"

.Zeven en Dood van LODEWYK DEN XVI, Koning vair
Frankryk en Navarre; na het Franfche van den Heere
DE LIMON. Met Pourtraiten. A em ;e bekomen. In
gr. avo. t:t bl,
jee noodlottige byl is dan gevallen, zy is gevallen.
en heeft den leevensdraad van den grootílen den
„ besten der Koningen in heuren val doorfnéeden, en ik!
„ ik! diep getroffen door die ongehoorde die afgryslyke
, maare, zou kunnen zwygen, zou dien ramp fill in ml.
„ nen boezem verkroppen! Neen! fpreeken zal ik, mya
,, mond zal over de geheele aarde de waardy uitgalmen
„ van dat hoofd , dat , helaas ! zo ontydig , helaas !
zo elendig , gevallen is! " Dus luidt de aanhef
deezes Levens en Doods van LODEWYK DEN XVI, van den
Heer DE LIMON, die, blykens eene aantekening, bl. 81,
een der eeras Officieren van den JIeYwcw, vale oltLZANS
gewet St IS.
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In dien verrukten lyl vaart de Heer DE LIMON voort,
om 's Konings Leeven, van zyne Opvoeding af , diens
Egtverbintenis , Huislyk genoegen , Kundigheden , etx
Deugden, te befchryven. „ Hy bezat," volgens vr.; Li„ DION, „ den Godsdienst van LODEWYK den Godvrug„ tilten , de wysheid en gemaatigdheid van CAREL DEN
V, de regtvaardigheid en eerlykheid van LODEWYK DEN
„ XII, de getrouwheid van FRANCISCUS DEN I, de goed„ heid, de vrymoedigheid, de gulhartigheid (Bonhoinmie),
men vergeeve my deeze uitdrukking, myn gevoel flaat
„ my geene andere uitdrukkingen toe , ja de gulhartig.
heid van HENDRIK DEN IV." Als een bezitter van alle
die Bekwaamheden en Deugden, laat DE U M0N LODEWLK DEN XVI den Throon beklimmen, en regeeren.
„ Ondertusfchen," laat by volgen, „ hadt MAVREPAS
„ 's Konings jeugd en gebrek aan ondervinding in eenen
„ onregtvaardigen oorlog gelleept ; laaten wy liet durven
,, zeggen , vóór de Naakomelingichap het zegge, in een
voor altyd rampzaligen oorlog, die America de veya , held, en Frankryk den doodfleek, gegeeven heeft. —
„ ó Gy nieuwe W aereld ! hoe duur komt uw aanzyn der
Menschheid te (laan! wat zyn uwe gefchenken ramp„ zalig ! Herneem uw goud, waarmede gy ons verbys„ tert , voor den prys des bloeds , 't welk wy op uwe
„ oevers geilort hebben. Herneem de valfche Vrylieid ,
„ waar mede gy myn Vaderland vergiftigd hebt. Gy
„ zyt het, die de ketens fineedde, waar mede LA FAIJETTE den Zoon van zo veele Koningen belaaden
, heeft; tot uwent is dat vadermoordend flaal gefcherpt
.. Maar gy zendt ons alle de misdaaden over, en
,, behoudt alle de deugden.
„ Hoe onregtvaardig , die oorlog ook ware, men moest
„ dien eter fiaande houden. De duisterlle kunilenaary
„ hadt in het beltuur der Financien een Man, Mr. NEC„, EER, ingefchooven, die den uiterlyken fcliyn van een
„ ongemeen talent voorftelde , om de ongeloofbaare on„ kunde, die men naderhand als Financier in hem ont,, dekt heeft , en zyne volftrekte onbekwaamheid tot
„ Staatsdienaar, voor de oogen van het algemeen te be.
„ dekken." Alles wat die Staatsdienaar, en de Koning,
op diens raad, gedaan heeft , wordt met de leelykfle
verwen afgemaald , 't geen DE LIMON tot de harde ver.
1d aring brengt . „ NECKER , de Minister van LODEG g 3,,
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DE LIMON'

XVI , heeft hem ontthroond. Dit woord is
„ 'er uit, en ik zal het niet weder inhaalen, ja by heeft
„ hem ontthroond!" (*) De oproeping der Algemeene
Staaten, en het daar by voorgevallene, houdt de Heer
DE LIMON „ voor de laatfte zugten der Vryheid , der
„ Waarheid en der Monarchie!" Die dubbele vertegenwoordiging heeft , zyns oordeels , alle onheilen over
Frankryk gebragt , „ met deeze eindigt de Regeering van
„ den ongelukkigen LODEWYK DEN XVI, en hier begint de
„ reeks zyner doodlyke rampen." Rampen , die wy hier
reet fchriklyker kleuren dan elders afgemaald vinden ,
tot op de akeligfte befchryving van 's Vorflen Dood, beflooten met deeze woorden: „ De Koning is niet meer ,
„ en Frankryk is ten grave gedaald! LODEWYK DE XVI,
„ veel grooter op het Schavot, dan het ooit mogelyk is
„ op een Throon te kunnen worden, LODEWYK DE XVI
„ leefde als een Wyze, en ftierf als een God: zyn lyden
„ eindigt ... het onze begint."
Dit wordt gevolgd van verwytingen en bedreigingen
aan hun , die by met den naam van „ Tyrannen, Beulen
„ en Barbaaren, die nu de grootste aller wandaaden vol
trokken hadden ," beftempelt ; en beflooten met eene-„
Spraakwending of Aanroeping van LODEWYK DEN XVI,
tot wien by ten flot verzugt, „ 6! myn Meester ! onge„ Iukkig Monarch ! roemryk Martelaar! verwaardig u,
„ om , uit den fchoot der gelukkige Eeuwigheid, aan de
„ fmertlyke hulde van myn hart, de getrouwe weerklank
„ der harten van alle waare Franfchen een welgevallen
te betoonen ! "
De Heer DE LIMON vat de fcherpe pen weder op , tot
een Onderzoek van het Koningsmoordend Decreet, van den
t6 jan. 1793 , en vindt de Nationaale Conventie , in de
beide gevallen, dat zy LODEWYK DEN XVI, of als Koning of als eenvoudig Particulier, geoordeeld heeft , aan
niet min dan vyf en twintig Overtreedingen fchuldig; en,
deeze bygebragt hebbende , roept by uit : „ Franfchen!
„ Paryfenaars ! Volk dat men misleidt ! ziet daar de waar„ held, ontwaakt eindelyk, ziet in welk een afgrond men
„ u geftort heeft; wagt niet tot uwe verdrukkers , nu
„ den een dan den ander ontzielende, van Frankryk een
„ uit„ WYIC DEN

(*} En dit is de Man , wiens Bedenkingen Baan het Faanfchc
ivy zo eves vermeld hebben!
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, uitgeíirekt graf manken. Gy zyt allen, zonder hoop,
„ verlooren , zo gy u niet haast, uwe wreede dwaalingen
• af te leggen, onzen jongen Koning en Regent te erken„ nen, en uwe Vyanden te richten!"
Wy gelooven, dat de bygebragte flaalen genoegzaam zyn,
om elk onzer Leezeren den aart en aanleg van dit Werkje
ten vollen te doen kennen.
De Pourtraiten, en derzelver Byfchriften, trokken onze aandagt, door derzelver vreemdheid; ze zyn keurlyk
gegraveerd, in Medaillon, omringd met een rand, waarin
traanen verbeeld zyn, en onder dat des Konings ook een
Doodshoofd. Boven 't zelve that, ll flut aimer, fouffrir
& pardonner; en beneden , 6 LOUIS l 6 NON Rol!
Behalven de traanen , in den rand rondsom het, afbeeldzel
der Koninginne , ziet men vier Kruisjes, boven 't zelve
leest men, MATER DOLOItOSA, en onder,

o Perfidie ! o crime ! o jour fatal au monde!
o Mort! toujours prefente a ma douleur profonde!
Doven dat des Dauphins leezen Wy, LOUIS XVII, ROI DE
en beneden deeze regels:

L'RANCE,

.Eh quoi R tour les namalheurs aux humains referves,
Faut il, fi jeune encore, les avoir eprouvesl
Prysverhandeliragen , uitgegeeven door het Taal- en Dichtlievend
Genootfchap, tee Spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid
verkreegen. Pierde Deel. Te Leyden voor het Genoot fchap.
En te bekomen te lImflerdain by H. Keyzer, 17)2. In ge.
See. ,e6o bi.

et Leydfche Taal- en Dichtlievend Genootfchap , dat zich
H
by annhoudenheid toelegt,
gewigtige ílofï'en ter bewerkinge op te geeven, en telkens gelukkig genoeg is, om de
om

meeste derzelve te mogen bekroonen; deelt, in dit gierde Deel
van deszelfs Prysverharadeliragen , drie bekroonde Antwoorden
mede, van de Heeren KASTELF.YN , ROCHUSSEN en ERKELEIS,

over de verëischten en kenmerken van den Styl der Poëzy in onderfcheiding van dien der Welfpr•eekenheid. Doende deeze Ver
vergezeld gaan en agtervolgen door eene Beóor--handelig
deeling van den eer !Een herderszang, uit de Dicht/levende Tyd.
kortingen: welke beöordeeling door den Beer Mr. WILLEM BIL-

pzaovis is opgelleld.
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Het is wezenlyk een der moeilykfle zaaken, in de Weeteu•
fehappen en Kunften, zodanige grensliniën te trekken, welke
de eene Kunst of Weetenfchap, van de andere naast aangrenzende Kunst of Weetenfehmp, behoorlyk en naauwkeurig ondericheiden. Boveniíl fchynt dit zeer moeilyk te zyn ten opzichre van de Dichtkunst en TV'eIfpreekenheid, wier grenzen zo
na aan elkander liggen, dat derzelver beoefenaars, byna dage
dezelve wederzyds overtreden : zo dat de Redenaar dik.-lyks,
malls h.t vernuft en den beeldryken flyl des Dichters te baat
neemt • om zyne Hoorders te overreeden; terwyl de Dichter
meermaalen de redekundige Sieraaden der Welfpreekeaheid ontle^nt, om zyne Leezers te verrukken: zo dat men eindelyk
veel werk heeft , om de waare eigenfchappen van elk deezer
Kuuften naauwkeurig genoeg te onderkennen, en als zodanig
uit, elkander te houden.
Dit moeilyk werk is, in de drie bekroonde Verhandelingen,
op eene juiste wyze verricht; zynde de Heer KAST LEYN voorn(
in zyne onderneewing gelaagd , als de zaak boven anderen
duidelyk gemaakt, en de floffe naauwkeurig en bevallig uitge•
werkt, hebbende. De verfchillende Styl, in de t)ichtkunst en
Welfpreekenheid, of, dat hetzelfde zegt: de vereischten en kenmerken van deeze beide Stylen, het doel der Vraage, en dus
ook zyner Verhandeling, zynde , geeft hy eerst eene bepaaling, of i)efanitie, van den Styl; handelende verder over deszelfs onderfcheidene aanwending, in 't algemeen. Ten tweeden, onderzoekt en ontvouwt hy, wat het eigenlyke wezen
der Poëzy uitmaakt ; ten derden , het wezenlyke der Wel
Dit geeft hein vervolgens aanleiding , om , tein-fpreknhid.
vierden, de Vereischten en Kenmerken van den Styl der Poëzy,
in onderfcheiding van dien der Welfpreekenheid , uit het ver
af te leiden, en dezelven met elkander te vergely--handel
ken. Zettende eindelyk zyne beweerde Waarheden, door zoin.
enige plaatfèn uit de Werken der Redenaars en Dichters, eert
nader en zeer gepast licht by.
Wat het eerfie , of de bepaaling van den Styl , aanbelangt
brengt de Heer KASTELEYN, (na de verfcheidene gevoelens vara
&LAIR , GOTTSCEiED, BATTGUX , SULSER, MACQUHT , enz . aange-

voerd

te hebben) dezelve

tot

deeze eenvoudige

en algemeene

verklaaring: dat de Sryl de fchryfivyze is, door welke men zyne
denkbeelden voorflelt of uitdrukt: dat zy derhalvcn vervat de
ganfche wyze van voor flellinb der denkbeelden, hoedanig wy , dezelven ia hunnen aart , in hunne fchikking , in hunne opvolging en verbinding, gevoelen, bef houwen, en daar (lellen.
Het [PPezen der Poëzy, dat zo veele pennen heeft doen Romp
fchryven , is vervolgens het voorwerp van geregeld onder-

zoek; en

ook hier

in

worden

de

denkbeelden

van

anderen

aan .wireurig vooredragen, en getoond : dat ArtrsToTEL _s dat
,

we.'
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wezen meende te beflaan in de Naarvolging. FIIAGCIER en
vosstus in de Naarvolging in Verzen. SCALIGER in eerie
Naarvolging der Naarheid door l/erdicht.ng. BACON in de ver.
dichte Naarvolging , of in de Verveelding. GOTTSCIIED in
fchilderende, welluidende , overeenllemmende Naarvolging , of in
rykheid van denkbeelden. BREITINGER in de Naarvolging der
Natuur, waar by rym en versmaat toevallige Sieradiën zyn.
BATTGUF en RAMLER , in de Naarvolging der fchoone Natuur
door verdichting en verfraaiing. PLUTARCnus in de t erdichting. PLATO en NACINE in de Ingeeving. CASaunoNus in
de tersrnaat; en VOLTAIRE in het Rym en de Versmaat beiden. Daar de verklaaringen van deeze mannen, in veele opzichten, elkander reeds wederleggen; en anderen, waar onder
zerfs die van VOLTAIRE, geheel fpoorloos en buiten den haak
zyn ; zo voldoet de bepaaling van BAUMGARTEN den Heer
KASTELEYN het beste , welke beweert : dat het Wezen der
Dichtkunst /beflaat in eerie volkomen Zinlyke Reden Eene helling, die CURTIUS zeer flerk heeft aangedrongen ; die door
RIEDEL, VAN ALPAEN, VAN ENGELEN en BILDERDYK, zaakelyk
wordt toegeftemd; en die door de redenen van CURTIUS, in
deeze Verhandeling voorgedragen , zeer opgehelderd , en ten
opzichte van het Zinlyke alzins bevattelyk gemaakt, wordt.
Na het T'Ve zen der Welfpreekenheid in eene volkomen Overree.
dende Reden gevonden te hebben , gaat de Heer KASTELEYN
tot bet vergelyken van de vereischten en kenmerken in den Sty!
der voorgedragene Kunnen over; Rellende dezelve, op volgen
-debvatlykwz,
naast en tegens elkander:
DE

DE

DICHTKUNST

WELSPREEKENHEID

Schildert werkende beelden ,
handelingen, en zinlyke be.
grippen.
Vertoont zich in gebonden
fchryfwyze.
Is geheel welluidend, ten einde
ook door de zinlykheid des
gehoors op de verbeelding
te werken.
Stelt de ichoone natuur voor.
Heeft een verdichtend en fchep.
pend vermogen.
Spreekt tot de Verbeelding.
Vermaakr.
Treft en roomt.

Redeneert, door duidelyke re.
gelmaatige denkbeelden.
Vertoont zich in ongebonden
fchryfwyze.
Is in zo verre welluidend als
noodig is, om de overreeding
te ondersteunen.
,

Stelt de waare natuur voor.
Schept noch verdicht.
Spreekt tot het Ver ;and.
Overreedt.
Verkiaart en bewyst.
Ee
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Bevat alles , waar en valsch , Vervat alle voorwerpen onder
haar gebied , die tot onder.
ftofeiyk en onílofFelyk, mowerpen der overreeding kun.
gelyk en onmogelyk, natuur•
nen gebragt worden.
lyk en wonderbaar, gefchiedenis en verdichting , onder

haar gebied.
Deeze zyn, naar het oordeel van den Schryver, de ilrikte
en eigenäartige hoedanigheden en eigenfchappen der Poëzy ern
Welfpreekenheid; wordende 'er nog bygevoegd:
Dat

Dat
De Poëzy ook alle deelen der
Welfpreekenheid zich kan

toeëigenen, dat heet, dat zy

ook tot het verfland kan
fpreeken, enz. doch dit alles verfchynt by haar onder
de gedaante der bevallig held ; dat is, alles wordt
fchildery; alles vermaakt; en
alles is dus Poëtisch.

een be.
fcheiden gebruik kan maakera
van de fieraden , zelfs van
wezenlyke deelen der Poëzy;

De WELSPREEKENHEID

edoch niet verder dan dit
noodig zy, om haare reden
dien graad van zinlykheid te
geeven, die de Redenaar in
zommige gevallen noodig
heeft, om ook, door middel
der verbeelding en der roe.
ring, de overreeding te bevorderen. Echter blyven zodanige invlechtingen dick
terlyk.
,

Uit het aangevoerde volgt van agteren weder, dat

Een Dichtfluk eene volkomen Zinlyke Reden is:
en dat

Een Stuk der Welfpreekenheid eene volkomen Overreedexde Re
den is.
Zo voortreflyk het verfchil in den Styl, tusfchen Dichtkunst
en Welfpreekenheid , in voorenftaande vergelykiug aangetoond
is , zo uitmuntend is de ontledende befchouwing , welke de
Heer K.ISTELEYr(, van eenige plaatfen uit de Werken der Dich-

ters en Redenaars, tiet betrekking tot her verfchillend gebruik
der redekunítige Figuuren, vervolgens voordraagt: van welken:
ivy de volgende, raakende de lIpofrophe of ilanfp^r<rak, nog
als eene Proeve voor allen zullen mededeelen. Dus zegt hy,
ten opzichte der frYe jpreekcnheid:

,, Ze.
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„ Zeker ongenoemd voortreflyk Schryver, over herlicktin
handelende, (preekt Pruisfen aldus aan:
„ Pruistzn ! gy blinkt als eene Zon voor de waereld; uw
Koning was de fchrilt der Volken, gelyk hy de afgod zy.
„ nes Volks was. Uwe Staatsdienaars , die de rechten
„ der Volken woogen, die geenzius trotsch de verdienflen van
„ den goeden en wyzen Medeburger, onder laager Handen,
„ miskenden, waren rechtvaardig en verlicht. Uw Volk was
„ onder zynen Koning het vryfte Volkt der aarde; want eik
„ verflandige, verlichte en onverlichte, kon denken en hande„ len gelyk hy wilde , wanneer by de rechten der mensch„ beid niet krenkte. Gy zyt het fpreekexdile bewys,
„ dat verlichting dien Staat gelukkig maakt , in welken zy
„ woont ! 0 ! dat nooit priesterlist en domheid haare zwarte
,, helfche vleugelen over u verfpreide ; en bygeloof nooit
uwen grooten naam, uwe eere, verduistere, en de hemel„ febe kroon der algemeene verdraagzaamheid , u, verheven
„ Pruisfen, van het hoofd bonze!"
„ Dit is fchoon, maar zinlyk, ten groottien deele, en alzoo
Poézy. Nu hoore men DEMOSTHENES tot de 2thenienfen, in
den waaren Styl der Welfpreekenheid:
„ Maar wanneer , myne dierbaare Medeburgers! wanneer
„ wilt gy de noodige maatregels by de hand veemen? Wilt
„ gy wachten, tot ergens een treurig voorval ontflaat, of tot
„ de nood 'er u toe dwinge? En hoedanig is dan uwe te„ genwoordige omilandigheid? Ik ten minhen moet gelooven.
„ dat 'er, voor veyë menfchen, geene dringender noodwendig„ held zyn kunne, dan de fchande, die verkeerde maatregelen
„ over ons brengt: of wilt gy het hier by maten berusten,
in de flad om te zwerven, en elkanderen te vraagen: welk
„ nieuws 'er zy? Kan 'er wel een zeldzaamer nieuws wezen,
„ dan dat een Macedoniër de Athenienferen onder 't juk brengt,
„ en gansch Griekenland de Wet geeft ?"
„ Men vergelyke deeze beide Voorbeelden: de eerfte fchildert;
de andere redeneert; de eerlie vermaakt, treft en roert; de
andere overreedt , verklaart en bewyst, enz. Wy willen ook
het eerfle den Redenaar veroorloven, indien by dan erkenne,
Dichterlyke Redenaar te zyn."
De Hoeren ROCHUSSEN en ERKELENS, welke beiden op deeze
foffe eene zilveren Medaille verkreegen hebben, befchouwen
dezelve mede in dien trant; doch hebben die minder uitgewerkt , of uit den grond opgehaald. Eigenfchappen, die de
Verhandeling van den Heere KASTELEIN zeker den voorrang
hebben doen verltrygen , en dezelve wezenlyk tot een mees
tertluk maaken. De Beöordeeling van den Heere Mr. w. BIL
MERDYK is van dew Jaare 1776, en bewyst, dat de bedoelde
1 lerderszang, in de Dichtlievende Tydkortingen voorkomende, iet
plaat-
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piaatfe van eigen vinding te zyn, waar voor men denzelven,
zonder onderzoek, zonde aanzien, alleen eene Vertaaling naar
het Latyn van BROUKHUSIUS is. Het Genootfchap belooft , in een volgend Deel, twee Verhandelingen over het
Herderdicht te zullen mededeelen , opgefteld door de 1Ieeren
J. KANTELAAR en A. VEREUL: beiden met roem aan onze Landgenooten bekend.

,Leerzame Spiegel, of hertellingen voor Kinderen, tot Deugd en
goede Zeden. Met XI koperen Plaatjes. Te dmflerdain bj
N. T. Cravius, 1790. In 8vo. 62 bl.
T eeze Spiegel , die met recht voor de Kinderen leerzaam
1J kan geheeten worden , behelst de volgende Vertellingen :
I. De vroeg opftaande jongeling. s. Het Geweeten, 3. De onbedachtzame jongeling. 4. Het onbedachte Meisje. 5. De be.
vreesde jongeling. 6. Het gehoorzame Kind. 7. Het roofgierig
Kind. 8. Het nsilddadig Meisje. 9. Het Kind en de Dienstmeid.
Ió. De zich zelf helpende jongeling. r i. De zindelyke jongrnan.
12. De Weldadigheid. 13. Het matige Kind. Iq.. De wilde
jongen. 15. De geflrafte Ongekoorzaamheid. 16. De onvoorzichtige Dochter. 57. De Toorn. i8. De ongelukkige Broeders.
19. Het geheimhoudend Kind. 20. Het Spook. 21. De Kinders
snet den Spiegel, en 22. Leevensregelen. Alle zyn nuttig en
onderhoudend voor de Kinderen; zynde de Plaatjes mede niet
onaartig : zo dat men dit Werkje , den kleinen Leezeren en
Leezeresfen, zeer wel, tot bevordering van Deugd en goede
Zeden, in handen kan geeven.

A

LGEMEENE

VADERLANDSCHE

LETTEROEFENINGEN.
Gefprekken en Overdenkingen , over het Lyden en Sterven
van onzen Heere 3Jfits Christus, door WILHELaz LEuNDERT KRIEGER, Predikant in 's Gravenhage. Derde
Deel. Te Antifteldam by J. Wesfing, Willemsz., 1 793.
In gr. 8vo. 386 bl.
et de zevenënvyftigfte Overdenking, cie zestiende vart
dit Deel, befluit de Haagfche Kerkleeraar zyne Befpiegelitagen over het Lyden en Sterven des Zaligmaakers. Zy worden, naar gewoonte, voorafgegaan en beflooten niet twee Gefprekken : het een, over het zedelyk
verderf der menschlyke Natuur; het ander, over de duuring van 't laat/te Lyden des ITerlosfers. Ten aanzien der
behandelinge , blyft de Eerw. KRIEGER volmaakt gelyk aan
zich zelven; washalven het gezegde, in onze naastvoorgaande Aankondiging, hier voor herzegd mag gehouden
worden. Naar gewoonte, zullen wy 't een en ander ter
proeve leveren. Onze keuze bepaalt zich, in de eerfle
plaats , tot het geen de Euangelisten melden aangaande
de Kwaaddoeners die nevens onzen Heer gekruist wier
Bekend is de fchynitrydiglleid tusfchen PIATTHEUS-den.
en LUKAS; verhaalende de eeruie, dat beiden, de andere,
dat flegts één van hun, den Heiland lasterde. In eene
Aantekening laat zich de Eerw. ERIEGER hier over
aldus uit: „ Verfcheiden Uitleggers willen de vereffening
„ van 't verhaal van NATTF. , met dat van LUK., op
„ deze wyze vinden , dat eerst de beide Moordenaars
„ JESUS zouden befchimpt hebben; doch dat de ééne na„ derhand bekeerd zoude zyn geworden, en daar op zyn
,, medgezel berispt hebben. Evenwel hier pleiten, myns
„ inziens, verfcheidene redenen tegen : i. Deze opvatting geeft , indedaad , geen vereffening van 't verhaal
„ der Euangelisten , want dan is 't bericht van LUK.
„ waarlyk gebrekkig, daar by uitdruklyk zegt, dat slechts
„ één der Kwaaddoeners gelasterd heeft. 2. LUK. meldt
„ niets van eene verandering, die, by den anderen Straf„ feling , in zyn fpreekeu zoude zyn voorgevallen ; dit
1-ih
„ wordt
LETT. 1793. NO. XI.
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„ wordt louter willekeurig dus opgevat. 3. De beihaffing,
„ die de gelukkige kruisfeling aan zynen boosaartigen med., gezel doet, leert ook geheel iets anders; zoude hy,daar
„ by zelf eerst medegedaan had, zichzelven niet mede,
niet allereerst, berispt hebben ? Zyne taal is te verffan,* dig en te uitvoerig, om dit niet zeker te Rellen.
„ De vereffening gefchiedt, in tegendeel , zonder de
„ minfee onvoeglykheid, wanneer men fielt, dat MIATTti,
„ het meertal gebruikt, om een ander foort van fpottene , de menfchen aantewyzen, zonder het getal te bepaa„ len; zodanig een gebruik van 't meertal vóór het en„ keltal, is in alle taalen gebruiklyk, en ook in de H.
„ Schrift niet ongewoon ; zie . GLASSIUS, Canon XXVII
,,de Nomine. Lux. die 't geval meer uitvoerig, en dus
„ in de byzonderheden naauwkeurig, vermeldt, wyst het
„ bepaalde getal aan."
In eene volgende Overdenking, ontvouwt de Heer Kn1EOEtz zyne gedagten nader, omtrent het karakter des zogenoemden bekeerden Moordenaars. Het merkwaardig
zeggen diens perfoons, aangaande hem zelven en zynen
inedgezel, en ten opzigte van JEsus, hebbende aange•
naald : Wy ontvangen [firafe] waardig 't gene ivy gedaan hebben : maar deze heeft niets •nbehoorlyks gedaan,
laat by zich aldus hooren: „ By 't verneemen van deze
:taale, wordt billyk de onderzoeklust bezig gehouden, met
natefpooren, of deze gekruifigde, tot op dat oogenblik ,een
booswicht zy geweest , en, door Gods wonderdoende
hand, nu onmiddelyk aan 't Kruis bekeerd zy? Dan of
Ily reeds te vooren eenige kennis aan JESUS, en vreeze
voor God in zyn hart, gehad hebbe? Wederzyds worden
deze vraagen met toeftemming beantwoord, en voor de
eene zo wel als de andere beantwoording met redenen
gepleit.
„ By een bedachtzaam onderzoek, kan ik echter niet
anders dan aan 't laatfee voorftel myne toeftemming geeven (*).
„ Aan.
(*) Onze Schryver plaatst hier de volgende Aantekening:
„ De redenen, die my hier toe overhaalen , zyn niet daar in te
„ zoeken , dat ik 't ongelooflyk , of zonder voorbeeld, zots
•, keuren ,dat 'er zo eene ongedachte verandering in een oogen„ blik, en dat by een zo groot Zondaar, gebeurd ware. Ten aan„ zien der voorbeelden, dunkt my, dat MANASSE en PAULU$
hier in aanmerking komen; en aan den overvloed der ge,, na.

OVER BET LYDEN.

475

,, Aanneemlykst fchynt ht my , dat hy , immers by
gerugte, kennis van JESUS en zyne leere had, dat hy,
door yver vervoerd, zich zo verre ontgaan had, dat hy,
in

nade , dit moet men erkennen , is de oogenbliklyke veran„ dering van eenen grooten booswicht veilig toetefchryven.
„ Ook zie ik niet , dat het eene voldoende reden tegen die op„ vatting levert, wanneer men dezelve te gevaarlyk keurt ter
„ koestering van zorgeloosheid en uitbel van bekeering; want,
„ behalven dat de gevolgen, die men uit eene tekstverklaa„ ring kan afleiden , geenzins mQeten voorgaan , om onze
meening, aangaande den zin, te bepaalen, zo zyn 'er ook
,. genoegzaame gronden voorhanden , om het onbillyke van
„ zulk eene gevolgtrekking, en 't gevaarlyke van zo een mis„ bruik, aantewyzen.
„ Maar 't komt my daarom niet aanneemlyk voor, dewyl 'er
„ in 't verhaal geen enkel woord van zo eene oogenbliklyke
verandering gemeld wordt. Dat men zulks niet kan afleiden
„ uit het meertal van 't woord Moordenaiaren , by MATTIJ.
„ gebruikt, is reeds by de voorige Overdenking gebleeken. -„ Zyne belydenis noodzaakt geheel niet tot zo eene opvatting,
maar doet veeleer het tegendeel denken. Zyne bede
aan Jesus , om van Hem gedacht te worden in zyn Ko„ ningryk, leert zulks ook niet, maar kan zeer.wel verklaard
worden, wanneer men denkt , dat hy aanvanglyk geloof en
„ liefde tot jesus , en dus Godsvrees, in zyn hart had.
„ Zo als ook het antwoord , van jF-sos aan hein , ons tot
„ geene andere gedachten noopt.
„ Maar iemand, dit overweegende , zal veelligt denken,
„ hy was tog een nzoORDENeatt! Evenwel, by het fterk„ íle aankleeven aan de here van de flandvastig'zeid der hei„ ligen , zal het tog niet twyffelachtig zyn, of iemand, die
waare Godsvrees in zyn •hart heeft, tot doodflag zou kun„ nen vervallen ; waarby men jog moet opmerken, dat de
„ geileldheid onder de Jooden in dien tyd, by welken veel
„ onwil , om der Romeinen juk te draagen, en onberaaden
godsdienstyver, gevonden werd, ligtlyk veroorzaaken koude,
dat iemand, in een oogenblik van vervoering,i.n een • oproer,
een doodflag begong. En zo was waarfchynlyk 't geval van
dezen man, die, zo als enen vermoedt, met zyn medgezel,
„ in het oproer, medeplichtigen met tmARABBes geweest zyn.
„ Dan, zou dit voorbeeld niet zeer aanmoedigend zyn:
„ wanneer de genade zich hier zo oogenbliklyk verlteerlykt
hadt? De genade wordt niet minder verheerlykt, it$
„'t geen men, raar de onderllelling, die ik volge, hier vim „ i cld vindt "
Hh 2,
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in zy^en toorn, in een oproer, iemand had gedood, terw'yl hy, daar over in banden geraakt, en ter dood ge.

deemd , zynde, met oprecht én hartgrievend berouw van
zyne verkeerdheid was te rug gekomen. Het nadenken
over zyn bedryf, en zyne kennis van de Godlyke Wet,
bragten hem tot volvaardige belydenis van zyne fchuld,
zo dat by zich zelven geredelyk het doodvonnis waardig
keurde , en in het midden der finerte beleed, dat by
rechtvaardiglyk geuiraft werd.
„ Hy had kennis van Jcsus, in deszelfs onfchuld en
waarde : daarom finertte hem zyn eigen leed niet zo
zeer als de verguizing van mishandelde onfchuld. Schoon
zelf krimpende van pynen, en den dood naby zynde,
was by bedacht op verdediging van den fchuldloos naast
hem hangender. Jesus: de menigte te bedwingen, fcheen
hem onmogelyk; Israëls oudften to zwygen te brengen,
was even zo hopeloos; en de foldaaten te beftraffen, was
geen welberaadene onderneeming, daar dit ligtlyk niets
anders dan vermeerdering van fmerte, voor hem en voor

den

verguisden

Jzsus,

zou veroorzaakt hebben. Te

zwy-

gen was hem echter onmogelyk : de zaak van de onfchuld te laaten vaaren, daartoe kon hy niet befluiten;
't veiligfte was, derhalven, zich te wenden tot zynen ver
lasterenden medeffraffeling ; daar kon by-wytend
hope op hebben om dien te winnen , althans hy kon
dan openlyk een getuigenis van JESUS onlchuld afleggen.
.Daarom fpreekt by denzelven zo getrouw als liefderylc
aan, brengt hem zyne verkeerdheid onder 't oog; en
toont, dat by reden had, om zich zelven in de fchuld
te Hellen, zyne ftraf als welverdiend, en een billyk gevolg van zyn gepleegd wanbedryf, aan te merken , en
daarom dezelve met onderwerping te draagen. Hy is zelf
gereed, om zich mede fchuldig te verklaaren, en te erkennen , dat by ook de ftraffe zyner ongerechtigheid
droeg; het geen 't gemoed van zynen fchuldigen medgezei ook te meer vermurven moest, terwyl het tevens
zyne oprechtheid aankondigt.
„ Even helder draalt ook zyne overtuiging van jnsus
onfchuld door: deze heeft niets onbehoorlyks gedaan, is de
gulle en vrymoedige belydenis, welke by openlyk aflegt.
In 't fpreeken wordt by meer vrymoedig, en 't inden
mishandelen van Hem, die aller aan-kenvahtfod
waardig was, maakt zyne tong los, en by-bidng
(preekt meer onbelemmerd. fly geeft dit heerlyk getui-
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zaake
,
en
vermeldt
Hete
als
gei is van
den on•
waardig geplaagden verdrukkeling ! "
Hoewel het gevoelen, hier voorgefleld, niet nieuw is,
kan, egter, den Eerw. KRIEGER de roem niet betwist
worden , hetzelve in een vry aanneemelyk licht geplaatst
te hebben.
Ten befluite van dit Berigt, zullen wy nog eene korte
proeve leveren, hoe de Heer KF.IEGER, by wylen, zynen
flyl tot eene gepaste hoogte kan doen ryzen , en met
bloemen van welfpreekendheid tooien , zonder tot het
valsch genoemde, dikmaals onverflaanbaar, hoogdraavende
over te ílaan. „ Geloof en hope (dus luidt het flat der
Overdenkingen van de Wonderen byYefur Dood,) op God
te oeffenen, maakt de vreugd van myn leven uit; daar
door worde ik bemoedigd , om getroost aan myn fterven te denken: moet ik de maatfchappy der levenden ver
graf daalen ? wat nood? myn-la,teni'fombr
dood zal maar een flaap zyn; laat dan alles boven myn
lyk woeden, de aarde haare gedaante veranderen, troonen omgefmeeten , aanzienlyken vernederd, worden, ftormen
loeien, zeegolven bruifchen, zwaarden flikkeren, kartouwen donderen, llroomen van bloed vloeien, myn ftof zal
onder 't opzicht van mynen Heer veilig zyn, en ik in
mynen flaap niet worden gehoord.
„ Eenmaal zal ik, 't is waar, gewekt worden, maar 't
zal door JEsus flem zyn! Die item zal de rotzen doen
daveren, de aarde fplyten, de grafzerken wegrollen, de
dooden in beweeging brengen. Ook myn dood lichaam
zal leeven; myne fluimerende oogen zullen dan terilond
naar j£sus opzien; dan zal ik Hem aanfchouwen, niet
zo als Hy gestorven aan 't Kruis hoog, maar zo als Hy
verheerlykt leeft ; dan zal Hy niet door krygsknechten
bewaard, maar met een engelenfloet omgeeven, zyn, dan
zal Hy der boozen fchrik , maar zyner vrienden vreugd,
zyn. Dan zal myn oog Hem aanfchouwen, niet als een'
vreemden: zo dan myne oogen fchreien konden, dan beweende ik myn veelvuldig afzwerven van Hem, geduurende myn leven. Maar daar zal niets dan juichen zyn,
daar wordt myn hart vervuld met verwonderende vreugd
over de grootheid zyner genade, dat ik, trouwlooze, onder zyn geleide de reize naar de eeuwigheid volbragt
heb; dan leeve ik met Hem, daar myn vernederd lichaani
kan zyn verheerlykt lichaam is gelyk gemaakt. Dan wordt
my 't gezicht in 't hemelsch heiligdom vergund, alle
Hh3
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voorhangfels zyn dan gefcheurd , alle nevelen verdweenen; dan zie ik de binnenifte geftalte des hemels in derzelver klaarheid; de ingang in de bovenwad , in 't hemelfche Jerufalem , welker konftienaar en bouwmeester
God is, wordt dan opengefleld voor elk, die de ver
heeft lief gehad! Daarom-fchynigvadeHrJESU
zin ge ik vrolyk:
Een Reiziger gaat wel te vre^n
„ Naar huis door ongelegenheên
„ Van zee, of wind, of barre kusten.
„ 'k Reis ook te vre£n naar 't Vaderland
„ Door golven, ftorm, en 't heete zand;
„ 'k Zal thuis by mynen Vader rusten.
,, Ik ben op aarde een vreemdeling;
„ De waereld (chat myn fiat gering;
,, 'k Heb niets, het geen zy hoog zou achten.
Maar Loven is myn burgerrecht,
„ Myn volk, de Rad my toegezegd,
„ 'k Leef daar, en mag wat beters wachten."
Nagelaten Leerredenen van o. T. ZOLLIIKOFIrR, Predikant
der Euangeliscla Hervormde Gemeente te Leipzig. In het
Nederduitscla vertaald. hyfde Stuk. Th AmJt erdam by
de Erven P. Meyer en G. Warnars , 1793. In gr.
8Y0. 271 bl.
et zelfde gunítig gevoelen, welk wy, meermaalen,
over de Leerredenen van den Eerw. ZOLLIKoFER ,
geveld hebben, mogen wy ook thans wederom met volle ruimte uitbrengen. Gewigtigheid en belangrykheid
der gekoozene onderwerpen , klaarheid en kragt in de
uitvoering: deeze zyn de kenmerken, die onzen Leeraar
onderfcheiden van, en doen uitmunten boven, veele Predikers , die , dikmaals , meer met hunnen byzonderen
fmaak , dan met het nut van Hoorders of Leezers , te
ragde gaan, of meer zich fehyuen toe te leggen om met
hunne gewaande geleèrdheid te pronken, dan om recht
kennis en wel overtuigde gemoedelyke fligting-íchapen
iiie te werken. Een Tiental van Leerredenen wordt we.
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derom in deezen Bondel afgegeeven; zy loopen over de

volgende belangryke onderwerpen: „ Het wezenlyke van
„ den

G. J. ZOLLIKOFER, NAGELATEN LEERREDENEN. 479

„ den Christelyken Godsdienst. Onderzoek , waarom
,, de Christelyke Godsdienst geene krachtiger werking
„ doet onder zyne belyders? Begunstigt de Christelyke
„ Godsdienst de liefde voor het Vaderland? De waardy
„ der Getrouwheid. De Kentekenen van onze vordering
„ in het goede. Opwekking en Handleiding om toe te
neemen in het goede. De menfchen als Gasten en
„ Vreemdelingen op aarde befchouwd. Eens Christens
„ voorbereiding tot toekomende onheilen. Hoe goed het
„ het voor den mensch is , dat hy onkundig is van zyn
„ toekomend lot. De Nederigheid een middel tot Ver„ genoegdheid." Uit de derde Leerrede, waarin de
Vraag behandeld wordt, of de Christelyke Godsdienst de
liefde voor het Vaderland begunflige, zullen wy het hoofd
beloop van des Leeraars bedenkingen en aanmer--zakly
kingen mededeelen.
De Eerw. ZOLLIKOFER erkent terftond, dat de liefde
voor het Vaderland, in den zin der beguníliginge vara liet
Land onzer Geboorte boven alle andere Gewesten , nergens uitdrukkelyk wordt bevolen ; maar dat de gewyde
Schryvers de algemeene menfchenliefde des te nadruklyker aanpryzen, om alzo de banden der algemeene Maat
te vaster toe te haaien, en , volgens den text,-fchapye
by de broederlyke liefde, liefde jegens allen te doen voegen. Dit, merkt de Heer ZOLLIKOFER aan, is een bewys
van den hoogeren oorfprong der Christiyke leere, dat zy
de eigenlyk genoemde liefde voor het Vaderland niet begunftigt , maar zich daar tegen verzet ; dat zy niet
voor één volk, maar voor alle volken, niet voor ééne
foort , maar voor alle foorten , van menfchen zorgt, en
aldus geene fcheiding , maar vereeniging, geene vernaauwing, maar uitbreiding, van de gemoederen der menfchen,
ten oogmerk heeft. Met dit alles, wil de Leeraar de
liefde voor het Vaderland geenzins verworpen hebben.
Wat is natuurlyker., vraagt hy., . dan het land en de menfchen te beminnen , daar, en onder welke, wy het eerfile
leevenslicht aanfchouwden, daar wy zo veele kinderlyke
geneugten gefmgakt hebben , en in rypere jaaren de vroe.
gere toneelen met blydfchap in onze verbeelding vernieuwen? Wat is natuurlyker en noodzaaklyker, „ dan dat
„ wy ter plaatfe, daar wy het meest en onmiddelykst
„ werken, het _ meeste goed Richten, anderen het meest
„ en het best raaden , helpen , dienen , kunnen , dat wy
„ het daar ook werkelyk doen? Dat ons het welzyn der
„ nader bywoonenden meer ter harte gaat , dan het welHh4
sizya
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„ zyn der verder afwoonenden; het welzyn der bekenden„
„ die wy voor oogen hebben, meer ter harte gaat, dan het
„ welzyn van onbekenden ? -- Dan dat wy ter plaatfe,
,, daar onze Kinders, onze Nakomelingen, onze Vrienden,
„ nog lang na ons zullen leeven, menige inrichting eeniglyk.
ten hunnen nutte maaken? En (vraagt hy) maakt dit
„ niet het wezenlyke der Vaderlandsliefde uit ? Heet. dat
„ niet Patriottisch denken en handelen?"
íntusfchen is dit alles niets anders dan eene ontwikkeling van het gebod der liefde des naasten, in het N. V.
met zo veel nadruk bevolen, als de grondwet van hit
Christendom: invoege , dat, hoe meer een mensen van
den geest van het Christendom bezield worde, hy des te
beter en werkzaamer Patriot in dit opzigt zyn zal; dewyl hy niet alleen voor zich zelven zorgt, maar ook voor
anderen, en zyne gaven ten gemeenen nutte aanwendt;
't welk het Euangelie allerwege aanpryst, en waarin on.
getwyfeld, de waare , de zuivere, Vaderlandsliefde gele.
gen is. In zyn eigen gedrag gaf Jefus hiervan een
voorbeeld, als die wel in de eerfile plaats zyne broeders
naar het vleesch zogt te verbeteren, en te redden, doelt
niets fprak of deedt , dat hunnen dwaazen Volkstrots
voeden, of hunne vyandlykheid tegen andere volken kon
verfleiken , maar veeleer fchikkingen beraamde, om zyne
hulp ook tot andere volken uit te breiden. Naar dit
voorbeeld gedraagt zich de Christen. Terwyl hy voor het
Land zyner Geboorte alles veil heeft, is by noch partydig, noch onregtvaardig, noch vyandig, noch wreed, tegen
andere menfchen en volken. Zulk eene Vaderlandsliefde,
in ifede van verwyt , moet veel meer der Christlyke
leere tot eene eer verftrekken.
De Eerwaarde ZOLLIKOFER, dringt dit nader aan , in
eene vergelyking , tusfchen 't geen de Christlyke Godsdienst gebiedt, en daarentegen de gemeenlyk dus genoemde Vaderlandsliefde eischt. De Christlyke Godsdienst
vordert, dat wy alle menfchen, als kinders van éénen Vader , als verlosten van éénen Heer , als leden van één
lichaam, als erfgenaarnen ééner zaligheid, zullen liefheb
Vaderlandsliefde wil, dat men alleen die-ben;dvalfch
menfchen en volken voor broeders en zusters erkenne ,
en behandele , die met ons het zelfde land bewoonen;
veroorlovende , alle andere meufchen met onverfchilligheid, met veragting, met nydige oogen, te befchouwen,
en geen belang in hun lot te ftellen. De eerf:e wil ,
dat alle menfchen hunne gaven , kundigheden , verme,
^e'j^
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gens, vriendfchappelyk tegen elkander zullen verwisfelen ,
en dus, op allerlei wyze, over en weder de behulpzaame
Land bieden ; de andere , dat men alle voordeelen van
natuur en kunst, die men bevit, eeniglyk voor zich zei•
ven behoude, den Vreemdelingen zo weinige voordeelen,
als mogelyk is, vergunne , en dezelve , zo veel 't zyn
kan , in onweetenheid en onbefchaafdheid houde. De
eerlie wil , dat men alles ., wat elders goed, nuttig en
lofwaardig, is , goedkeure , pryze , naavolge , en zich
daar over verheuge; de andere , dat men zyn Volk, en
al wat onder hetzelve plaats heeft, voor het beste houde,
at het overige, hoe voortreffelyk en heilzaam ook, afkeure
en laake, althans op alle mogelyke wyzen verkleine en
lvewiste. De Christlyke Godsdienst, eindelyk, wil, dat
ieder mensch den anderen by zyne Regten en Vryheden
belciiiernle en bewaare, hein niet als eenen (laaf, maar als
eenhen broeder, en zodanig behandele, als hy wenscht dat
aan hem zelven gefchiede ; de valfche Vaderlandsliefde,
daarentegen , gebiedt, dat men zich zelven pooge uit te
breiden , en anderen naauwer te bepaalen , hunne welvaart
te ondermynen , en hun allen nadeel toe tè brengen. -„ Zou het" (vraagt naa dit alles de Eerw . ZOLLIKOFER)
zou het den Christelyken Godsdienst niet tot eer ver,, itreltken , niet een bewys van zynen hoogeren oorfprong
„ zyn, dat hy dat geen , 't welk men gewoonlyk Vaderlandsliefde noemt, en 't welk toch, in de daad, men„ fchenhaat is , op geenerlei wyze begun(}igt; dat hy
„ niet verwydering , maar nadering, gcene afzondering,
„ maar vereeniging, geene eigenbaat, maar edelmoedigheid , geene leugen , maar waarheid , predikt ; dat hy
„ den voortgang van het ganfche menfchelyke geflacht ,
„ tot hoogere volmaaktheid en gelukzaligheid, niet verhin„ dort, maar bevordert."
Aan deeze befchouwingen hegt nog de Heer zor,t,rKoeER eenige regels , volgens welke iemand , als
Mensch , als Christen , en als Burger , de pligten van
het Christendom , en tevens der waare Vaderlandsliefde ,
kan volbrengen. Zy koomen, hoofdzaaklyk, hier op neder. Draag allen menfchen eene opregte genegenheid toe,
't zy ze grot ons eigen , of tot een ander, volk behooren ,
uwen, of eenen anderen , Godsdienst belyden , zich naar
uwe , of naar anderer, zeden en gebruiken fchikken. Werk
voorts voornaamelyk op de plaats , door de Voorzienig•
tyé:d i^ aangeweezel. , onder uwe liuisgenooten , mcdeH lh 5
bur,,
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burgers en landgenooten. Wyd, inzonderheid, aan deezen
uwe kundigheden, uwe kragten, uwe dienstbewyzingen,
en maak hunne belangen de uwe. Door te verre te willen
werken, zoudt gy ligt niets, of niets goeds, kunnen werken
— zoudt gy, te groote dingen willende uitvoeren, zelf de
geringe, die naar uwe kragten gefchikt zyn, niet uitvoeten. Hebt gy dus uwe huislyke en burgerlyke pligten
volbragt , en hebt gy dan nog kundigheden , vermogens
en goederen, die gy aan afgelegene menfchen en volken
mededeelen kunt, en 'er koomt een vreemdeling in uwen
werkkring, die uwe hulp noodig heeft, onttrek u dan
aan uw vleesch niet, help, bezorg en befcherm, hem; en
indien gy dus een geheel land of volk van nut zyn kunt,
doe zulks, en doe het gaarne; maak zio veele menfchen
gelukkig, als gy maar eenigzins kunt , en doe het om
dat zy allen kinders van uwen hemelfchen Vader, en
broeders van onzen Heere Jefus Christus, zyn.
Wy twyfelen niet , of deeze gevoelens van den Heere
ZOLLIKOFER , die den waaren Menfchenvriend ademen,
zullen eenen algemeenen byval wegdraagen, by dezulken,
die, niet door den waan eener valfche Vaderlandsliefde
verblind , de reden en het gezond verfland naar den
eisch weeten plaats te geeven.

Leerredenen over den Heidelbergfchen Catechismus , door
PETRUS CURTENIUS, Doctor en Pro/es/or der Godgeleerdheid, en Bedienaar van 't Euangelie te Amfleldam; na
's Mans dood uitgegeven door saoëEuus $ROES, DoCttor
en Pro/es/or der Godgeleerheid aan 's Lands Hooge Schoot
te Leyden. Te Leyden by A. en J. Honkoop, 1792.
Derde Deel , 523 , en Vierde Deel , 492 bladz. in
gr. ivo.
y hebben by onze vorige Aankondigingen van dit
Werk (*) niets meer te voegen. Alleenlyk zeggen
wy , dat hetzelve met het Vierde Deel tot den tweeënvyftigiteu Zondag toe voortloopt, en dus volledig is; en
dat dit Vierde Deel , en dus het geheele Werk, hefloten
wordt, met eene Leerreden over Pf. LXXVIII: 5, 6, ten
ti(*) Zie 4lgem. Vader!. 1etteroef. voor 1792, bl.
1791 , bl. 56; enz.
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titul voerende : Gods getuigenis voor Ouders esa Kinderen
opgerigt; in welke Leerreden eerst de gemelde tekst kor
wordt ontvouwd, terwyl vervolgens in de Toepas.-telyk
finge , tot eene Inleidinge op den Catechismus dienende,
eerst over het woord Catechismus, en over verfcheidene
andere oude en nieuwere catechismen,of onderwyzingen,
in de Christlyke leere gehandeld , en daarna in het byzonder de gefchiedenis van den Heidelbergfc lien Catechisgnus , en van zyne invoering in de Nederlandfche Gereformeerde kerken en Schoolera, verhaald wordt.
Lerfle Bedefond , volgens Pf. XLIV: s7 , gehouden den
13 Maart 1793, door J. VAN LOO, Predikant te OotmarJum. --- Tweede Bedeflond , volgenƒ Pf. XXXIII: 9,
gehouden den io April 1793 , door Denzelfden. --- Derde
Bede- en Dankfond , volgens Luc. I: 63 , gehouden op
liet plechtig Dankuur, den 24 April 1793, door Denzelfden. •— Te Utrecht by W.. van Yzerworst, te zamen
74 bladz. in gr. 8vo.

e Aanfpraaken, die de Heer VAN LOO, naar aanleiding
van de op den titul genoemde texten, by gelegenheid van drie plechtige Bede- en Dank- Stonden , tot zyne Hoorderen gerigt heeft , en de Gebeden , die by met
hun tot God heeft opgezonden, zullen, wat den fly!, en
de geheele wyze van voordragt, betreft , eené algemeene
goedkeuring vinden ; fechts met deze uitzondering mis
dat zommigen de Gebeden wat lang zullen vinden.-ichen,
Wat de denkbeelden aangaat , die in deze Stukjes heer
Redenaar zelf geeft in zommige trekken niet-fchen,d
onduidelyk te verfhan, dat by niet verwachten kon, dat
alle zyne Toehoorders met dezelven zouden inflemmen:
en 'er zullen 'er zekerlyk ook onder zyne Lezers zyn,
die hier in verfcheidene opzichten merkelyk van hem ver
zullen. Doch daar over verkiezen wy ons oordeel-fchilen
met te zeggen.
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Zamenftel van Heelkunde, door n. BELL, Lid van het Ko
Heelkundigen in Ierland en-atinglykGeofchpv
,Edinburg, enz. en Heelmeester van het Koningl. Hospitaal aldaar. Uit het Engelsch vertaald , en met Aan.
tekeningen en Byvoegzelen verrykt. Eerjie Stuk. Met
Plaaten. Te Utrecht en 4mjterdam by G. T. van Pad.
denburg en Zoon, M., Schalekamp en W. Holtrop ,
1791. In gr. 4to. i6o bl.

D

e geleerde Schryver, wiens oogmerk is, om, in navolging van den beroemden HEISTER, een algemeen
flelzel der hedendaagfehe Heelkunde in het licht te geeven , en waar toe hy door eigene Waarneemingen, in een
feeks van jaaren ,in onderfcheidene Ziekenhuizen, gemaakt,
en door eene uitgebreide lefture en briefwisfeling , zich in
laat bevond, geeft, nevens andere redenen, die hem hier
toe overgehaald hebben , ook deeze , naar ons oordeel
hoogstnoodzaaklyke, rede, op; te weeten, om , zo veel in
hem is , de kunst te ontlasten van dien grooten toeftel
van nutlpoze Werktuigen, waar mede zy overlaaden is,
en zulke alleen te behouden, welke op de onwrikbaare
gronden der ondervinding rusten. Waarom hy dan ook ver
zorg gedraagen te hebben van niets aan te pryzen,-zekrd,
het geen by niet door eigen ervaring nuttig heeft bevonden, of door anderen met voordeel had zien gebruiken.
En dat de Schryver aan het eerfte gedeelte zyner belofte
ongetwyfeld zal voldoen , kan ieder, die flegts eenige leciure of ervaring in de Heelkunde bezit, met het eerfle
opflag van liet oog , reeds in dit gedeelte van zyn Werk
overtuigend zien; alzo hy daarin eene menigte Werktui
die by anderen, zo wel door de Plaaten als derzel--gen,
ver Befchryving, veel geld- en tydfpillende zyn , geheel
weggelaaten zal vinden , of van dezelve flegts in het voor
een enkel woord gewag gemaakt.
-iyganmet
Dit eerfle Stuk bevat zes Hoofddeelen, welke vervolgens weder in verfcheidene Afdeelingen verdeeld zyn: de
hechtingen worden in het eerfte verhandeld , het tweede *bevat de bloeditempende middelen , het derde de
bloedontlastende, in het vierde, worden de Slagaderbreuken , in het vyfde , de Breuken , en in het zesde , de Waterbr euken , allen volgens de thans by de beroermdf{e I Ieel4
kundigen in gebruik zynde manier, befchreven, en derzelver
be`
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behandeling zeer duidelyk voorgefïeld. Op drie agter dix
Stuk gevoegde Plaaten , zyn alle de Werktuigen afgebeeld ,
die tot de Kunstbewerkingen, waar van in de genoemde
Hoofddeelen gefproken is, volgens des Schryvers oordeel,
vereischt worden.
Om onze Leezers met het Werk zelve , het geen wy
niet twyfelen of het zal aan onze Nederlandfche Heel.
kundigen, voor welken het in een vloeijenden ftyl vertaald is, zeer wel voldoen, eenigzins nader bekend te
maaken , verkiezen wy een gedeelte der behandeling
by geklemde Dyebreuken , door onzen Autheur in 't
werk gefield , ter proeve voor te gedraagen. Nadat
by in de tweede Afdeeling van het vyfde Hoofddeel alles
wat tot de Laschbreuken, en de Operatie derzelve, beboort , zo als mede in de derde Afdeeling de aangebooren Breuken, verhandeld heeft, gaat hy in de vierde Af.
deeling tot de Dyebreuken over , en wyst derzelver zit.
plaats aan , benevens de omliggende deelen , langs welken dezelve pasfeeren ; waarby deeze gewigtige aanmerking niet vergeeten word, dat , by het uitzakken der
ingewanden onder den Peesband van Poupart , of Fallopius , dezelve fotnwylen onmiddelyk over de bloedvaten
heengaan , fomwylen aan de buitenzyde derzelve ; doch
dat de ingewanden gewoonlyk aan de binnenzyde tusfchen
de vaten en het fchaambeen in liggen.
Vervolgens aangeweezen hebbende , wat. 'er in de eer
plaats behoort te werk gefield te worden , en in zo-fEe
verre hier het zelfde als by Laschbreuken te pas komt, op
lwt daar by aangeweezene terug wyzende, merkt hy hier
by nog aan, dat men, by het inbrengen der uitgezakte
deelen , door middel van de hand , zorgen moet, dat de
drukking recht opwaards , en niet fchuinsch naar buiten,
gefchiede: hierop van de Operatie dier Breuk fpreekende,
vervolgt by aldus :
„ Wanneer nu liet Vetvlies , de peesachtige uitbreiding
„ der Dye, of Fascia lata, en Breukzak, allen voorzichtig
„ geopend zyn , moet men de uitgezakte ingewanden,
„ als ze gezond bevonden worden , aan[Ionds trachten
„ in te brengen ; en daar de ruimte onder den peesband,
„ waar door de deelen zyn uitgeweeken, vry aan„ merkelyk is , kan men dit meermaalen , zonder dien
„ band door te fnyden , en alleenlyk door eene ge.
„ fchikte drukking met de hand, verrichten; terwyl het
,, lichaam van den Lyder op die wyze moet geplaatst
„ zyn,
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„ zyn , als wy by de Laschbreuk befchreeven heb.
„ ben, waar door liet ingaan der ingewanden liet best
bevorderd word.
„ Indien men op deeze wyze de ingewanden kon in.
„ brengen zonder den peesband door te klieven, bevrydt
men den Lyder van veel gevaar, dewyl de Zaadvaten
en de boven -Buikflagäder (Arteria Epigastrica) zodanig
gelegen zyn , dat zy by het doorfnyden van den pees.
„ band ligt gekwetst kunnen worden.
„ De Zaadvaten immers, wanneer ze door den buik.
„ ring gaan , loopen byna langs de geheele bovenzyde
„ van den band van Poupart; zo dat ik het onmogelyk
„ befchouwe, deezen band te kunnen doorklieven, zon
niet te gelyker tyd dezelve dwars door te fnyden. -„der
„ Om dit te vermyden , het welk zekerlyk gebeuren
moet , wanneer de infnyding rechtflreeks naar boven
„ gedaan wordt, vind men door fommigen aangeraaden,
om de fnede fchuins naar den buitenkant te verrich„ ten. Op deeze wyze í laan zy wel toe, dat de arte„ ria epigastrica , die men hier gemeenlyk aantreft, zal
gekwetst worden , dan het gevaar, hier uit kunnende
„ ontlI aan , befchouwen ze van weinig aasbelang , de„ wyl , wanneer de ontlasting van bloed aanmerkelyk
„ mogt weezen , het volgens hen zeer gemakkelyk is,
„ deeze flag^.der door de naald - te onderfcheppen, waar
„ toe men ook naalden van verfchillende gedaante heeft
„ uitgevonden. Dan deeze handelwyze is met veel moeilykheid verzeld , daar men , zelfs by magere men„ fchen, zeer bezwaarlyk de arteria epigastrica kan ont„ dekken, en het by zwaarlyvige byna geheel onmoob„ lyk is, dezelve te binden: jonge Heelmeesters moeten hierom zeer voorzichtig te werk gaan in het op,, volgen der gewoone voorfchriften. Wanneer men de
„ aanmerkingen van den Heer SHARP, omtrent dit onder„ werp, leest, zou men denken, dat het allergemaklykst
was om de arteria epigastrica te onderfcheppen ; maar de
„ moeilykheid, hier mede verknocht , is zo groot, dat
een ieder , die deeze Operatie beproefd heeft , over„ tuigd moet zyn , dat SHARP zelf 'er nooit gebruik van
gemaakt heeft.
„ Dan fchoon het kwetzen dier flagiider op de gemaklykfte en zekerfte wyze kon vermyd worden, beweer
ik echter, dat, wanneer een Dyebreuk eene aammiierke„ lyke grootte heeft, de band van Poupart zo flerk uit-
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s , gerekt is, dat de Zaadvaten daar door tot aan deszelfs
„ onderfte gedeelte gedrongen moeten worden , en dat
„ het naauwlyks mooglyk zy, deezen band door te fny.
„ den, zonder tevens die vaten te kwetzen: en een ieder,
„ welke deeze deelen in zodanig een toehand onderzocht
„ heeft, zal moeten toeiiemmen, dat zulks volftrekt on„ vermydlyk is ; het zy men de infnyding recht op.
„ waarts , of zelfs fchuinsch buiten- of binnenwaarts,
„ manke.
„ Het gevaar , welk het doorfnyden deezer deelen ver.
„ zelt, heeft fommige Heelmeesters op de gedachten ge„ bragt, om den weg enkel te verwyden , zonder den
„ band door te klieven; en de Heer ARNAUD, een Fransch
„ Schryver, geeft zelfs eene afbeelding van een krommen haak (t), om den band daar door zo lang op te
„ ligten, dat de Breuk binnen gebragt is : maar dewyl
„ de weg, langs welken de deelen afgezakt zyn , in alle
„ beknelde Breuken alreeds zo veel mooglyk verwyd
„ is, kan men weinig voordeel van eenige verdere ver
zonder van het mes gebruik te-„wydingverat,
maaken."
Met deeze denkwyze van den Autheur Remt de Re.
eenfent volkomen overeen; want, fchoon men, door middel van die haak, de opening al zo veel verwydt dat de
geklemde ingewanden ingebragt kunnen worden, gefchied.
zulks vooreerst niet zonder een aanmerkelyk geweld te
oefenen op den Peesband, en de teffens met dat Werktuig
gevatte vaten; en dan nog valt het fteunpunt, en dus de
drukking, grootendeels, vooral in den beginne , op de reeds
geklemde , en niet zelden daar door ontftooken , ingewanden,
door welk een en ander de Lyder in een nieuw gevaar
gebragt word , en het ondergaan van die Operatie voor
hem zelden van veel nut is. Dan laaien wy den geleerden Schryver verder hooren.
„ Voor een geruimen tyd kwam ik op de gedachten,
„ om dit gedeelte der Bewerking op eene andere weze
,, te verrichten, en daar door gemakkelyker te maaken,
„ en dewyl ik 'er my, na dien tyd, in een geval, met zeer
„ veel voordeel van bediend heb , kan ik het met meer
9f Le
-

(*) Deeze is op de 3de Plaat, Fig. g, zeer goed afgebeeld,
en het gebruik daar van, by Breuken van het eirood gat, aan
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„ zekerheid aanpryzen. In plaats van den band op do
„ gewoone wyze door te 1ilyden, maak ik flegts eene in„ ínyding in deszelfs dik(le gedeelte. Ik breng, naamlyk,
„ den voorf}en vinger van myn linkerhand tusfchen den
„ darm en peesband in , om de onderliggende deelera,
„ niet te kwetzen, en maak dan, met een gewoon fray„ mes , eene infnyding van omtrent één duim lengte ;
beginnende van de bovenzyde, tot aan deszelfs onder, lien rand toe. De eerre fnede , die ik maakte, was
zeer oppervlakkig, maar, door dezelve dikwyls te her,, haaien, kwam ik byna door de ganfche dikte van den
„ peesband heen, tot dat 'er ten laatften slechts een dunne lap overig_ bleef. Ik trok toen myn vinger weg,
„ en bragt de uitgezakte deelen , zonder eenige moeite,
„ naar binnen ; dewyl het verdunde gedeelte van den
„ Peesband allengskens medegaf, als ik de noodige druk„ king maakte om de darmen binnen_ te brengen." De
overige voordeelen,welke, door op dusdanig eene wyze de
Kunstbewerking te verrichten , verkregen worden , kan
men in het Werk zelve nazien; wy twyfelen niet , of
het aangehaalde zal voldoende zyn , om ieder Kunstminnaar,
naar de voortzetting en voleinding van dit nuttig Werk,
te doen verlangen.

Historiesch Schouwtooneel van 's Waerelds Lotgevallen , of
kort aaneengefchakeld Berigt der voornaamfte Gebeurtenisfen van deezen Tyd; verrykt met een Historiesch Mengel werk. Met Plaaten en Kaarten. Eerfte Deels Eerfie
en Tweede Stuk, 1792. Te Haarlem by A. Loosjes Pz.
In gr. 8vo.
e meermaalen hebben wy, met welverdienden lof, van
dit Gelchiedkundig Werk deezes Tyds gefprooken,
en 't zelve als een keurige Verzameling van de gedenken bewaarenswaardigfte Gebeurtenisfen aangepreezen. Een
Jaarvak, dat des Jaars 1791, is voltrokken. Een tweede
Jaarvak vangt aan met het Eeríle Stuk, 't welk wy thans
voor ons hebben, en behelst hetzelve de groote rollen op
het Tooneel der Wereld gefpeeld in de drie eerfle Maan
Tweede Stuk die van de drie-densJar1792,twylhe
volgende opgeeft, en dus een Halfjaar befchryft, van een
jaar, zo ryk in Lotgevallen.
Kon immer een Werk , van deezen aart, ten rechten
ty-
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tyde worden aardgevan cn en voortgezet , 't is zeker in
onze dagen , die een ryken voorraad vn íiotle opleveren , zo dat de Schryver zich zeker eer met de ruimte
verlegen vindt , dan over fchaatrsheid te klaagen hebbe.
Wy hebben 'er dezelfde geregelde fchikking , volkomen beid van opgave, en onpartydigheid, in waargenomen, als
in den voorgaai}den volkomen afgewerkten Jaarkring.
Her aaneengcfchakeld Verhaal wordt ondertleund door
de geheele _mededeeling der t elangrykfle oorfpronglyke
Staattsífukken, ais Bylaagen , agter aan gevoegd, van web
te men vele elders te vergeefsch, in die volkomenheid,,
zou zoeken , en die tot altoos duurende Bewys:iukken
moeten dienen van Voorvallen, en daar op gegronde Werk
Kabinetten der Vorften en Staaten.-zamhedni
Derzelver breedvr erigheid moge, nu en dan , eed lastig
voorkomen hebben ; ze kunnen in een Werk van deezért
aart niet ontbeerd worden , en {trekken. tot waarborgen
van de egtheid der Opgave in het Verhaal zelve. Daar
ontmoeten wy daar in , ten deezen tyde, niet-enbov
enkel blote opgave van Staatsbefluiten, die, op den ouden fiyvel! leest gefchoeid , by het eerfte inzien afkeer
verwekken; maar Stukken, welke zich , om den llyl zo
wel als inhoud, met medefleepend genoegen laaten leezen..
Wy althans hebben dit vaak ondervonden, en in Stukken,
voorheen dezelve of geheel of uitgetrokken in een Dagblad vlugtig doorloopen hebbende , ze hier aantref'erdL
met een gezetter oog en bepaalder aandagt herleezen „
terwyl het Verhaal der bykomende en aanlei ielyke omfhndigheden ons te rugge leidde tot een tydperk, 't geert
ons flegts fcheemeragtig voorilondt; niet zo zeer wegens
de verafgelegen heid des tyds, clan wel uit hoofde' van de
veelvuldige gewigtige Lotgevallen , die elkander met zo
fnelle vaart afw isfelen , dat men 'er naauwlyks het oog
op konne houden.
Wy zullen thans geen voorbeelden bybrengen uit bet
Schouwtooneel zelve, of uit de Bylaagen , om ''t geen wy
ten aauziene van het eert en ander gezegd hebben te [faayen. De algemeene goedkeuring , welke wy met genR.egen verneemen dat aan deezen arbeid ten deele valt,
maakt het overboociig.
gene geringe verandering is ons in de Schikking, of :liever in de Benaarning, voorgekomen : onder den :meer algemeenen Tytel , dan Leevensfchetzen van vertu r.
Perb
onen, en Befchryvingen ,van zodanige Landen, Steden. eva
JEIT. i ? 9 . No. aao
i
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Plaatzen, als by uit/leekenheid aanmerking verdienen vn
Historiesch Mengelwerk, wordt thans begreepen wat niet
bepaald tot het Schouwtooneel behoort. En ontmoeten
wy hier, onder deeze Afdeeling, de zeer leezenswaardige
Gedagtenisvierirg van j. j. ROUSSEAU , te Montmorency.
Zie hier de Eefcllryving van het Gedenkteken zelve: „De
„ Stad Montmorency en de Bewoonderen der omliggende
„ Landilreek hebben oniflreeks een bosch, niet verre van
die Stad gelegen, voor den geftorven j. j. ROUSSEAU,
„ een, alhoewel eenvoudig , doch in zyne foort onge„ twyleld pragtig, Gedenkteken opgerigt. Het zelve be.
„ flaat slechts uit Steenen; maar is zeker duurzaamer dan
„ Goud: want nimmer zal de gefchiedenis het vergeeten,
,, op welke wyze zyne Landgenooten het aandenken van
„ dezen Wysgeer geëerbiedigd hebben. Daar by zelf een
„ groot vriend van alle eenvoudigheid was , heeft men
ook dezelve by de oprigring van dit Gedenkteken ge„ tracht in agt te neenien. liet zelve heeft Bene eenig„ zins onaanzienlyke gedaante , en is zamengefleld uit
„ ruwe ongehouwe Steenen, welke zonder eenige kunst
,, met elkanderen verbonden zyn. Deszelfs breedte is vyf„ tien , en zyne hoogte negen, voeten; terwyl mos, ftrui„ ken, en wilde planten , onder welke zich inzonderheid
„ het Wintergroen , om dat by hier van zeer veel
„ hieldt, vertoont, 'er de fieraaden van uitmaaken. In
„ het midden bevindt zich een bank van gras -zooden.
„ Op den hoogíien Steen liaan de woorden: Deeze was
„ dikwerf de geliefkoosde Rustplaats van j. j. ROUSSEAU;
„ en aan de ardere zyde: De Beweonders van de Stad en
„ den omtrek van Montmorency, ter gedagtenisfe van den
„ tyd, waar op J. J. ROUSSEAU in hun midden woonde.
„ Herfstmaand in het derde raar der Vryheid (*). Op
de overige Steenen zag men de volgende plaatzen uit
„ zyne Emile en het ContraEt Social gegraveerd:
,, Mogten toch de Moeders zelve hunne Kinderen voeden,
„ hunne Zeden verbeeteren, en de Aandoeningen der Natuure
„ op nieuw in aller harten opwaaken.
„ Vryheid en Gelykheid zyn de beide hoofdbronnen ,
,, waar uit het algemeen Geluk van alle Msnfchen voors•
vloeit.
„Het
,

„

(*) sg Sept. 1791, de dag der Inwydinge van dit Gedenk.
tt) eu.
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veeleer
•
„ Het is niet zo zeer een magtigee Arm , maar
„ de jterkte van Ziel, welke de Menfchen vry en- onaf„ hangelyk maakt.
„ De Menscla is van natuure goed. Zyt deugdzaam en
„ gy zult gelukkig veezen."
Under aan den voet deezer Steenen ftaat gefchreeven
Heil en Zegen zy he7n, die dit Gedenkteken eerbiedigt.
Onder de Aanípraakeci by de Inwyding , welke met
de hier omfchreevene Plegtigheden toeging, heeft ons inzonderheid getroffen die van den Heer CHERIN , Neef
van ROUSSEAU. Onder andere laat hy zich dus hoorgin:
„ Bewooners van Montmorency 1 vestigt uw oog dik„ wyls op deeze Steepen ; leest hunne 13yfchriften, en
„ gevoelt telkens, met eene vernieuwde kragt, de daar in
„ vervatte waarheden. Gaarne zouden wy hun getal nog
„ vermeerderd hebben; maar wy wilden niets overbodigs
„ doen. Ondertusfchen zy het my vergund, om u ook
„ eenige gedagten van ROUSSEAU over den Godsdienst
„ mede te deelen. Ziet hier dezelve: „ „ Wanneer de
„ „ Mensch allen Godsdienst verwaarloost, vergeet by
„ „ daar door ook zyne pligten. Overal, en onder alle
„ „ Godsdienflige Gezindheden, GOD boven alles te be.
,, „ minnen, en zyuen Naasten lief te hebben als zich.
„ „ zelven, is de inhoud der Wet. Het is eene niet
„ „ te verontfchuldigcnde eigenzinnigheid, wanneer men
„ „ eenen anderen Godsdienst belydt , dan waar in men
„ gebooren is, en het is geveinsdheid 'er eenen te be„ „ lyden en dien niet in alle opregtheid te beleeven.
„ „ Geraakt men op den doolweg, dan heeft men voor
„ „ den troon des opperfl:en Rechters eene gewigtige
„ „ verontfchul.diging te we-iniger: want zou Hy ons niet
„ „ veeleer eene dwaaling vergeeven, welke ons als met
„ „ de paplepel werd ingegeeven, dan waar in wy voor„ „ bedagtlyk gevallen zyn ? " " --- „ Van het Euange„ lie fpreekt hy op deeze wyze: „ „ Dit Godlyk Boek,
„ „ het eenige 't geen de Christen noodig heeft , het
„ „ nuttigfte onder allen , zelfs voor die geenen wel,, ken het niet zo toefchynt, behoeft men maar aan„ „ dagtig te ' overdenken, om van liefde jegens zyneit
grooten Veroirzaaker doordrongen te worden , en
,, „ ons tot de opvolging zyner lesten bereidwillig te
„ maaken. Nergens fpreekt de Deugd op zo zagten toon,
„ „ nergens heeft zich de volmaaktfle Wysheid met zo
„ veel .ragt en eenvoudigheid uitgedrukt , en nooit
,,»zal
X%

492 IlISTOZ^. SCHOUWT. VAN 'S WAE'RELDS LOTGEVALLEN.

„ „ zal wen 't zelve nederleggen, zonder te gevoelen,
„ „ dat men beter , dan voorheen, geworden is.""
„Zo dagt ROUSSEAU over den Godsdienst; by beminde
,, alle Menfchen, tot welk Godsdienifig Genoottchap zy
ovk behoorden. Welaan dan, niyne Medeburgers! laa„ ten wy hun ook lief hebben: want wy zyn alien Kinderen van éénen I Iemelfclien Vader! Heiligt uwe har,, ten , in tegenwoordióheut van zynen geest, die mis.
„ féhien ihaI;s rondsorn ons zweelt , tot dit Ilandvas„ tig voorneemen , en volgt zyn voorbeeld : want daar
„ door zullen wy zyne naagedagtenis waarlyk eerbie.
„ digen !
l y deeze Gedagtenisviering komen de Leevensbyzonderlieden van den Wysgeer CERUTTI. Lene Verhandeling over de líunffen, lVeerenjchappen en Befchaafdheid,
der Moore.n. --- Eene over tie tempels en Moskeën der
dtlahornecaanen. Eene Bei` iiryvii,g der OmmeJlreeken
van Route: en, ten flozre , re Bekentenis van J. J. ANxAits•rr oei; naar Bene Eergel/cl e Vertaaling van een oor
Gweedsc?a Papier, 't geen in Stokholna als een-ipronglyk
egt fluk rond ging, en door een ieder als zodanig befchouwd werd.
De Uitgeever verzuimt niet, dit Werk voegelyk cie.
raad by te zetten. In deeze twee Stukken vinden wy de
-

Pourtraiten van Keizer FRANS DEN I; van PLTION; van
DUMOURiER; val) BRANCADORO ; eene Afoeelding van de

Roomsch Catholyke Kerk, op het Bagynlhof, te elmfterdarn, -van binnen, benevens de Plegtiglheid des Vormzels,
door IIRANCAIGRo bediend; en eindelyk eene Afbeelding
van het Monument voor PETR US CAMPER, in de St. Pica
tern Kerk, te Leyden.

Reizen. van GEORGE FORSTER , in den naare MDCCXC,.
Uit het Hoogduitsch vertaald. .Eerlle Deel. Te Raar
tern by C. Plaat. In gr. á vo. igo bl.
-

nbepaald is deeze Tytel. Niemand kan uit denzelven opmaaken , in welk Waerelddeel of Landfchappen de Heer FORSTER, in den Jaare MDCCXC, gereisd
hebbe. Dan tie Hoogduitkhe Tytel , in het Voorberigt
van den Nederlandfcl^Gn ,i]i-geevver opgeggeeven : ,nfachten
von Niederrheiri, von Brat :;ëd, Flandern, Holland , and
Frankreich, bepaalt ons nader, en by geeft voor deeze
Ty-
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Tytel- verandering deeze ree: dat hy, het Werk bv Stuk.
ken uitgeevede, buiten Itaat was, om, op éénmaal, aan
de verwagting des Leezers, nopens alle byzonderhedcn,
op den oorfpronglvken Tytel vermeld, te voldoen. Indien, cgter, de Tyzel niet breeder zy, dan ze hier wordt
medegedeeld , komt dezelve ons niet van die hvstere
langte voor, of het ware 'er zeer voegelyk op den Nederdaitfchen uit te drukken geweest. — Zeer weinig
tyds moet de fleer FuPSTER, blykens dit zelfde Voor.
berige, aan het bezoeken van den Nederrhyn, Brabant,
Vlaanderen , Holland , en Frankryk , befteed hebben ,
als afgeloopen in drie Maanden, April, May en Yurty,
des opgemelden ,laars.
Men zou, dit korte tydsbeftek in aanmerking neemen•
de, veelligt denken, hier een Reisverhaal aan te 'treffen,
't welk ons, tot vermoeiens fciiielyk, door deeze Gewesten en Ryken heen voerde , Steden, Dorpen, enz.
met een enkel woord aanwees , en niets weezerïyks
behelsde. Dan de Naam des Reizigers, ouzen Landgenooten reeds bekend door zyne Reis rondsom de Wereld , welke by met zynen Va Ier J. R. FORST EK gedaan
heeft, en waar uit gebooren zyn de 1Vazrneeminzen, over
de Aardrykskunde, de Natuurkunde, den Aart en Zeden der
Menfchen, by A. LOOSJES rz, en c. PLAAT, in de jaaren i7í,í3--z
* , doet
^
7>9 io in drie Deelera
^ uitge
^ g eeven^)
ons beter hoope fcheppen. En heeft het doorleezen ons
verzekerd, dat wy, wel verre van zulk eene voortzweeping , op ons gemak kunnen reizen , --- reizen met
veele tusfchenpoozi.igen , die ons de Reis zelfs doen ver
denken , dat wy eene Verhaiadeling leezen.-getn,
De Heer FOR STER reisde als Mensch , als Kunstkenner , als \Vysgeer, en heeft der aanmerkingen , welke de
Voorwerpen in zynen geest opwekten, bot gevierd, en
ons veel verfchaft 't welk ryklyk opweegt tegen dorre
Plaatsbetbliryvingen , en geringe Byronderheden, waar
mede veele Reisbefchrvvingen zyn opgevuld.
Laaien wy het Werk, dat 13riefstivyze gelcltreeven is,
zelve nagaan. 't Zelve vangt aan met Bene uitlokkende
be(*) Zie onze Aankondigingen van dit hoogstbelangryk en
veel bevattend Werk , 't welk wy , te deezer gelegenheid ,

no,maals aan alle Liefheb'.^eren van Ieerzaame Roeken aan pryzen , in onze iV !flgcin. Vaderl. Letteroef. IV D. t Stalt,

bI. a7 en 5 o, en V D. r Stak, bi. 370.
;
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befchryving van de Vaart langs den Rhyaz. De LV n.
gaardbouw in Rheingau, en de Armoede der Rhynbewoontiers , trof hem. Fly fc(hryft , „ in deeze naauwe en
woeste gedeelten van het Ryndal, heerscht een in 't oogloopend gebrek aan vlyt en naarlligheid. De grond is
den inwoonderen zeker niet gunfUig, vermits by hunnen
bouw bepaalt aan één eenig Gewas, en wel zulk een,
dat zeer wisfelvallig is , den Wyn. Maar zelfs in vrugtbaarer landllreeken blyft de Wynboer een aanftootelyïc
voorbeeld van luiheid , en van alle daar uit voortfpruitende ontaartingen van het zedelyk character. De Wyngaardbouw eischt van hem, in een geheel jaar, flegts wei iiige dagen , op welke hy moet doorwerken: by wordt
het lediggaan gewoon , door wat te wieden, de ra:r„en
te fnoeijen — en t'huis dryft hy zeldzaam eenig handwerk, 't welk hem, op eene zekere wyze, zyn brood zou
kunnen geeven. Zes jaaren agtereen behelpt by zich kom .
znerlyk, of ontvangt, van tyd tot tyd, den koopprys
vooruit van den gelukkigen Wynoogst , als men dien
eindelyk naby rekent; vermids aezelve, doorgaans, alle
zeven of acht jaaren ééns wel gelukt; is nu het geluk ;kige jaar gekomen, en de Wyn drinkbaar geworden, en
in groote hoeveelheid voorhanden, dan zuipt en zwelgt
by de winst op, die, naa aftrek van de ontvangen voor betaaling, overgebleeven was , en het is, het volgende
jaar, een bedelaar als voorheen. Ik weet wel, daar is
een oogpunt , uit welk deeze leevenswyze befchouwd,
gelukkig kan genoemd worden. De Wynboer houdt, wel
is waar, niets over; hy leeft egter zonder zorg, en in
hoop op het goede jaar, 't welk hem ook altoos weer
op de beenen helpt. Maar als men op die wyze reden.
kavelt, vergeet men in rekening te brengen, dat de ver.
laaging der gemoedsgefteldhcid van deezen Boer een onvermydelyk gevolg is van zyn onzekeren tak van befiaan,
„ De Eigenaars deezer Landeryen trekken voorwaar
eene opmerkelyke winst van den \Vynbouw; vooral, indien gebrek aan geld hen niet dwingt de Wynen, versch
in den kelder gekomen, te verkoopes; zyn ze hier niet
toe genoodzaakt, dan hebben zy het voordeel, dat ooit
de Gewasfen van flegte jaaren in het vat veredelen, en
daar door de winst nog zeer vergrooten. Men rekent,
dct de goede Wynlanden , het eene jaar door het andere, gemeenlyk van zeven tot acht ten honderd opbwengen. Dan, desniettegenftaande, blyft nog de vraag,
^t
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of deeze aanzienlyke winst der Grondbezitters den Staat wel
genoegzaam fchadeloos kan ftellen voor de daar aan opgeofferde zedelyke goedheid van deszelfs leden ?"
Fraai is de befchryving van 't Khyrtgezigt omtrent Coblens: de Sterkte Ehrenbreiditein geeft hem een uitweiding
over de Gevangenisfen en f}raffen aan de hand. Te
Nieuwied bezag hy het Broederhuis der Hernhutters, en
de veelerhande werkplaatzen van dit vlytige en bekwaa.
me Genootfchap. Hy vermeldt, dat hier, „ in (lede van
de Agapen, of Liefdemaaltyden der eeríle Christenen, een
gemeenfchaplyk Theedrinken in de Kerk is ingevoerd,
tot het welk de geheele Gemeente van tyd tot tyd toetreedt. Myne gunftige vooringenomenheid voor de Thee
is de eenige reden niet, waarom my dit gebruik niet tegenflaat. Want, hoewel ik 'er geen lust toe heb om
mede te dweepen, voor my wordt tog elke dweepery
eerwaardig, zo dra zy den mensch tot gezelligheid, en
het vrolyk genot van zyn beftaan, opleidt. Maar de Hernhuttifche inrigting, die ongehuwde mannen en vrouwen,
met eene kloosterlyke geftrengheid , van elkanderen afzondert , kunt gy wel denken, dat met deeze myne ge
niet zo wel overeenkomt." Iets over de Dwee.-artheid
pery, en hier Zielfchennis geheeten.
Op het kort Rhynreisje onderhielden zy zich aan deszelfs oever met de Planten en Steenen; wier taal hy verzekert dat leerryker is dan die der dikke boekdeelen,
welke men over de eene en andere gefchreeven heeft.
Van deeze gefprekken deelt by iets --- waarlyk vry veel
— mede, en laat zich,in tot het betwiste ftuk over de
Vuurfpuwende Bergen, en den oorfprong der Bafalten.
Het is bekend, dat in Duitschland, ten deezen opzigte,
twee Partyen zyn , die zich in Volcanisten en Neptunisten
onderfcheiden , welker eerften de vorming der Bafaltert
aan Vuur, en welker luatflen die aan Water y toefchryven.
De Heer FORSTFn, behandelt de Voorfianders van het
Vuurftelzel, COLLINI, HAMILTON, Dr. LUC, als Droomers,
onzes oordeels met geene genoegzaame befcheidenheid.
Hy is 'er verre af, van den Bafalt rechtilreeks voor eene
Bergslof te houden, die in het eater ontilaan is; maar
bekent ronduit, dat, onder alle de tot nog bekende uit
'welke zyn oorfprong aan het Vuur toefchry--legin,
ven , 'er geen thine is die hem voldoet , en in 't by.
zonder komt hem die 1 gilling, dat hy in de brandende
kolken , die spy Vudcaanen noemen, ontstaan zou wee114
zen,
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zen, voor, als iets, dat zich zelf wederfpreekt, en or
mogelyk is (*). --^ Vraagt men den Heer FoitsTER:
Indien de Bafalt geen Lava is, waar uit is hy dan voort
antwoordt: „ Ik weet liet niet. Ik ken-gelkont?1y
de oorfpronglyke flof zo min , als ik de i^heikuncdi; e
bewerking weet, door middel van welke de Natuur de
gezamenlyke Bergflolfen heeft laaien voortbrengen."
lle lange Brief, waarin dit alles breedfpraal.ig verhandeld
wordt, vult by aan met eene gelykibortige lolfe, een
verflag van het fcboone Natuuikal)inet te Bon.
Dit is de hoofdinhoud der drie eerfle Brieven. De
vierde en vyfde loopen over Keulen: waar de Reiziger den
rom of Cathedraal-Berle bewondert, vergezeld van eerie
Proeve, over de begaafdheid van den Iëunfieliaar, die vey
verre in het afgetrokkene en in 't duistere loopt. Met
algerneener voldoening zal men leezen , 't geen by opgeeft van liet Gemeen en de Geestlykheid te Keulen; van
de Bedelaary en Onverdraagzaamheid ; van de Paarden
onder het Gebeente in de Kerk van St. Urfula.-bendr
„ Al was," zegt hy, ten opzigte van het laatsrgemelde,
„ de Legende van elf duizend Maagden zo waar als liet
bezwaarlyk is om 'er aan te aelooven, het zien van Naare
beenderen in de Kerk van Urfula zou daarom niet minder affcihuwelyk en aan11ootely!c weezen. Maar dat men
de onbefchaamdheid heeft van voor een Heiligdom uit
te venten dit zamengeraapte mengzel van 1\]enichen- en
Paara?enbeenderen, welke, vermoedelyk, een Ilagveld be
dekt hebben, en dat de Keulenaars zich om dit heilige
zouden laaten doodflaan , of, dat nog erger is, zelven
den Houten twyfelaar wel heel ligt dood zouden laan ,
dit zyn fchreeuwende bewyzen van de dikke duisternis ,
welke hier in liet Godsdienftige de overhand beeft."
Waar op eenige aanrierkingen volgen over het onder
Godsdienst. De af=-fcheidvanLugtl
beelding der Kruiziging van PFTnuS, in de St. Pieters
Kerk te Keulen , ontgaat des Reizigers fcherpe aanmerking niet.
Zo min Keulen den Heer FORST.ER behaagt, zo zeer
is

Anderen, hoe 1'fellig ook de Heer FonsTER fpreeke, mee.
rren de daadlyklleid daer van gezien en aangetoond te hebben.
Ze Exirait d'usre Letxre de M. W°ESTRUM3 rs At. CRELL, You1°a
"ai de Pd^j^^ 'e. Fey. 1792. p. i,5$,
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is by met Dusfeldorp ingenomen : waar van liet berigt in
den vierden l3rieve aanvangt. Hier vinden wy eenige
aanmerkingen over de kunst van regeergin, en onder andere deeze : „ Laat het oogmerk van den Regent zo
goed zyn als het wil, zo dra hetzelve hens vervoert, om
de Menfchen , langs Benen weg, dien zy niet voor zichzelven gekoozen hebben, voor zich leen te dryven; zo
dra ook ondervindt hy, dat de eigen leevenskragten in zyn
Staatkundig werktuig afneemen en slaapen, en, op ggenerhande wyzeu, die uitwerking voortbrengen, die zy voort
zouden hebben, indien hy den aan zich vermaag.-gebrat
fchapten Geest van alle zyne Broederen niet miskend,
en toi Bene onbetaamelyke faaverny gedoemd, hadt. 't is
waar, de fi>m van goede daad n, die in de wereld gefi hieden , is doorgaans beneden onze verwagting; raar
zekerlyk is zy daar kleinst, waar men 'er zich op toelegt, om den menfchen een groomer af te dwingen. Door
eei,e overmaat van Ilellige geboden, bezondigen zich de
Regeeringsformen aan het menschlyk gellacht. Door de
Wetten en Landsheerlyke Vercirdeningen tot in het oneiudige te vermenigvuldigen, hoe wël die ook dikwerf gexneend zyn; en door die zugt tot beuzelen by de Vonten,
welke de vleiers en panlikkers zo hoog verheffen, waar
door zy, met eene onvermoeide zorgvuldigheid, eiken Bur.
ger in de pot willen kyken, of zich zelfs met zyne af
gevoelens en denkbeelden betnoeijen , booren-zonderlyk
de Regenten hunne Staaten , zonder het zelfs te weeten
in den grond, doordien zy cie vrye werkzaamheid van
den Burger belemmeren, waar door de ontwikkeling aller
zielsvermogens oogenbliklylt ophoudt." Eene ontrnoeting in een Monnikenklooster, 't welk den Brengen regel van de wydberoemde Abtdy de la Trappe volgt , doch
waarin de gelofte van ftilzwy,;enheid thai.s geheel en al
vernietigd was, fluit deezen Brief.
De zesde, zevende en aclufie, Brief, met welken dit
Deel eindigt, loopen alle over cie Gaandery te Dusfeldorp, zo wydberoemd van wegen haare Schilderhukken,
door rots TER voor de vyfde keer in zyn leeven bezogt.
„ Verwagt van my," fchryft hy zynen Vriend, „ geene
befchryving, zelfs geen lyst,van deezen onlchatbaaren voorraad van uitgeleezene Meesterflukken. Noch een drooge
naamrol, eerre moeilyke optelling van alle byzondere ftukken, noch zelfs de getrouwCte woordlylze befchryving van
deeze voorwerpen, wier waarde enkel en alleen door de
Ii 5
zia-
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zinnen kan begreepen worden, zbu my veyfpreeken van
uw geduld misbruikt te hebben. Waar is ergens eene
Schilderyen - verzameling, van welke men niet flegts vol
maar zelfs zo genoemde beredeneerde, naainlys--ledig,
ten heeft , ryklyk doorfpekt met kunstwoorden, en opgevuld met loffpraaken , en nageklapte eerbewyzingen ,
aan een reeks beroemde Kunilenaaren ?" Wyd loopt
de Reiziger over de mededeeling der Indrukken van 't
geen men ziet, en hoe zich de Kunftenaar vormt. Hy
heeft weinig op niet de T7laamfche Meesters; 't geen hy
hier en elders van het Nederlandfche penlèel zag, was,
om zyne eigene woorden te gebruiken , „ byna altoos , van dien aart, dat ik in den voor.trelelyken
Handwerker den Dichter niet kon vinden, noch in de
afbeelding van het Lichaamlyke den Zielenfchepper." Ru.
BENS ondergaat hier eene ftrenge beoordeeling. Zyn Schil
laatfte Oordeel, Moult FORSTER meer dan-derftuk,h
twintig bladzyden bezig. Gegrond zyn veele aanmerkingen; doch wy gelooven, dat by waarheid fclireef, als hy
bekent, dat ze in eenen vitagtigen luim, die zelfs een RAI'IIAëL voor geene berisping zou veywaaren,gefchreeven zyn.
En blyft dezelve hem by in het beoordeelen der andere
Stukken van dien Kunstenaar , fchoon met eenige ververkoeling : dan dezelve ontgloeit op nieuw tegen GERARD Douw en TENIERs,enz . De Heer Vertaaler merkt,
in eene aantekening, ten flot van deezen Brief, te regt
aan, „ dat x'oRST1:R's fcherp oordeel, over onze Nederlandfclie Meesters, aan hunne verdienflen in de daad
„ te kort doet (*)." — Wanneer een Vertaaler aan
den voet des blads eene Aantekening maakt, tot opheldering dienende, moet dezelve gegrond zyn, en waarlyk
licht verfpreiden: wy vinden dit niet, als hy, by het
woord Carricatuuren , tot beter verfrand , voegt: „ Een
kunstwoord, om uit te drukken, dat hei voorwerp der tee„

ke(*) Men zal wél doen ,met, naa FORSTER geleezen te hebben,,
ren tegengif te gebruiken, het Antwoord van den Heer ROELAND VAN FYNDEN, op de Vraag: In hoe verre de Nationaale
Smaak van de HolIandfche School het doelwit der Schilder
Tekenkunde bereike, en aan derzelver vereischte beant--en
woorde? Als mede, hoe verre dezelfde Smaak, door het bej'uleer^n van het Antique , en der Kunilenaars van andere
cehuo'en, zonde kunnen verbeterd wor.'en? te vinden in het
V reel der ; érliaarslcéingen van TEVLER s tweede Gei:ootfchap^
.
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kening, of fchildery, volkomen getroffen is, vooral ten aan
houding en gebaarden." Be--ziendrgtsk,van

ter dunkt ons, en toepasfelyker op de plaats waar deeze
opheldering komt, bl. t34, de Verklaaring van dit Kunstwoord, door den Schilder KOELAND VAN EYNDEN gegeeven: „ Carricatura (in 't Fransch Charges de tétes) be„ tekent eigeulyk iets, dat gecarrigeerd, vergroot of over.
„ dreeven,is. Men verflaat 'er in de Schilderkunst door,
menschlyke aangezigten of geheele beelden, wier ken„ neiykfte deden vergroot en uitgezet zyn, zo dat eg„ ter de gelykenis blyft; maar de voornaatntle partyen
„ in 't hartstogtlyke , boertige of verfchriklyke , flerker
„ uitgedrukt zyn , dan zich die natuurlyk vertoonen (*).
In den laatoen Brieve gaat hy, van het hlaamfche
.roddelwerk, (zo drukt by zich uit,) over tot de Kunstftukken van de Italiaanfche Schoolen; dan niet zonder eene
breede Inleiding, die alle mogelyke klaarheid, op verre na,
niet heeft, over het Ideaal; en een duidelyker verheffing
van 't geen uit Italie komt, boven andere Kunstftukken: in het gezigt dier Over-alpifche Stukken verzadigt
hy zich , zonder dien wanfmaak, welke, by die uit de
I7laamfche School, by hem reeds boven kwam. Van berisping gaan zy alle egter niet vry; doch de lof, zommige toegezwaaid, klimt tot de hoogte van verrukking. De
he niet vaarende Maria , van GUIDO befchouwd hebbende ,
barst hy uit: „ d Guino! gy aangenaame dweeper, hoe
verleidend wordt de geestdryvery door uwe verbeelding;
Deeze geheele Schildert' is betovering; zy vermeestert,
op eene betoverende wyze , het gevoel. De zagte juistheid der tekening, de houding van ail iu , de gedaante
der groep , de foute bekooring der geheele verfiering ,
de pracht en fierlykheid der fyne lugtkleederen; ja, ik
durf zelfs ftaande houden de íchitterende gloed der verwen, die een wereld van zuiver licht aan het zinlyk oog
vertoonen, werwaards ons íchemerend oog zich naauwlyks verffout heersen te zien ! Hier moeten de Schilders
leeren, op welke wys de Engelen vliegen, en hoe Hemelingen zweeven ! " — Eene Ziel, die zo fchildert ,kan,
gelyk de Heer FORSTER, bi. 141, fchryft, niet tot dead
Xéderlandfchen modder afdaalen!
3'

(') Zie de gemelde Verhandeling, bi. i97.
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Merkwaardige Lee"ensbefchryving van een zeer zonderling
geleerd Man, JOHAN wor.1 GANG BRENK, onlangs in hoo.
gen ouderdom te Anfpach overleden; die in zyn veert;.
fie jaar tot den 9ocdfchen Godsdienst overging, en zich
deelt befnyden. Door den Heer WILL, Hoogleeraar op
de Univerfiteit te Anfpacla. Uit het Hoogduitsch, 7é
.Dordrecht, by de Leeuw en Krap, 179z. 12o bl. in
gr. 8v3.

E

en Man , by wien opregtheid, deugd, oude duitfche trouw en warme vriendfchap , in contrast
tonden niet allerlei buitenfpoorige bedryven en zonderlinge handelingen , — een Geleerde, die , by de uitgebreidite kennis van veele tanlen en weetenichappen, tot
allerlei zwakheden, en dikwerf tot grove bygeloovigheden ,
overhelde, een Christen, die van geestlyk Gefiacltt
sfilamde, die eerst in manlyken ouderdom tot den Jood
Godsdienst overging, en zich liet befnyden; nader--fchen
hand nogthans zyn geluk wederom by de Christenen
zogt , zyn Joodendom verborgen hieldt , vier Christenvrouwen nam, en zyne Kinderen liet doopen, --- een
MMMensch , dat de natuur tot - alle moeilykheden van dit
leeven fcheen gevormd te hebben, en dat zy tot eenera
zes en tachtig jaarigen ouderdom het leeven g.-rekt heeft;
zulk een is voor de menfchenkenners een belangryk
onderwerp, en verdient, dat zyn leeven zo naauwkeurig
mogelyk befchreeven wordt." — In deezer voege luidt de
aanvang der Inleiding van den Iloogleeraar. WILL, die hee
ondernam , de Leevensbeichry ving van den zeer zonderling e n Man JOHAN WOLFGANG BRENK, in dit Stukje, der
wereld mede te deelen. IIier toe voedt by zich in (laat
gerceld , doordien by vats deezen veertig jaarigen Vriend
reele aantekeningen, door den ommegang met hem, uit
eigen mond hadt; een Handfclirift van hem ,tot dat einde
gegeeven, bezat; en eindelyk Bezitter geworden was van
's :Mans Dagboek, waarin hy, van 't jaar 1733 tot 1 773,
altes, wat hem eere en fchande aandeedt, met ongeloof
aangetekend.
-lykenauwrighd,t
in de daad, om hein „ by alle zyne Eigenzinnigheden
„ en Gebreken , agtirtg toe te draagen, con dat by, int
„ zvn vak, een waar Geleerde , en, dat veel zegt , een
ce:-

„

—
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„ eerlyk Man was ," gelyk de Heer WILL reet ront'e
woorden verklaart , moet men in ede byzondere betrek.
king tot hem geftaan, en eene verbintenis met hem aan
hebben, gelyk deeze Leevensbefchryver, die Lid-gean,
werd van een Geheim Gezelfchap , ' t geen DRENK to
Stichter hadt , of waar van by een flerk Voorftander
was. Een Gezelfchap, waar van wy in het Vde Iloofdf$uk
eenig berigt aantreffen: eene Orde, voor een naamaakzel
der veye Metzelaary verklaard, ter zinípreuke voerende:

Prudenria, Au;ore & Experientia, Vóorzigtigheid, Liefde
en Ondervinding. Ilene mededeelenswaardige byzonder-

heid tekent de Heer . WILL deswegen op : „ De gewigtigtle foort van Meníchenkennis (yv Oi ra zov) werd, op
eene pryslyke wyze, hoe zeer door een hard middel, in
dit Gezelschap bevorderd. Eik Medelid der Vergadering
moest, by beurte, zo als de Orde dit fehikte, uittreeden,
en de overige IVledeleden velden als dan over deszelfs charader , goede en kwaade eigenfchappen , een volkomen
geheim oordeel, welk in geíchrift gelteld, en den beoordeelden overhandigd, werd. Het was niet geoorlofd, iets
daar tegen te zeggen of te doen , zo 'er geene beledigende onwaarheden , of eigenlyke lasteringen,. in het uit
vonnis waren. Het oogmerk was enkel Zelf-gefproku
Verbetering: ik herinner my nog, met zeer-beproving
veel genoegen , welken i'piegel my de eeríle maal werd
voor oogen gehouden : ik leerde my toen van eene zyde
kennen, die my nog geheel onbekend geweest was, en
werd daar door, in de daad, oplettender op myzelven; ik
Ploeg myne gangen zedert naauwkeuriger gade, en, mviie
zwakheden my herinnerende, werd ik voorzigtiger, minder onderneemend, maar zekerder in liet uitvoeren."
Hoe zeer kort opeengetlapeld de Academie- lotgeval
-lenva
nkENNK , in den Academie - tyd van niet miseier
dan zeven - en - twintig jaaren, zyn mogen , heeft derzelver
leezing ons eenigzins verveeld, door heeds den korzelen
moeite maakenden , vegtenden , behoeftigen, en- zich op
verre naa door geene eerlyke middelen redelenden, Student
voor oogen te hebben.
Wegens den verbaazenden flap om zich te laaten befnyden , 't geen te Ainjierdam gefchiedde , tekent zyn
Leevensbefchryver aan: „ Het is moeilyk te zeggen wat
hem daar toe bragt. Veele redenen moeten zamengelr)oopen hebben, die hem eindelyk geheel overwonnen. Zijn
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vroeger ommegang niet de Jooden -- de agting voor
de Joodfche geleerdheid, in welke hy zo veel gedaan had,
en die volkomen naar zynen fmaak was , — de byzondere eerbied voor de Mozaifche Inf ellingen, en het
geheele Oude Testament -- gebrek aan nooudruft, waar
snede hy altoos kampte — slechts Zyn ondergang, naa
zo veele vergeeffche proeven, by de Christenen te vinden — eindelyk de hevige hartstogt, die hem. aan een
geliefde Jodin hegtte , van welke by bereids het jawoord
bekwam , en by wier Vader en Moeder hy reeds ac toeílemming tot het Huwelyk had gevraagd, die by als onbefneedene niet krygen konde -- alle deeze oorzaaken, te
zamen genomen , kunnen hem tot een der ongelukkigtle
befluiten vervoerd hebben." Zyn Godsdienst - verandering
hieldt by zo veel doenlyk geheim; en leefde vervolgens
meest onder de Christenen.
Eenigzins ter opheldering van dit byster vreemd gedrag
kan dienen, 't geen de Heer WILL aanmerkt: „ PREK
kwam de Joo1iíche Godsdienst alleen als de Godlyke
voor, die CHRISTUS, welke zelf een 5eood was en bleef,
niet hadt willen afíchaffen , maar slechts hervormen."
JESUS (zeide BRENK,) heeft „ dit zelfs gezegd, en in
zyne onderwyzingen altoos op izozzs en de Propheeten geweezen." Het was dus, by zyiien vertrouwden ommegang met de Jooden te Halle , by de dienstvaardigbeid , die zy hem beweezen , en by de liefde, die by een
Joodsch Meisje toedroeg, niet te verwonderen, dat hy eindelyk tot het hefluit kwam, om zich te doen befinyden.
Of hy geheel , ood was , is eene andere vraag. Zyn
Godsdienflig zamenftel was , buiten twyfel, een mengeling van begrippen uit verícheide Gezindheden. -- Hy
gaf voor , dat by eens een zeer heerlyke Leerreden van
een Geestlyken gehoord had , die dus was begonnen:
„ Ik hen geen Jood, ik ben geen Christen, ik ben geen
„ Heiden , ik ben geen Turk. --- Ik ben een Jood, ik
„ ben een Christen , ik ben een Heiden , ik ben een
,, Turk." -- Zo wilde BRENK dat men ook over hem
dagt, vormende hy zich, uit allen te zamen, eenen eigen Godsdienst, waar van evenwel de 3oodfche, als de
onmiddelyk van God afkomstige, de gronijflig was. Hy
bad ook tegen den opgang der Zonne, en meest, of altyd, Hebreeuwsuh. Hy at geen Varkensvleesch , geen
\Vildbraad , ook geen fpyzen die by Zwynenvleesch gele-
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legen hadden. Hy vierde den Sabbath; doch de Zondag
was hem weinig of geheel niet heilig. — „ Banrca verdedigde, by zekere gelegenheid," ten aanhoore van dea
Heer WILL, „ dat het Christendom op het Joodendom «e.
grond was, en dat, wel verre dat de Joodfche Gasdienst door JnsJS zou afgefchaft zyn , dezelve veeleer
door hem was onderhouden en aanbevolen , dat by den
Apostelen wel vryheid gelaaten had, om de Heidenen van
de Befnydenis te ontdaan , alleen om deezen des te géreeder
tot het Christendom over te haalea; maar dat hy andere
Mozaifche Wetten, als de onthouding van het verifiikte,
van het bloed eeten en dergelyke , uitdrukkelyk bevolen
heeft. Deeze zyne zonderlinge meening was een ftuk van
Godsdienst by hem , waar op hy alle zyne overige begrippen bouwde."
Laaten wy hier nog byvoegen de Grondflellingen van
deezen Man in 't Staatkundige. „ Hoe zeer hy liever
onder de Ariliocratie dan onder de Monarchie leefde, zo
hieldt hy nogthans de eerfie Regeeringsvorm voor de gebreklykfte , die volgens haare natuur in eene overheer
moest ontaarten; en, volgens de Gefchiedenisfeu-fching
en Ondervinding , daar in altyd ontaart is. Monarchie ,
was, volgens zyn gevoelen, eene loutere harsfenfchim; 'er
zyn, zeide hy, geen Alleenheerfchers, die alleen een Ryk
regeeren kunnen. De Monarch is aan zynen Minister
en aan Raadsvergaderingen gebonden, en de verflandigite,
wanneer hy zelfs regeeren wilde , heeft onvergeeflyke
misflagen begaan. Hy befchouwde, volgens i SAM. VIII:
ii--a8, welke plaats hem zeer gewigtig voorkwam, alle
Alleenheerfching als een kastyding der Volken, en, in zo
verre hy als Joodegenoot zich de lotgevallen zyns Volks
mogt aantrekken , kon by dit gevoelen , op grond van
evengemelde Bybelplaats, verdedigen. De Democratie achtte hy als de natuurlykfte en beste Regeerwyze. Dan,
deeze drie bekende wyzen van Volksbefluur beftonden ,
naar zyn oordeel, flechts in den uiterlyken vorm: inwendig waren de zaaken gansch anders gelegen, en wel
dus: alle Staaten waren Theocratien, Autocratien of Demonocratien. De Theocratie befchouwde hy als de voor
welke de Godheid Vetten en Inflellingen-treflykí,in
gemaakt heeft, en waar inzonderheid de uitmuntende befchikking plaats had, dat oude wyze en ervaarene Man.
iaen Richters des Volks waren. In de fiutrocatie
lae^-
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hebben de Menichen zelfs hunne \Vetten en Cn1^itutie
gemaakt , die beide grootencleels (legt en te willekeurig
waren tirgevalten, en uitvallen moesten. Deeze untocrane hervormd zich of in eene IVlonarchiale, of in een
Ariftocratifche, of in eerie Volksregeering. --- De DernoAtocrotie beílaat by de ruwe en domme Wilden, in andere
Waerelddeelen, die den Duivel nog aanbidden, de heerfcliappy der geesten over zichzelven en hunne daaden
gelooven , en die daarom ocok weinige, of ten minflen
allerflegtfte, Wetten hebben. MONTESQUIEU halt,
naar zyne meening, de zaak in 't geheel niet getrof en,
en het Mozaisch Recht van den Ridder MICHAëLIS wil
geheel niet leezen; dewyl het hem niet ge -dehyin't
dat deeze Schryver de oorzaaken der Wetten, in-viel,
de Godsregecring over Ifraël , en tevens de Godlyke oog
zo naauw bepaald had, daar dezelve geheel bui--merkn,
ten den menschlyken gezigtëinder zyn. Zelfs de menschlyke beheerfchers konden den geest en den grond van
hunne Wetten niet opfpooren. Gods gronden en bedoelingen te onderzoeken , rekende by vermetel. --_. Ge
dat zyne Wetten daar zyn , en dat zy alle goed-noeg
zyn moeten, om dat God ze gaf. De door de Godge.
leerden gemaakte fchifting van zedelyke, ceremonieele en
burgerlyke, \Vetten, ftondit hem zeer tegen."
Deeze wonderbaarlyke Geleerde werd den eerílhn
Maart in den Jaare 1704 gebooren, en tlierf den een en
twintigoen November van 't Jaar 179. Veele byzonderheden bevat- deeze Leevensbefchryving, waar uit zyn
anders raadzelagtig Character eenigzins kan opgemaakt
worden; doch . met dit alles, is dezelve meer gvontuur.
Ijk dan Characerfcljetzend.
,

Tafreelen voor het Menschdom. Tweede Stuk. Te Utrecht en
Rotterdam by G. T. van Paddenburg en Zoon , en J. lIleyer,
1792. 304 bladz in gr. 81'o.
y verblyden ons , dat het oordeel, het welk wy over het
eerfte Stuk van dit Werk geveld hebben ( `) , den Schryver zo veel aanmoeaiging gegeven heeft, als hy thands in het
Voorberigt voor dit tweede Stuk meldt. Fly verdiende aangemoe
(•) 4lle.nzeene Vad !. Letteree : voor 1„9a, No. g, Ll.: i g...-..zi5r
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moedigd te worden, en hy blyft zich zelven volko m en gelyk.
De bundel , dien wy thands aankondigen, bevat vyf Stukjes
in profà, en drie Dichthukken.
Aan het hoofd van de eerhen Raat:
I. Een Stukje , getituld: dan rnyne broederen, hetzelfde dat
by reeds te voren beloofd hadt, en waarin hy zyn geheele
plan ,. zyne bedoelingen , zyne wys van denken, en de beweegóorzaaken, die hem de pen in handen gaven, nader wilde
doen kennen. Door zyne broederen verflaat hy hier zyne medefchryvers, en het oogmerk van het Stukje is eene roerende
fchildery op te hangen van den uitgeftrekten werkkring eens
Schryvers , en van het menigvuldig goed en kwaad dat hy
dichten kan, en daar door een Tederen, die de pen in handen
'neemt, tot de nodige bedachtzaamheid te vermaanen , en tot
het getrouw volbrengen dier heilige plichten, welken by aan
God, aan het geheele Menschdom, en aan zyn Vaderland in
het byzonder, verfchuldigd is. De opfchriften van de volgende
Stukken zyn:
II. De behoeftigheid nadeelig voor eiken Staat; eene Redevoering, voorgelezen in het Genootfchap TOT NUT VAN HET AL.
GEM°EN.

III. Bene Redevoering voor eiken wasaren IVfenfchenvriend.

Beide deze Redevoeringen gaan over hetzelfde onderwerp. In
de eerfte wordt eerst de beklagenswaardige toeftand van eenes
behoeftigen gefchilderd , , en vervolgens eene fchets gegeven
van de rampzalige vruchten, die uit de behoeftigheid voor elk
gewest, elk volk, en geheel de zamenieving, natuurlyk moeten voortfpruiten. De tweede bevat een betoog, dat het de
plicht van eiken tterveling zy, de behoeftigheid, waar hy im.
titer kan , te weeren; afgeleid deels uit de natuurlyke en ons
ingefchapene zucht , ter bevorderinge van ons eigen geluk;
en uit de ons aangeborene liefde voor ons vaderland; deels
uit den °baarblykelyken wil van God, die• ons voorzeker tot
Indien de Schryver lust mogt heb dezen plicht aandryft.
ben om dit onderwerp te vervolgen, zou hy voor Bene derde
Redevoering, (die , wel uitgewerkt zynde, zekerlyk de nuttigite van allen zou wezen,) overvloedige toffe vinden in het
doen van gepaste voorhagen , nopends de svyze, hoe wy het
best de behoeftigheid van onze tnedemenfchen weeren kunnen.
IV. 4delaïde, of de Gevolgen van een oogenblik; een -ede.
lyk verhaal.
V. hal is Godsdienst? Deze Verhandeling geeft de Schryver
in dit Stuk maar ten deele, en belooft dezelve in het vervolg
voort te zetten. Na eerst aangetoond te hebben • wat door wanbegrippen, bygeloof, dweepzucht, en huichelary, al voor Gods.
dienst uitgegeven wordt, zonder dien naam te verdienen ,geeft
by flellig op , wat by door waaien Godsdienst verfla. .Eerst
ontvouwt by den grond van onze verplichting tot den Gods.
k
dienst,
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dienst, de oneindige liefde van onzen Schepper; dan toont lty
aan, dat alle plichten, welken God ons opgelegd heeft, niet
om zynen , maar om onzen, wil, tot ons heil , zyn voorge.
fchreven ; en ontwikkelt vervolgens die plichten uitvoerig ,
de gewoone verdeeling van plichten jegens God, ons zelven,
en onzen naasten, volgende. De laatstgenoemden befchouwende, bepaalt by zich niet tot algemeene menfchenliefde , maar
is vooral zeer uitvoerig in de opgave van plichten , die uit
verfchillende betrekkingen ontfpruiten , als jegens ouders, kinderen, echtgenoten, het vaderland, dienstboden, enz.
Wy moeten, gelyk wy gezegd hebben, over de profaïfche
$tukken , in dezen bundel voorkomende , hetzelfde oordeel
vellen, als over die van den voorgaanden. Gndertusfchen kun
toch niet nalaten den Schryver ten ernftigfen aan te-newy
raden, dat hy toch niet afga van de eenvouwigheid, welke
een zo voornaame eigenfchap van een goeden Styl is. Hy
}reeft dezelve wel in de meeste Stukken betracht, maar niet
in alle, b. v. niet in de ldelaïde, welk Stuk ons over het aj.
gemeen
gemeen het minst van allen gefmaakr heeft. Reeds in het begin
hy de volgende omfchryving, om ons te zeggen , dat
,±delgde achttien jaaren oud was: „ Adelaide had agtien maal
het bekoorelyk gelaat der jeugdige lente gezien : agtieu maal
gevoelde zy den gloed der zomerhitte : agtien maaien be„ kranfle de Wyn-god de groenende heuvelen met zwellende
„ druiffrosfen , en agtien maal vertrad de yzeren voet des
„ winters de gefehenken van Flora, van Ceres, en den Zoon van
„ Sesnele, in het glibberig flyk, en bellrooide bosch en velden
„ met zyne donzige fneeuwvlokken; Pints Adelaide het eerst
den bepurperden dageraad aanfchouwde."
Uit de Dichthukken zullen wy de volgende rymloole OdQ

ter proeve geven:

Gelukkig Sterveling, wien uwe Gade twint
s'en reine teêrheid al haaren wellust fchenkt d ---.^
joe zalig is 't genot dier weelde
',t Evenaart bykans liet lot der Eng'len ! ...
Vervoerend tydflip ! . , • wen zyn aandoenlyk hart
Year 't eerst op 't hart van zulk een Gade klopt
Deez' Gade, die hy lang, wet traaneg,
Van s,

—

ó Schepper dier teêrheid!

—

fnieekte!,,.

zoet, d Liefde! is uwe zuiv';-e last 1.

Doch aan de Fitnnien fiygt g i tds een onweêrs - wolk /
y klimt! ... zy klimt! ... tlar vliedt de kalmte;
ii s wei di ak'h
-

,..s ^

ij 't uur der yed','efding!..+

VOOR TIET MENSCHDOM.

507

S' lVrede fcheiding ! ... ach! ... hoe ontroert ge fny Hoe zwoegt deez' boezem. . . vlugt ! ... gy verfcheurt et hert:...
Ja,ys'lyk ... folt'rend is uw lyden; —
Daar gy aan de oogen zelfs traanen weigert!...

41 my! ... hoe treurig waart die verlatene ---^+
Wiens zagte Gade ginds by de dooden rust,
Door akelige, duis'tre wouden;
Zwygend, als de eenzame, kille graffleê ! ....

d Zwarte rotten! — gy, wier bemoschte kruin,
Met donk're dennen, huiv'rige fidd'ring wekt!
Hoe vaak zaagt gy zyn angflig lyden —
Zaagt gy hem traanen van weedom ploegen.

Ja, woeste flreekenhuilende wildernis!
Dien man van fmarte 't eenigst geliefd verblryf
En dorre heide! ai my, hoe dikwyls
Waart ge getuige van zyne ellenden! .. .
Dock waarom tzidd're ik dus by dit open graf; -^-^
Die Jiaap der dooden — kan by wel eeuwig zyn?
6 Neen — aan geene zy der graven,
Scheemert, verryst reeds de blydjie morgen! ...

Neen
WILHELMINE! fchoon my die fcheiding roer' —
Schoon fegts haar denkbeeld my met ontzetting fla;
Ja — fchoon .zy vaak zelfs bange traanen,
Langs myne fnaaren, deed neder flroomen.
0

Neen — beste Weêrhelft! — neen zy verplet my niet! ..
The zeer ik tzidd're — 'k voel dat ik eeuwig zy!
Ja — 'k voel — 'k gevoel het ... Goden Eng'len ! ...
Dat ik voor eeuwig haar zal bezitten!
Kk2
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.Dat dus eetas 't 1/erf-uur ons van elkand'ren fcheur',
legtt wein'ge (tonden ... dan ... dan ontfluit zich 't graf!
Lan zwindt deez' aard ... en in uw' armen
jank ik dan God — 0 myn %ILHELMINg !

-

De twee overige Dichtllukken zyn : I°. Aan de t-rel Edele
en licht5aare Hoeren Burgemeesteren, Regereren, en Wethorade.
s-ca, der Stad Wyk by Duurflede , en den Wei Eerwaardigen
en zeer geleerden Meere w. A. OCKERS-` , by gelegenheid, dist
op last van hun Wel Edelen en 4chtbaaren eene Begraaf.
,plaats buiten derzelver. Stad was aangelegd, en zyn Teel Eer.
",vaarde en zeer geleerde, op derzelver verzoek, eene pleclti e
Leerrede, daar op toepast lyk , gehouden had: en 20. De ;;e, te
zang van een Leerdicht , de Wyze gctitulcl, het welk in de

Volgende Stukken voortgezet zal worden.
Reinhart, of 2Vatuur en Godsdienst. Twee Dee/en. Met Plaaten,
Te dmlierdam by j. Allan, ai. In gr. 8vo. 35,E en 38q. b ,
EINHART , een braaf Jongeling,, zyn , vaderlyken grond,
. Ge/rind, verlaatende, begeeft zich in Texel aan bgord ;
zeilt van daar, door het Kanaal en de Spaanfche Zee, vobiby
de Kanarifche en Kaap-Perdifche Eilanden , naar 4rnerika ; en
befchouwt alles Wat by ziet, en het geen hem óp zyhe Reine
ontmoet, met een onderzoekend oog en zedelyk hart. Zyn
omgang met de Negers, of Slaaven; zyn gedrag als Planter;
zelfs aye, Minnaryen en Huwelyk, met Bene Amerikaanfche
Schoone , draagen alle de kenmerken van eene edele deugd
en zuiver gëvóel, wel waardig om van veeles overwoogen te
^

worden.

De Heer H. R. POST, een Amerikaánsch Planter, aan wies
dit Werk is opgedragen , gaf toevallig aan halt genie zyn2r
Zuster (Mejuffrouw E. hl. POST, te Arnla.nc , cie ons Vader
uit, haare Werken , het Land, en voor Eenzamen , met-ian4.
poem reeds kent;) aanleiding am dit Boek te feliryven; feboon
liet noch zvh lot, noch, zyn perfoon, zo min als zyn bepaald
verblyf, aftekegt. Verbeelding veerde haar dtkmaals.,Jn het. a f .
gelegen Waereladeel, waar haar Broeder zich onthoudt. Deeze
-vist wat het te zeggen is, Vaderland en Vrienden te verlaaten ; op den ruimen Oceaan te zwerven ; met ftormen en baaren t, wortelen ; in een vreemd .Land het gelijk te zóéken,
dat hem in zyn Vaderland ontvluchtte ; aldaar eene Echtvriendin nab z y n hart te vinden;. enz,, en deze herhaalde verheel.d3rgen decden deeaen REINruAWP geboren woràeu.
Maar" (vraagt de Schryffter, om dat de Leezers het zou w

;

,

den kunnen vraagen , en dezelven dan daadelyk beantwoord
worden;) „ welk een wezen is g£INH.ikT dau? Is he een
His-

RF,?\?Ai., O \'AY'UL?& EL'? ICI)M E'ST,

m

}-iistorie, of een Roman? 1-let eèrfie zeker niets daft it
too verre als het eenige ware natuurlyke rafereelen afmaalt s diel
wiliekeurig geplaatst zyn en een Roman, daar voor dure
ik het u ook niet leveren, nadien het de voorname vereischtent
van een Roman mist ; en , in, plaats van • eene vindingryke
aaneenfchakeling van raadfelachtige gebeurtenisfen, die in eene
wonderlyke ontknooping eindigen, niet dan een eenvoudig, na tuurtyk afoopend,geval vertoont, dat niets raars heeft, dan mis•
fchien den fmaalc van den perfoon die hier voorkomt."
Om te kunnen oordeelen , hoedanig REINFIART over veele
zaaken redent , en zyne befpiegelingen voortzet , zullen wy
den volgenden Brief (want het geheele Werk is briefswyze op'
gelleld,) onzen Leezeren mededeelen i
„ Myn wensch is vervuld , Karel! UW vriend en zyne mat.
te Scheepsgenooten worden verkwikt door eenen milden regene hoe áangenaam zyn deeze ruifchende droppelen! zou hen
verbeelding zyn, of hebben zy een landelyke geur by zich ?
Zouden de wolken, waar uit zy daalen, van vergelegene oevers komen aandryven, en uit de wafem van boomera, plan.
ten en een milden grond, opgerezen zyn? of ... maar wat
fcheelc my dit? zo veel is zeker; hunne koelte is alierverkwikkendst; de lucht is zuiverder, de adem ruimer ill
voel my levendiger en vrolyker , en een ondraagelyk pa^c
fchynt van myn ziel, zo wel als van haare wooning, afge.
wend; een frisfche teug van dit verfche water fterkt, dunkt
my, het hart; wy verzamelen het door alle mogelyke midd o
Ian; de zeilen zyn tot gooten en regenbakken gelpannen, ei
onze vaten worden vol,
„ Hoe zeer vertoont de waanwyze ontkenner eener aller
regeerende Voorzienigheid zyne onkunde , wanneer by ,dib

gewoon natuurverfchynzel, dat zich regenwolken in de Zee
ontlasten, een nutlooze verkwisting noemt ; en , door deeze
onnozele ftelling, voedzel zoekt voor zyn troostloos ongeloof! hoe zwak is het wapen, waar mede hy de fchooafie+
waarheid bellormt! — Zeker de eenvoudigile fcheepsjonge
die zyn werk in den verkoelden dampkring minder loom, eix
met meer gemaks, verricht, kan hem zwygend wederloggen.
De regen op Zee, die de befinette lucht, in welke zo veel
duizend zielen ademen, zuivert ; die de ledige Watervaten vary
zo veele dorftige zwervers vervult , die zou overtollig zyn 1 welk
eene dwaaze ftelling! zeker by ontwikkelt hier geene zaaden;
by verkwikt geene kruiden; zyne milde droppelen glanzen op
game lachende bloemen; maar hy voedt, by onderhoudt, by
verrierkt, menfchenlevens, en doet zielvolle traanen van waa.
re dankbaarheid en vreugde in het oog van gevoelige Vezen ,9
glimmen, die hemelfiche geesten, ja wat zeg ik, die den Opperzegenaar, wélgevallen, en tot nieuwe weldaaden opwekken.

„ Hoe wyd, koe eindeloos , zyn de greuzen, binnen welke
God#
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Gods goedheid wérkt 1 hoe ruim is zy de geheele waereld
door verfpreid! daar, waar menfchen , van de hulp hunner Na.
tuurgenooten ontbloot, op zyne genade dryven ; daar, waar
zy, in vergetene Oorden , in kommer en behoeften zouden verfmachten, daar ziet hen God , en zorgt voor hen ; geen hoek.
jen op de waereld wordt van Hem vergeeten: het woest gedierte' der nooit bezochte wouden brult Hem in zyne holen
dank tegen! zelfs de eenzaame distel der barre zandwoesty
nen dien Hy zaaide voor het infeé dat op hem zyn waereld
vindt, ruischt in zyne ílekelige bladeren loftoonen aan die
goedheid toe: in den meest verfchoolen oord der waereld,
waar nooit geen menfchelyke voet ruischte, waar nooit geen
ntenfchelyk oog kou indringen , daar zyn millioenen onzicht.
baare Wezens, die, elk op hunne wyze, die goedheid gevoelen r en die door hun aanzyn eeren.
„ Men behoeft alle de wonderverhaalen der Reizigers niet
te gelooven , om de onbepaaldlle goedheid van den Heer der
waereld te erkennen; dit doende zou men zeker dikwyls gevaar
loopen , om zyne aangeneamíle en edelfte gevoelens op her•
fenfchimmen te laatgin werken. My heugt nog, hoe, in' vroeger
leeftyd, toen ik minder nadacht en ligter geloofde, de befchry
ving van een wonderboom op het rotfige eiland Ferro, die
deszelfs matte bewooners geheel fchadeloos stelde voor het
gemis van den vruchtbaaren regen , die nooit deezen dorren
grond befproeit, wiens breede takken een geheel fchaduwryk
bosch formeerden, wiens kruin altoos door een zwaare wolk,
die hem tot een milde bron verfirekte , gedekt was, en wiens
biaderen altyd vloeijende beeken waren, welke dorftige menfehen, aamechtige kudden, en zelfs de drinkvaten der voorby
zeilende Schepen, vervuldenl; my heugt nog, welk eenen aan
gevoelens verzelden, indruk, het-genam,vodsilge
denkbeeld van deezen boom op myn hart maakte: toen ik
meer nadacht, gevoelde ik meer zwarigheden in zyn aanwe.
zen, en ik zogt, daar ik dit fierlyk verfchynzel toch gaerne in
de Schepping wilde behouden , den grond voor zyn beflaatt
in Natuur en Aardrykskundige boeken , doch vergeefsch; en
vond eindelyk de onaangenaame zekerheid, dat deeze geliefde
boom nooit ander, dan in de herfens van op wonderverhaalen
verzotte Reizigers, heflaan had, en al het vergenoegen , dat
ik door hem ontvangen had, verdween met hem in ydelheld.
„ Doch het aangenaam gevoel van eenen alom , zelfs op
rotfige eilanden weld-ladigen Schepper , is niet met hem ver
duizend zekere berichten , eene menigte eigene er--dwen;
vaaringen, houden dit telkens levendig ; en ik hoor als
myn hart 'er Hechts vatbaar voor is, de geheele Schepping door,
dien zachtftreelcnden fchoonklinkenden toon: „ God is liefde."
„ Nog korts geleden gebeurde 'er iets op de Zee, dat deeZe gevoelens een aaagenaaua voedzei' gaf. r..-. ik zag ver fchei-
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fcheide Kokosnooten heendryven , voorby ons Schip; ryp•
held, form, of andere toevallen, hadden deeze vruchten mis
fchien van de booroen doen vallen, welke den oever van een
nabuurig of afgelegen eiland befchaduwden : waar hunne geboortegrond lag — waar de plaats hunner beltemming was,
weet ik niet; ík zag ze maar heendryven , en verloor die
binnen kort uit het gezicht, terwyl ik my voorfïelde, dat zy
op dit of dat eiland, welligt tot zulk een, daar deeze boon
tot nog toe onbekend is, aanfpoelen, en daar mogelyk een
rampfpeedigen Reiziger, die naar dezelve verlangde, verkwik
zouden: fommigen deezer vruchten, dacht ik, zullen daar-ken
misfchien wortelen en booroen worden, die, gekoesterd door
daauw en zonnefchyn , de behoudenis van veele menfchen
zullen zyn: geen klein vogeltjen, slat de'incht op fnelle wiek.
jens doorweeft, valt krachtloos ter aarde zonder Gods wil;
geen nietig, naauwlyks zigtbaar, hair, groeit op onzen fchedel, of God weet het, en voedt het; en zouden dan deeze
wegdryvende Kokosnooten _niet door zyne alverzorgende goed
kunnen zyn tot grooter oogmerken , dan her-licdbeftm
kortzichtig oog daar op vluchtig leezen kon? Op deeze
wys is eene menigte eilanden beplant eene menigte fchipbreukelingen behouden en Fly, die de roepende ravens
hoort , was nimmer doof voor de zuchten van een lydenci
mensch, .maar vervulde zynen nood.
„ Door de geringfte dingen worden fomwylen de grootos
oogmerken bereikt, en door een dryvende Kokosnoot kan do
voorfpoed van een Land bloeijen — welligt, dacht ik toen,
zal de boom, welke uit een deezer vruchten opfchiet, over
lange (veele) jaaren, misfchien over eene eeuw, het bezwykend leven van eenen in zyn Vaderland geëerbiedigden zeeheidt
ouderíieunen; of welligt zal, onder de fchaduw -Van deezen
boom, eens een groote, en waarlyk edele, vriend der deugd,
vol eerbied knielen voor zynen God, en gewyde traanen zul
gras béfproeijen, dat onder hem opfchiet — welligt-lenht
zal deszelfs vrucht den dank der waereld verdienen , in den
man te behouden, die eens een zegen zyner eeuwe, en een
roem zynez natie, zal weezea."
Dusdanige fchoone befpi.egelingen van eenvoudige Tafreelett
in een ander Waerelddeei , legt REINHART , op iverfchillende
plaatfen, in dit Werk, aan den dag. Overal is hy een Kris•
ten, en Natuurbefchouwer tevens; kunnende het dus niet misfen , of hy zal vaneen gescheidene boezemvrienden eenige
troostende gedachten aanbrengen; zyne geheele Sexe een voorbeeld van jongelingsdeugd , en waare grootmoedige gevoelig
een (pree.-heid,gvn:trwylbsideztD'ln
lend bewys oplevert, dat alleen de Godsdienst van het haan
aan her geluk het waare zoet; in de rampen , waar-gelium
Kk4
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mede het pad des menfchelyken levens bezaaid is, den eet;ï=
gen genoegzaawen troost; en, in de meestdreigende gcvaaren,
de zachtiie ruste kan en moet +uerfchaf en.

Nagelaten Schriften van tvylen den Heer Staatsraad voN SC}IAAPS.
KOP, in 't licht gegeeven door den Fryheer very KNIGGr. Uit
het Hoogduitsch. Te 4rnhem en Gouda, by J. H. It'lëelemati,
en M. van Lopik en Comp. 1793. In gr'. é vo. 156 bl.
e Heer Staatsraad VON SCHAAPSKOP komt hier voor, als
oorfpronglyk uit een der oudtle , aanzienelykfle en wyd•
uitgebreidf're, Familieml in Duitschland: van welken één tak derzelven zich in Denemarken nedergezet heeft, en aldaar uitnee.
mend gelukkig geweest is. Moet men hein ,uit zyne eigen opge.
Pielde Levensbefchryving, gelooven, dan hebben veelen uit zyne
familie dikwerf de gewigttgtle Hof. en Staatsbedieningen, aan
deeze en geene der kleintie hoven in Duitschland, voornamenlyk in den Boven- en Nederrhynfchen Kreitz, bekleed. En,
even gelyk de Keizer, wanneer hy, by zyne Krooning, iemand
tot Ridder :laan wil , eerst moet vraages: is 'er geen DALBERG
hier? zo heeft men Provintiën, waarin niemand een eer-ambt
kan verkrygen, die niet door geboorte, of door het huwelyk,
aan de Familie van den Heer Staatsraad voN SCHAAPSKOP ge.
paresnteert is.
De Vader van den Levensbefchryver woonde, met zyn Huis.
gezin, (zo als de meesten zyner familie,) op zyn Buitenplaats
.Hamruelsburg. In zyn jeugd was dezelve Cadet in Hollandfchen dienst geweest; had zich, vierëntwintig jaaren oud geworden zynde, van dien moeilyken post' ontflagen ; en had
daarna, voor loo Ducaaten, een Kamerheers fleutel gekogt, waar
door hy tot den rang van Generaal Major verheven wierd.
Zyn Zoon was eenigzins van een zwak ge;}el, wierd dus
zeer zorgvuldig opgepast en bediend; zeer warm gehouden, eta
voor de opene lucht en ligchaamelyke beweegingen naauwkeurig bewaard: genietende, tot aan zyn veertiende jaar, de
opvoeding van zyne Moeder, en van vier oude Tantes, wel
gebrek van fchoonheid, ongehuwd waren gebleven.-ke,by
Na het afleggen zyner Geloofsbelydenis, zogt zyn Vader een
Informator voor hem; huurende, tot dat einde, een jonger&
Theologant, geboortig uit het thurtembergfche, die eer. groot
Vriend van den toekotntligen Staatsraad wierdt; doch die, door
e2n beroep in zyn Vaderland, en een Huwelyk met de Camenier van Mevrouw VON SCHAAPSKOP , den Vader noodzaakte,
om nu zyn Zoon, die veel van zyn Metnoriie verlooren hadt,
naar het Klooster te Bergen fchool te zenden . alwaar hy
an'
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i,itusf `.yen met verkoutadheid en hoesten beftendig geplaagd
weerdot. dier van daan trok by , met een Lyfknechc , naar
j;te'n, alwaar hy veele Collegiën bywoonde; en anderhalf
jaar daarna naar Kiel, alwaar toen de meeste Profesforen ab feat waren. Hy hield een Repeteur voor zich, die alles af•
fchreef : welke gedenkítukken zyn oude bediende JACOB , by
het opttellen der Levensbefchryving, nog wist, waar dezelve

lagen.
Op hetzelfde oogenblik dat by lang genoeg gef:udeerd had,
nierven zyn' Vader en zyne Moeder. Een der Kielí he Pro.
lesforen ried hem, om te gaan reizen. Hy voldeed aan deezen raad; krygende van dien Hoogleeraar zelfs brieven van voor
recommandatie mede. Hy doorreisde eerst hoc-fchryvinge
Osnabrugfche en, Westphaalfche; vervolgens over Breemen, waar
de groote ROLAND op de markt flaat. Hy trok vervolgens geheel naar boven, ja! - tot Straatsburg toe, waar zelfs de ge
kan fpreeken. 'Lyn meeste genoegen genoot by-ringlefasch
te iJianheinm; zynde de fchoonfte Stad , die hy ooit gezien
heeft, beftaande meest uit kleine fraaije huizen. Hier moest
hy een brief afgeeven aan een Profesfor, die een f efuit , doch
anders een eerlyk man, was. Deeze raadde hem om in Paltiifchen dienst te .gaan; dat by deed; doch die onrustige Ie
zich niet voor hem; hy wilde liever eene of-vensilatfchk
andere civile of politique bediening hebben; doch daar by het
eens geleerde onmogelyk konde onthouden, en, in zommige
landen , tot 'zulke bedieningen, een Examen vereischt wordt,
zo fchrilrte heng dit geweldig af. By geluk gaf de Manheiinfche Profesfor hein gelegenheid, om met zekeren Jood, aldaar,
in kennis te komen. En deeze Jood bragt het, door zyne
voorfpraak, zo verre, dit hy met den aanzienelyken eerpost
van Kamerraad, aan dat Hof, vereerd wierd. De Profesfor
ender(leunde hem aanvanglyk in deeze bediening, eh dit maak
dat hy eindelyk, zonder Benige hulp, konde vaardig wor--te,
den; en zelfs, drie jaaren agter etkanderen, den nieuwen druk
van den Palt/rfchon Staats- ,ilnmaraack, alleen , ter uitvoer bragc.
Geduurende zyne Reize tekende by al het merkwaardige in
een Boek op, van welke de slaalen ten opzichte van Breemen, Straatsburg en Manheim, hier boven opgegeeven, den
Leezer het, aanmerkelyke genoeg doen opmerken.
Geduurende het verblyf van den Kamerraad te Manheien,
deedt zyn' Vriend , de Hoogleeraar, hem eene aartige jonge
Dame ontmoeten, die een gebrek had, dat zy tot de RoomschCathol ke Kerk behoorde; doch welk gebrek de Hoogleeraar
schielyk wist te overwinnen, zo dat de Heer voN sCuAnPsKOP
fpoedig in het Huwelyk trad; zynde de KeurvorlIelyke Nliln!sre_r
bem daar door zo genegen geworden, dat by nu in IdI,r7./,r u
*es^c deftige bediziung verkreeg. Dan, zyne Gemalin, cl.,
-
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lucht en het bier van Munchen niet kunnende verdraagen, nood.
taakte hem dit weder naar Manheim te keeren, en aldaar an.
dermaal eene bediening te aanvaarden.
Vóór hy echter zich andermaal naar deeze plaats begaf, ver.
trok hy, ter heríielling van de gezondheid zyner Gemalin ,
met haar naar het Wilhelmsbad; eene vermaarde Bronplaats by
,Jana. Hier raakte by in kennis met een jongen Dicier, die,
zo men wilde, een Neef van zyne Gemalin was,en beiden daar
door alle tekenen van hoogachting en vriendfchap betoonde.
Deeze Officier bragt hem in de aloude zeer vermaarde QuastDrde , wier geheele inrichting vervolgens opzettelyk wordt
befchreven. Eindelyk liet by Manheim ten tweedenmaale vaaren ; trok , wegens Familieomftandighedeh , en hooger pro.
r,ectie, naar Denemarken; hier verkreeg hy den tytel van Staatsraad ; kogt een Landgoed in het Holfleinfche ; en eindigde
aldaar zyn leven aan de Waterzucht: laatende zyne Kinderen
alle zeer wel verzorgd.
Deeze Levensfchetfe voorafgegaan zynde, volgt een omftan.
dig bericht van de verbeterde inrichting der aêloude Quast,
arden. Dit bericht is in elf byzondere 4fdeelingen gedeeld:
woonende de ille Afd. het oogmerk deezer Orden. De ede be.
helst een Uittrekzel uit de gefchiedenisfen van deeze Orden. De
3de betreft de uitbreiding en aanwas deezer Orden. De 4de
de bewaaring der eensgezindheid en verband onder de Leden,

en de macht over de Vyanden der Orden. De sde raakt de
geestige en zedelyke gehalte der Medeleden. De 6de befchryft

jen uiterlyken Staat, de Levenswyze, het Diëet, en de Gewoonte
van een' rechten QUAST. tDe 7de de Spraak, Gewoonten, ge.
lchikte Levenswyze
L'ermaakelykheden en Liefhebberyen.. De
gfie toont de Moreele Grondregelen en l"oorfchriften aan, waar
waar de Medeleden, in gewigtige Voorvallen, zich hebben te gedragen. De 9de gaat over de LPeetenfchappen en Kunfden der
.Broederen. De rode behelst de Politique Grondregelen der Or•
den, en de tide wyst de Kentekenen der Medeleden aan. —
Over 't geheel is dit ironisch bericht te veel gerekt; de free•
,

ken van den Roskam zyn te lang, om op de plaatfen, daar het
grootfee kwaad eigenlyk zit, veel nut te doen. Ook wenschten wy wel, eenige plaatfen en perfoonen uit den Bybel, in
deeze nagelgaten Schriften van vo N scnnarsxoP, niet aan te
tretfe .

CRIMINEEL PROCES, TZOEN W. L. VAN WARNIELO.

$13

Crieiziizeel Proces, tegen W. L. VAN WARMELO, Predikant te
F/yyhe in 0verysfel , over het uittrekken ter verdediging der
Stad Kattem, in den Yaare 1786, enz. Te dllifierdam by
A. Borchers en Zoon x 1792. 28© bl. in gr, 8va.
s de Eerw. WARMELO zelve niet, die dit Crimineel Proces ia
't licht doet verfchynen; de Uitgeevers verzamelden, bui
kennis, deeze Procesflukken, en moesten zich met-tenzy
de voornaame Schriftuuren vergenoegen, en de kleine hande.
Zingen agterlaaten, die 'alleen dienden om de Proceduure den
gewoonen loop te doen hebben. Waar uit zy oordeelen, den
Leezer de twee volgende omfiandigheden e moeten mede
-deln:
„ De eerste is, dat de Eisch en Aanfpraak van den Fiscaal,
„ by het indienen derzelve, eigenlylt alleen konde toepasfe.
„ lyk gehouden worden op ongeoorlofde uitdrukkingen, op
„ den Predikftoel zullende zyn gebezigd: dewyl deszelfs aan„ fielding zich daar toe alleen bepaalde; doch dat de Gedaagde
„ in den loop der Procedure onderricht, dat dezelve Adva.
„ caat door Ridderfchap en Steden, als Staaten der Provincie,
„ intusfchen was gevolmagtigd , om mede over het uittrekken
„ na Hattem tegen hem crimineel te procedeeren , daar door
in 't vermoeden geraakte, of de Fiscaal ook met inzigten,
„ om belde Aden in één libél naderhand te kunnen behan„ deld houden , dit voorval reeds zo wydloopig in zynen
„ Eisch hadt ingevlogten : waarom de Gedaagde aan den Fiscaal
„ de Cumulatie voorfielde , welke door denzelven werd aangenonen, met overgave van eenige nieuwe bewysftukkén.
De tweede omltandigheid is deeze, Naar het I,andregt
van Overysfel moest deezé zaak befist worden door twee
„ Advocaaten, binnen deeze Provincie woonagtig, aan welken
„ het Gerichte, of wel de Heer Landdrost, goedvondt, de.
„ zelve ten dien einde te zenden. De Gedaagde dus bc.
„ grypende, dar de Procedure hier niet in handen van onzy„ dige Advocaaten zonde kunnen komen , verzogt aan de
Heeren Staaten , dat om deeze rede. de Procedure moge
„ verzonden worden aan een onpartydig Hof van jufiitie, of
,, B.egtsgeleerde Faculteit, buiten het Hof van Gelderland; het
,, geen werd toegeftaan ; en hier door is de Sententie door he
R Hof van Groningen geweezen."
Welke Sententie, den 22 Maart 8792, by den Have Provinciaal van Stad en Lande, in deeze bewoordingen werd
uitgebragt : Dat hetzelve de Suspenfre van den Predikdienst,
in voege by Staatsrefi lutie van dcn 29 October 1788, tegens den
Geslaagden in PerPoon W. L. VaN W .RMELO gedecreteerd, hem,
31 t
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wegens zyn gehouden gedrag in de laatstafgeloopen troubles,,
toekent voor Strafe; snits by boren dien gehouden zy om in.
u'endig vier weeken naa Pronunciatie deezes alhier in ; tidicio
in te leveren een door hem vertekend Declaratoir , bere,
zendt zyn berouw en leedweezen over deszelfs gehouden gedrag in de
laatfle troubles , betrekcelyk zyn onberaaden yver en ongernefiureerde expresf en ; met verzoek van vergeeving deswegens, en net
plegtige belofte, de tegenwoordige alleen wettige Conflitutie valt
Regeering in Overysfel te zullen agnosceeren , en dezelve , als
ook den Heer ErfJladhouder, te zullen refpetteeren; net inti.
Inatie , dat , by aldien by mogt naalaatig zyn , voor fchreeveu
Declaratoir op den beflenaden tyd in 7udicio te exhibeeren , by
by en uit hoofde deezes zal worden gehouden van zyn Post als
Predicant te zyn vervallen , wet condemnatie, in alle gevalle,
in de koste,; der Procesfa, tegen hein aangevend, ontzeggende
den .danlegger ratione o,Jicii zynen verderen eisch en conclufie.
De Uitgeevers melden, in hun Voorberigt, „ dat de Eerw.
„ wR` ELO zich zelven afvroeg, waar toe by bevoegd, en wat
„ hy verpligt, was? en zyn tydlyk be(laan, dank zy den Braa„ veil! behoefde hier by in geene aanmerking te komen.. Over„ tuigd, dat hy fteeds een driftig Voorí.ander van zyne Party
was , koude hy zich in gemoede niet vry kennen, dat in
voorige tyden van gisting zyn yver nimmer onberaadeu, en
„ zyne exprestien altyd ongemefureerd waren geweest; en by
vondt dus, naa een bedaard overleg, vryheid genoeg, omu
„ de gevergde algemeene verklaaring daaromtrent te kunnen
doen. Over het verdere van het Declaratoir aangaande de
,a Conflitutie, behoefde by niet te denken, als reeds in foort„ geryke bewoordingen by den nieuwen Eed naa de Revolu„ tie met andere Amptenaareu door hem gedaan. . En hoe
, zeer nu de Gecondemneerde tevens de onaangenaamheden
gevoelde, welke altyd met zodanige Declaratoiren vergezeld
„ gaan, zo vondt hy, zynen pligt hier tegen Hellende , daar.
„ in echter geene reden genoeg , om zich uit dien hoofde
„ aIleen te mogen onttrekken aan de wenfchen zyner Gemeen
te, en zich zelven tot een ongefchikc en onnut Lid dr-„
„ Maatfchappy te mogen maaken."
De Protesttukken zelve met de Ondervraagingen hebben al
het verveelende van dit foort van Schriften. Wy hebben ze
geleezen, in de verwagting dat onze aandagt zou verleevendigef
worden, door byzonderheden over de bekende Gebeurtenis met
de Stad Hatters aan te treffen, welke men elders te vergeefsci
zou zoeken; doch wy hebben ze niet gevonden.
,

AL GEMEEN .

V ADERLAND SCI.IE

LETTEROEFENINGEN®
111en,;c'u m Ingang tot Heerlykheid, om, in het toekomen.
de luren , Gods Beeld in volkomenheid te wezen. Door
C. C. H. VAN r)FR AA, Bedienaar des H. Ezangelies4
in de Gemeente , toegedaan de Onveranderde Augsbur-fche Geloofsbelydenisfe ; Lid en Secretaris van de Hoho
Maatfch. der Weetenfch. te Ilaarlemn. Te Haarlem , by
C. Plaat s 1792. In gr. 8 vo. 291 bladz.
n een voorgaand Gefchrift, waarvan wy, met de no.
dige uitvoerigheid, elders verslag gedaan hebben , hadt
cie veelgeagte VAN DER AA doen zien, wat 'er in den
niensch veseischt worde , om Gods Beeld op Aarde te
veezen. Tevens berigtten wy, dat ; hetgeen de Schry ,
ver aldaar voordroeg, enkel was ingerigt om te dienen
tot eene Inleiding van 't geen tervolgens breeder zots
ontvouwd worden. De aangekondigde taak wordt in dási
Deel gedeeltelyk volvoerd, om het vervolg der aanmer^
kingen naderhand mede te deden. Geen naauwkeuriger
denkbeeld, van de natuur en de uitvoering deêzes Gefchrifts, kunnen wy den Leezer voordràagen , thin in
eene hoofdzaaklyke opgave van den doorgaander inhoui;
door den Schryver zelven in het Voorberigt geplaatstá
Vooraf hebbende aangemerkt, dat 'i nienfchen tegenwoQrdige leeftyd op aarde niet bekwaam is, om hem aan hee
oogmerk Gods, om zyn beeld te zyn ' geheel te doers
beantwoorden, maar dat daar toe voor héni een ander leeven is te verwagten , gaat de Heer VAN DER AA over;
om dit denkbeeld nader te ontwikkelen. Onder den titel
van de Onvolmaaktheid van de Godsvrucht in dit leevesz ?
tragt hy, ten dien einde, in de eerde Verhandeling; aan
te wonen, dat 's menfchen Godsvrugt op deeze Aarde,
niet zulk een lichaam, en in zulke otnftandighedeii; die
volkomenheid niet bereikt, die 'er vere:scht wordt; ons ,
in volkomene gelykenis met God; zyn beeld en pklukza
lig te weezeiaa Eene tweede Verhandeling ontvouwt de
onvolkomenheid van 's twenfehen Geiukzaiighcid lts dif
a ETT 179!. NO. it
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leeven, als hem hoop cn uitzigt geevende op Beren toen
koomenden slaat, waarin Gods oe: n;e:k volkomen zal bereikt worden. Eerie vcl;enÉ^e Ve Ijnndeiing iheJt ten onderwerpe , eenige minfpoor^n,rcn. , uit de I-1. S. en de
Reden, aangaande d: i, tcekcoo neriden flaat, om te doeit
zien, dat deeze juist zal bearstwoorden aan, en een natuurlyk gevolg zyn zal van, elks gedrag in dit leeven.
In oe vierde en vvfde Verhandeling wordt dit denkbeeld.
vertier voortgezet, ui, aanmerking van den aart der menfchelyke Ziele en het karakter der Godvrugtig@n, en de
verbintenis van dit met het volgende leeven nog duidelyker ontwikkeld. De Onílerflykheid van 's menfchert
Ziel; hoe het by den dood met de Ziel zal gefield zyn ;
de gedagten en aandoeningen der vroome menfehen naa
hunnen dood, en eewge aanmerkingen daar over: deeze
zyn de onderwerpen der zesde Verhandelinge. De grond
van de Opílandinge der Geloovigen , dat is , dat de
Vroomen, naamaals, met hehaamen zullen bekleed worden, om in heeriykheid Gods beeld te weezen , wordt
vervolgens uitvoerig overwoogen. Deeze grond is de Opfíanding van onzen 1-ïeere fefus Christus; welke, diens
wordt, zo met opzigt tot haare ze-volgens,bfchuwd
als ten aanzien van het verband, waarin zy-kerhid,
met de Opílanding der Rechtvaardigen ílaat. Eene befchouwing van de ongérymde gevolgen, die uit het loche^nen der Opílandinge van den Heere Jezus en van de
Rechtvaardigen voortvloeien , befluit dit Gefchrift; zul.
lende het vervolg der Aanmerkingen, tot de verhandelde
Onderwerpen betrekkelyk, indien God den hoogbejaarden
Schryver loeven en gezondheid fpaare, eerlang het licht
zien

(*).

Het volgende, overgenomen uit de Verhandeling, loopende over de Gedagten en Aandoeningen der Ziele naa
den Dood , diere thans ter proeve van des Schryvers
denkwyze en redeneertrant. Om ons berigt niet te breed
te doen uitdyen , zullen wy , veelal , met onze eigen
woorden, de honfdzaaken mededleelen.
De volgende Vraages Relt zich onze Schryver voor:
,, Hoe zullen de Godvruchtigen by hun Herven aan /tonds
ge,,

(*) Daar de eerwaardige Gryzaart, onlangs, overleeden is,
boopen wy, dat het vervolg deez^s onderwerps, onder 's Mans

uagelaatene Papieren, uitgewerkt zal gevonden worden.
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,, geluizzG g zyn? rva+E ;:u an zy zich ben ust wee.
„ Een? Zal zich dit bewust zvo alken, tot het ;eerie zy
„ te dier tyd bevinden , bepaaien ? Of zal het zich ook
„ op het voorleedene uittirekken? Zo ja, zullen de Vroo„ men zich dan ook herinneren hunne voorgaande daa„ den, waarin zy grovelyk mistastten? Zo neen, hoe is
„ dat mogelyk? Zo ja, zal dat hunne gelukzaligheid niet
,, boren? Zal hunne Ziel bewustheid hebben van de
„ droevige om/tandigheden . waarin zy hunne verlaatene
„ T edui+'en, Kinderen, Vrienden, enz., hebben agterge.
,, laaten? Indien neen, he is dat te begrypen , dat zv
„ zich het tone niet, en het ander al, herinneren zullen?
,, Indien ja, hoe kan zulk eene Ziel gelukzalig weezen?
„ Zal dat haar geluk niet af breekeri ? --- . Zal zy zich
„ bewust zyn en onderfcheiden denken, waar mede zat
„ zy haare gedagten bezig houden? Zal haar den tyd niet
„ verdrietig moeten vallen? Hoe ztallen• haare begeerten
„ gefield zyn? Zullen die aanftor^ds heilig weezen? Hoe
, is dat mo, e;yk? En waarvan zal , in den toekomen„ den iaat, de gelukzaligncid of rampzaligheid der Zie„ lea afhangen? Van de lctatJte oogenblikken en bezighe„ dean van dit leeven, of van iets anders? En zo van
„ iets , waarvan dan ?" Zie daar een reeks van Vraagen , welke wy hier op de volgende wyze beantwoord
vinden:
De Ziel, by haare fcheiding van liet Lichaam, in eene
foort vara verbysteringe geraakt, doch welhaast daar van
bekomen, zynde, zal naare denkins hervatten; van welke
de voorwerpen zyn zullen de voornaam(le zaaken , in
welke zy het meeste belang helde, en in welke zy zich
mest bezig hieldt. Het eerfle voorwerp is dus, de herdenking van het voorgaande gedrag, de bewustheid va:i,
den tegenwoordigen baat van geluk, en het vooruitzigt
op het toekoomende. De zucht tot ongeregeldheid en
zonde zal ophouden, dewyl de Vroomen van hunnen arbeid rusten, en hunne werken, hunne zucht tot God en
de deugd, hen zullen volgen, Dat de Ziel haar Genen-

gen

zal behouden, brengt

de

natuur

der

zaak zelve mede.

Behalves het vermogen van herinneringe, 't welk van den
wil afhangt, is de Ziel begaafd niet het vermogen der
redekavelinge, waardoor zy, door behulp van algemeene
waarheden, van de ee:te op de andere waarheid koomt,
en de denkbeelden, hoewel eenigzins uitgeffeeten, die het
verL 1 --
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verfiand nu wederom aan haar voorfielt , voor dezelfde
houdt, die zy voormaals hadt bevonden. En, hoe zou
de Ziel loon of ftraffe kunnen ontvangen, indien zy zich
baare voorgaande daaden niet konde herinneren ? 't Zy
zo, dat het beloonen en flraffen eerst naa de Opflanding
zullen worden uitgeoeffend. Geen fchyn van réden nogthans is 'er , om zich te verbeelden , dat God aan de
Ziel zo lang haar natuurlyk denkvermogen zal beneemen, en eerst ten jongften dage het Geheugen aan haar
zal wedergeeven. De Ziel, van het lichaam gefcheiden,
zal derhalven zich haarer tegenwoordige gedagten bewust
zyn, en daarenboven voorgaande denkbeelden herinneren.
Vraagt men, of deeze herinnering, toegepast op voorgaande overtreedingen, op agtergelaatene ongelukkige Vrienden, enz. de gelukzaligheid niet zal hinderen; het antwoord is, dat genomen, het geluk worde hierdoor minder, het zal niet geheel kunnen worden weggenomen:
vooral, uit kragt van de vergeevinge der zonden. En
wat aangaat het gedenken aan agtergelaatene ongelukkige
bloedverwanten; 'er is geene reden om te denken, dat
de Zielen der Gezaligden zich over dezelve zullen bezwvaaren, uit hoofde van het duidelyk inzigt, welk zy
zullen hebben, dat het affcheiden, aan beide zyden, veel
mutter, dan het byeen blyven, is, en 'er, daarenboven,
een tyd van hereeniginge voorhanden is. Met dit alles
zullen de Zielen der Vroomen, omtrent hunne Kinderen,
Echtgenooten en Vrienden, niet onaandoenlyk zyn, maar
veel meer eene redelyke liefde jegens dezelve behouden.
Van hier, dat zy, in den afgefcheiden that, voor de.
zeiven , tot God gebeden zullen opzenden; welke, even
als in dit leeven, den Meere niet mishaagelyk weezen,
maar, indien ze naar zynen wil zyn, zullen verhoord
worden. Voorts zal het Geheugen niet het eenig werkzaam vermogen van de Ziel eens Vroomen zyn ; zyn
Verfband, zyn Oordeel, zyn Inzicht in zaaken, zal zich
ook geduurig oeffenen, en werken , door het verkrygen
van eene veel duidelyker, uitgebreider, grondiger, lee.
vendiger en beftendiger, kennis van God, dan hier mogeiyk was. Al hetwelk aan de Ziel, tot aan den jongften
dag, overvloedige ftoffe zal verfchaffen, die, door derzelver verfcheidenheid, haargnooit zal afmatten, en, door
naare klaarheid, fchoonheid en nuttigheid, geduurig zal
vermaaken. Iiehalven de nu gemelde bron van gedagten,
on*t-
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ontleend uit hetgeen de Ziel op aarde waargenomen en
geleerd halt, fchynt de H. S. hoop te geeven, dat de
Ziel, in het toekoomende leeven, nieuwe aandoeningen en
bevindingen zal ontvangen , die haaren gelukftaat zullen
vermeerderen. Christus bidt zynen Vader, dat de geenen, die hein gegeeven waren, zyn mogten, alwaar by

is, opdat zy zyne Heerlykheid mogten aanfchousven. Dit
geeft aanleiding, om te gelooven ,dat de Zielen der Vroomen, van het lichaam afgefcheiden , in eene verbintenis
met Christus zullen geplaatst worden, die haar in slaat
ílelt , om Hete in zyne tegenwoordige volkomenheid te
leeren kennen. Deeze en andere uitdrukkingen geeven
grond, om te denken, dat de Zielen der Vroomen, hoewel in minder trap , dan naa de Opílanding, nogthans
veel meer , dan in dit leeven , met Christus in naauwe
betrekking zullen staan, en daar door nieuwe aandoenin.
gen en kundigheden ontvangen. Ook is het niet onwaar
dat de Gelukzaligen kennis van elkander zul--fchynlk,
len hebben , en in nadere onderlinge betrekking haan,
tot vermeerderinge van wederzydsch geluk. Intusfchen ,
hoe behaagelyk al het bovenfaande zyn moge , veelligt
zou iemant hetzelve voor onmogelyk kunnen aanzien , om
dat de Zielen, afgefcheiden van de Lichaamnen, niet in
iaat zyn, om eenigen invloed van andere fchepzélen , of
nieuwe gewaarwordingen van dezelve, te bekoomen. Ter
wegneeminge van deeze zwaarigheid, en om te doen
zien, hoe de Gelukzaligen met elkander in eene zaligende gemeenfchap zouden kunnen zyn , wordt aangevoerd
het zeggen van PAULUS, s Kor. V: i. Het gebouw, welk
wy,, naa liet verbreeken van het aar4fclze huis deezes Tabernakels, hebben, zal een lichaam zyn, het welk God
oi^middelyk ten oorfprong heeft; dat is, waar toe menfchen niets hebben bygebragt, en 't welk wy eeuwig behouden zullen. „ Doet dit ons niet op een zeker be,, íiendig lighaam denken , het welke onze Zielen by
„ harre eerfte wordinge van God bekomen hebben, en
„ het welke zy ook by den dood behouden zullen, en
„ het welke alleen by de Opflandinge der Dooden , op
eene byzondere wyze, weder zal uitgerold worden?"
op deeze onder('elling zal uien ligter kunnen begrypen,
„ hoe de Ziel , geduurende den tyd der afzonderinge,
,, nieuwe 'bevindingen zal kunnen bekomen, en in naJere gemeenfchap met Christus , en roet elkanderen,
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,, geraaken." Op de gewigtige Vraag, van waar de Zaligheid zal afhangen ; van onze bezigheid in de laat ft
nogenblikken, of van iets anders? geeft de Heer VAN vr.R
An dit rondborfl g antwoord , waar mede wy ons Uit
zullen befluiten: „ Ik denk, dat liet toekomend-trekzl
„ lot van eenen mensch , van zyne heerfchende neigin.
„ gen, en wyze van doen en denken, afhangt. Ik denk,
„ dat by in tyds zich moet bekommeren, om in eenera
fiaat te geraaken, dat hy veilig de genade van God ver
kan. Ik oordeel, dat dit de bron van al zyn-,wagten
„ doen en laaten weezen moet. Maar ik ben ook van
„ meening, dat hy, dit doende, veilig _en gerust zich
aan zyn werk en eerlyke uitfpanning mag begeeven;
„ en, fchoon dat, te dier tyd, alle de tegenwoordig
„ heid en infpanning van zynen geest vereiíche, dat by
„ niets heeft te duiten, niettegenflaande de dood hem
„ op dat oogenblik moot verrasfchen. Wy zyn in de
,, weereld: God heeft ons ook daar posten toebetrouwd ,
en zelfs gewild, dat wy ons door rust en uitfpa,onin.
„ gen zouden vermaaken , op dat wy bekwaam zouden
„ weezen, Hem, vervolgens, met vernieuwde krachten,
„ te dienen."
Dus hebben wy het hoofdzaaklyk beloop der beden
V N DER AA, over uit duister on--kingevadHr
derwerp, voorgedraagen. Hoewel veel daar van op loutere
gistingen fteunt; voor zo veel, egter, de Eerw. Schryvr
zyne meeningen met befcheidenheid voordraagt, twyfelen
wy niet, of hy zal de goedkeuring der verstandigen weg
draagen, al is het ook, dat de geopperde befpiegelingeit
by hen geenen byval ontmoeten. Van het vervolg deezes
Gefchrifts, zo ras het tot ons koorstt, zullen wy ins;eáyks verfla; doen.
:
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Discours & Priére, prononcés dans 1'Eglife Wallene d'Amferdam ,le e7 Mars 1793, par M. BoULLIER, Pasteur de
cette Eglife , à Londres 1793. 33 pagg.
Redenvoering en Gebed, uitgefproken in de Waalfche Kerk,
te Arnjteldam , den 27 Maart 1793, door de Heer BoaLLI3iR , Leeraar derze„ver Gemeente. Uit het Fransch
vertaald. Te Armjteldarn by Ph. van Leeuwen, 1793.
37 bladz.
Dankzegging aan God voor Neêrlands redding, of Redevoering en Gebed uitge/prooken in de Franfche Kerk te Am.
(teldam , op Woensdag den 27 Maart f793, door den
Heer J. i BOULLIER, Leeraar by dezetve Gemeente.
Uit het Fransch vertaalt. Gedrukt voor rekening van
den P'ertaaler, en alomme te bekomen, 24 bladz.
.

Redevoering en Gebed, uitgefproken in de Franfche Kerk
te Anafteldavn , den 27 Maart 1793 , door BOULLIER,
Leeraar dier Gemeente . vertaald door H. FRIEsnI+^AN.
Te AmJterdam by P. E. Briët, 1793. 32 bladz.

V

oor de oorfprongelyke uitgave van deze Redevoering,
en voor de twee eerstgenoemde Vertaalingen , Raat
een Voorbericht van den Uitgever , waarin ons gemeld
wordt , dat, zy te Alntleldam met een algemeen genoegen en bewondering gehoord zynde , alle Toehoorders
den Redenaar tot de openbaare uitgave gepoogd hadden
over te haalen; doch dat zyne zedigheid dit aanhoudend
geweigerd had. „ Eindelyk, echter, was écn van de
„ Franfche vrienden van den Heer BOULLIER , bekend
„ door zyne zuivere Koningsgezindheid , een Slagtoffer
„ en Martelaar der Omwenteling, in zyne aanzoeken ge„ lukkiger gedaagd ; hy verzocht dringend om de Leerreden,, verkreeg ze eindelyk , en gaf ze toeli uit, zon„ der te vreezen , dat hy hier door de kieschheid van den
„ Leeraar BOULLIER beledigen zou." In de daad, indien
het voorgaande waar is, indien de Heer BOULL.ICR werkelyk zyne toelleniming tot de uitgave gegeven heeft (en,
voor
LI 4
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vont zo verre wy weten , heeft hy dit nimmer teger'sge:
fproken) dan zou deze vrees ook zeer onnodig gewecs^
zyn i maar dan zien wy tevens ook geene reden, waarurn
It {lakje liever door eengin vreemden , dan door den
Maaleer zelven , zy uitgegeven, en waarom men op de.l
titel , het zy dan valfchelyk of naar waarheid, London,
als de plaats , waar het gedrukt zou zyn , aangegeven
vinde. Doch , deze geheimzinnige handelwys voor rekeIzening van den Uitgever laatende, zullen wy liet Rukje
zelve befchouwen.
De tekst , die aan het hoofd van hetzelve haat, is
Pf. LXVIII: 2T-5. De Redenaar begint niet eerre korte
,opgave van de omflandigheden, in welkei het lied, waar
guit hy zynen tekst ontleende , was opgeíleld : hy voedt de
gmliiandigheden zo gelyk aan die, waar in Nederland on
langs verkeerde , dat by zich verbeeldde, dat ieder toel:oorder terftond de toepastykheid van zyn tekst „ op
,1 , de wenfchen van alle braave Inwooners van den Staat,
g , en de onlangs voorgevallene gebeurtenisfen" voelen
zciu. Hy fchetst den toeland van ons Land kort voor,
en by, den jongllen inval der F ranfche troupen in hetzelve; besluit uit die fchets, dat wy nimmer aan groo.
ter. gevaaren blootgefleld waren , dan toen ; vermeld
vervolgens de afwending dier gevaaren , en poogt aan te
400nen dat dezelve aai de byzondere tusfchenkomst eenes
{veldaacIige Voorzienigheid toe te fchryven zy, „dewyl zoo
.., menigvuldige, zoo duidelyke, zoo aanhoudende, voordec
X , lee op den vyartcl den lcundighlen waarnemeren tot verwona
dering en verbaazing firekken , en zelfs de bekwaamnfle Ley , gerhoufden , die 'er de werktuigen van geweest zyn, de
, eerhen zyn, die daar in eerre werking der Voorzienig y , held erkennen; " by leidt uit die gelukkige afwe iding
cie vrolykíte uitzichten op verderen zegen af; by tracht
<iie uitzichten, ruimer en zekerder te naaken , door een
;.cart tafereel op, te hangen van den zedelyken toetland
,wan het volk , dat den inval gedaan heeft , liet welk hy
r^,fgiaalt , als een volk , dat alle godlyke en menschlyke
wetten met voeten treedt, en het welk hy dus als vyand ii ods, en voorwerpen van zynen toorn, befchouwvt
Ln eirdelyk fluit by met opwekkingen tot blydfchap en
a,. aa;lreid, en tot een eerbiedig gebed. De dankzeggin;eu eis gebeden zelven, by deze gelegenheid gedaan, zyn
hter de Redevoering gedrukt , en men kan erzelver

ui de É 'ets der Redevoering eI1?akkel k gi èl,.
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'.Er heerscht in dit gantfche ftukje zeer veel waare
welfprekendheid, en een ieder, die weet, hoe veel roems
de lieer BOULLIErc , niet alleen door zynen ftyl , naar
ook door de uitvoering zyner Leerredenen, billyk verworven heeft, zal gaarne geloven, dat de Toehoorders bepaaldelyk van dit lluk , waar de geestdrift van den Redenaar zo krachtig medewerkte, om zyne talenten te doen
uitfchitteren , hem met bewondering hebben aangeilaard
en aangehoord, en dat zy in het byzonder, die over de
behandelde zaa^.en met hem dezelfde gedachten koester
voldoening den tempel verlaaten heb -den,mtgrof
Anderen intusfchen , die in zekere (lukken van-ben.
zyne denkwyze verfchillen , zullen , terwyl zy aan zyne
begaafdheden de verdiende hulde deden , toch, by zommige onderf'ellingen of uitfpraken , wel het één en ander
aan te merken gehad hebben ; en mogelyk zyn 'er wel
Toehoorders geweest, die zich nu en dan erinnerden aan
de volgende byzonderheid uit het Levens - verhaal van
onzen Zaligmaaker, door LUCAS vermeld, Hoofdli: XIII:
i--5 (eene byzonderheid , die by het hopren of lezen
van dergelyke hukken dikwyls te binnen fchiet, en die
in de beoordeeling van het zedelyk gedrag en de lotgevallen van geheele volken zo wel , als van byzondere
perfonen , van veel nut kan zyn) : „ Ende daer waren te
(lier felver tyt eenige tegenwoordig , die hem bood,, fchapten van de Galileërs , welker bloet Pilatus met
„ hare o1Ferhanden gemengt hadde. Ende Jefus ant„ woordde , ende feyde tot haer , Meynt gy dat deze
„ Galileërs fondaers zyn geweest boven alle de Galileërs,
„ onm dat fy fulk geleden hebben ' Ik fegge u , Neen.
,, fe: maer indien gy u niet en bekeert, fop lult gy alle
„ desgelyks vergaen. Ofte die achtiene, op welke de
,,, toren in Siloam viel , ende dooddefe : meynt gy dat
„ dele fchuldenaers zyn geweest , boven alle menfchen
„ die in Jerufalem woonen? Ik fegge u, Neenf : maer
„ indien gy u niet en bekeert , foo fult gy alle insgelyks
,, vergaen."
Het is een zeldzaam verfchynzel, in ons kleine Land,
dat men van één fink drie onderfcheidene- Vertaalingen
in het licht ziet konen. Geene ondertusfchen van deze
drie Overzettingen beantwoordt volkomen aan de íchooi e voordragt der oorfprongelyke Leerreden. No. i.
blyft 'er echter het getrouwst by, terwyl No. -. 'er het
st afwyust, ets :ie drie de Vertaalingen komen daar in
Li
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overeen, dat 'er verfcheidene fpelfouten in begaan zyn.
De Heer FRIESEaJAN verzoekt zyne Landgenooten, „ Fleni
„ niet kwalyk te nemen , dat Ely de aangehaalde Schri3
tuurplaztz^.ii niet letterlyk, volgens onze gewoonelyke
„ floliandfche Overzettinge, heeft gevolgd, en Hem niet
te plaatzen onder die Leerlingen, qui jurant in verba
„ Magistri ; zonder echter zyne rechtzinnigheid in het
„ minde te verdenken." Nu! die verdenkingen zuilen
uit zyne Vertaalingen niet ligt opgevat worden: maar over
de onnaauwkeurigheid van zommige van de zelven zou
Item ongetwyfeld door des kundigen menige aanmerking
kunnen worden gemaakt. Voor de Vertaaling van FRIESEMAN f}aat een elendig Lofvers, of liever Rympje, op den
den Heer nOULLIER , waar van het derde couplet, zo
wel als de daar toe behorende aanmerking, eene zeer onvriendelyke berisping behelst van die Leeraars , die de
twee vorige Bcded:onden in de Franfche Gemeente hadden waargenomen. Achter dezelve is zeker Schimpdicht
gedrukt, dat, op den t7fIen January, in Amfteldam in de
voornaam(l:e Kerken uitgeflrooid werdt: de heer BOULLIER hadt uit lv tzelve , in eene aantekening , eenige
trekken opgegeven , maar FI UESEMAN geeft het in zyn
geheel. Was liet niet beter geweest, van zulk een flukje
in het ge .eel "geese notitie te nemen?
,,

Gefchiedenis des j ood/èhen T/olks , (voor denkende Leezers
van den Bybsl.) Inde Deel. Man Salomons Regeering tot
de Verwoesting van .7erufalem. Uit het Hoogduitsch ver
de Leeuw en Krap, I79:;. In-tal.TèDordechby
gr. 8vo. 298 bl.

% Tj anneer wy met het Leríle Deel deezer Gefchie-

denis des Yoodfchen Volks onze Leezers bekend
maakten (*), hebben wy het onze gezegd van de zon
-derlingtusfch opdeTyl;nagwz,
welke gebreken wy in de fchikking des Werks oordeel
te vinden. Aan dit zelfde euvel gaat dit Tweede-den
Deel mank, en kan de breedvoerige Bladwyzer, die anelerzi.ns by dit Werk hoogstnoodig is, zulks niet ver
-helno
£;i miiistkuiidi en in de Gefehiedenis valt terflond,

by
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by liet zien des langen Tydhelleks, op den Tytel aange.
w eea.:n, te binnen, dat zo veel ftofs , in minder dan Soo
biadizy ^en, niet dan met een lugtige hand konne beirbeid worden; dat de Schryver over veele zaaleen moet
heen loopen , en alleen HoofdgebeurtenisIen boeken , zon.
der veel van de aanleidende oorzaaken te vermelden, of
van dc menigte Perfoonaadien eene Characderfchets te
geeven. Ten deezen opzigte hebben wy dit Tweede Deel
minder dan het Eerihte gevonden.
Kon, by het doorleezen van het Eerfte Deel, het onzer opmerking niet ontglippen, dat de onbekende Schryver alles , wat men in de Bybelgefchiedenis voor Boven
houdt, niet als zodanig aan -iaturlykenWodig
zich bevlytigt, om, zo veel mogelyk , eene-merkt,n
iatuurlyk.e oplosfing aan die Gevallen te geeven, zonder
egter het Bovennatuurlyke en Wonderdaadige geheel te
verbannen ; die zelfde byzonderheid heeft ons , in het
Deel thans voorhanden , mcde getroffen. Misfchien is
Ziet onzen Leezeren niet ongevallig, dat wy hem by
Benige dier Gebeurtenisfen doen flilttaan , en opgeeven
wat onze Schryver deswegen zegt. Verre zyn wy, ondertusfchen, van ons zegel aan alle deeze Uitleggingen
te hangen; denkende Leezers van den Bybel mogen voor
zichtelven denken; en rechtfchaapen Denkers zullen zich
zo min door 't geen nieuw is, of althans den fchyn van
nieuw vertoont, baten inneeinen, als hun afkeer betoo.
nen van iets dat oud is, om den roest der oudheid, wel.
ke het als omkorst.
,, ELM, toen by zynen last, door ACHAE onverfchiI„ lig aangehoord , volbragt hadt , begaf zich aan de
„ Beeke Crith , in de woestyn , alwaar by het water
„ dier Beeke dronk, en door de Arabiers met fpys ver„ zorgd werd." Eene Aantekening luidt: „ In de Ne.
„ derlandfrhe en Lutherfche Overzetting Raat Raaven
I KUN . XVII: q., 6 ; maar de egtere leezing is
„ i)'^7I1;1. Dat aan Raaven niet kan gedagt worden is
„ bykans volllrekt zeker.
„ Het verhaal van den dood van Propheet ELIA,
„ II KON. I1: ix , enz. is, zo als laatere Geleerden ge
hebben, uit een Volkslied genomen. De zin -„tond
i }elyke Hebreeuwen, naamlyk, geloofden, by een On--„
„ weer, aan een Donderwagen, welke van vuurige paar.
s den werd voortgetrokken. Diensvolgens moet men dat
,
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„ verhaal zo verflaan ; een vuurige Blixem doodde ELIA,
en verteerde hem geheel, zo als de Offeranden meermaaien verteerd werden, en zo stierf ELIA geduurende
een kraakenden Donder. ELISA , daar tegenwoordig zyn„ de, borg alleen den Mantel van ELIA."
Aan ELISA kent by egter,, overeenkomftig met onze
reeds gemaakte aanmerking, dat cie Schryver al het Won•
derdaadige riet lochene, ais iets wonderdaadigs, de ver
Olie eed: r arme Weduwe, en het ten-merdigto
Zeeven verwekken van den dooden Zoon eener Sunamiti.
fche Vrouwe, als mede de geneezing van NAAMAN van
eene hardnekkige Melaatsheid; maar wraakt het wonderdaadige in het volgend geval: „ Als een voorbeeld van
„ ELISA'S te gemoet komende gedien(Iigheid wordt ons,
„ II KON. VI: 5-7, verhaald, dat, toen van een Leerling
„ der Propheeten eens het Yzer van een Byl , welke
flegts geleend was, in de Jordaan was gevallen, by
„ met een tlok in het gat des Yzers (liet, en het weer
„ uit de Rivier haalde." In eerre Aantekening leezeii
wy: ,,In de Nederl. Overzetting (laat, vs. 6, by deedt liet
„ Yzer beven zwemmen; en LTJTHEK heeft het uitgebragt,
„ toen dreef by het Yzer ; maar de Hebreeuwfche woorden
„ zyn niet naauwkeurig overgezet. Zaaklyk willen die
„ niets anders zeggen , als : by trok het Tzer na zich toe."
Onder JOAS Regeering ftierf de Propheet ELISA. „ Eerre
„ ítroopende party Moabiten ontmoette, kort naa dat ELISn;
„ was begraaven, eene lykflatie. Zy, die het lyk vergezel.
,, den , toen zy de vyanden zagen, verfchrikten zo zeer, dat
„ zy het lyk in ELISA'S graf wierpen, en allen wegliepen.
„ Door den flerken val, welken hy, dien men hadt wil„ len begraaven , deedt, keerde het leeven weder in hem
te rug [de Schryver zal toch niet willen, dat het 'er
,, uit geweest hebbe, en dus is dit niet naauwkeurig genoeg
', uitgedrukt]. Dewyl de Wooden hunne Overleedenen
zeer vroegtydig begroeven , is het zeer waarfchynlyk ,
„ dat deeze Man flegts in eene flaauwte gelegen hebbe;
en de Gefchiedfchryver zelf, II KON. XIII: 21, íchryft
het weder leeven van dien niet toe aan het Graf van
„ ELISA."

Soms zoekt de Schryver het vreemde door natuurlyke
oorzaaken op te helderen. „ Koning HISKIA werd door
,, de Pestziekte aangetast, JtSAJA ontzeide hem in het
, begin het leeven; maar kort daar naa , door eerre God3 , tyke Openbaaring oguderrigt , kondi g de by hem aan ,
s, dat
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„ dat hy nog vyftien jaaren zou leeven, bekragtigende
„ deeze zyne belofte door een teken, 't welk hy tiea,
„ gaf. Aan het Koninglyk Paleis van ACHAZ, naamlyk,
„ was een Trap gemaakt, op welken men, boven, eca
„ Zuil zo kunftig hadt geplaatst, dat zy de fchaduw op
„ de beneden-trappen wierp , en daar door de verfchei,, den tyden des dags aanwees. •(risAIA beloofde dus den
„ Koning-, dat de fchaduw tien treden des traps te rugge
„ zou gaan, ten teken, dat hy weder gezond zou wor„ den. En dit gefchiedde ook. Door eene wolk wer„ den de zonneftraalen zo gebrooken , dat de fchaduw
„ te rug fprong , en vervolgens , toen de wolk haar
„ flandpunt veranderde, weder op de voorige plaats te
„ rugge viel. Kort daar naa wierd HISKIA van zyne
„ Ziekte , als mede van zyne Vyanden, ontheft. Want
„ in éénen nagt raapte de Pest in de Legers van sAN„ HeRIB,welke voor Libra en Yerufalem flonden, honderd.
en vyf en tagtig duizend metifchen weg. Een Engel des
„ Heeren," zegt ons eene Aantekening te deezer plaatze, „betekent II KON. XIX: 35, even als IISAM1. XXIV:
i5, 16 , de Pest; dewyl de 7ooden buitengewoone
„ voorvallen regelrecht aan GOD, als de eer(Ie oorzaak,
„ of aan deszelfs Dienaaren, toefchreeven."
Over NEBUCADNEZAK'S ongetaeldheid laat zien de Schryver in deezer voege uit : „ By het einde der Regeeringe,
„ viel NEBUCADNEZAR in eene zeer groote zwaarmoedig„ heil. Toen hy, naamlyk, eens op het plat van zyn
„ Paleis ging wandelen, en diep in aangenaame gedag.,, ten was over zyne daaden en pragtige Refidentie ,
„ welke aan hem haare fchoonheid hadt te danken, hoor
-„dehynStmvaHel,(hgwonb„ gin van zwaare ziekten, dat men naamlyk iets meent
„ te hooren , of te zien, 't welk fchrik veroorzaakt,) en
„ aanftonds werd hy van zyn verfland beroofd. Hy bleef
nu niet meer in zyn Paleis ; maar hieldt zich als een
„ wild Dier in de Koninglyke Diergaarde op , en leefde
van wilde vrugten en planten. Eindelyk kwam by
„ weder tot het gebruik van zyn verfland , en maakte
,, nu in een Manifest, DAN. IV: 34-37 , doch 't well:
„ veele Uitleggers voor ingelascht verklaaren, zynen On„ derdaanen de gefchiedenis zyner ziekte bekend."
Het onder 't Gastmaal van BELSAZAR fchryven van een
Menfchen - hand, met de Uitlegging daar van door DANIKr
gegeeven, vermeld hebbende, voegt de Schryver daar ne-vea:
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vees: „ Eenige UiP_íeggers geeveu over uït vo rval (1e
volgende verklaaiing, Des Konings Moeder rrizuenis,
„ wordt ons als eene verfiandige en fchrandere Vrouw ge
welke het roer der reg eeringe meestal in-„fc:bilder,
„ handen hadt , toen BELSAZAR zonder Charac- r en
„ werkloos was. Zy was dus, nmooglyiti, de bewerkIter
van een onfchuldig bedrog; hebbende met DA;NII:L de
„ zaak afgelprooken , om den Koning en de Grooten deb
„ Ryks uit hunne bedwelming en werkloosheid , waar
„ in zy waren, op te wekken. Dit kan ni n zo veel te
„ eerder aanneemen, als DANIEL de Schryver niet is van

„ de

zes

eerie Hoofdílukken zyner

Voorzeggingen."

Nieuwsgierig waren wy, hoe deeze Schryver, tot desa
tyd van cxlusTus gekomen zynde, dit belangryk gedeel:.o
der Yoodfche Gefchiedenisfe zou behandelen. kas was
deeze voldaan; dewyl, wat JOANNES DEN noorriit en JEsus betreft, in groote drie bladzyden wordt begreepc:^ .den eerílen befchryft hy ais „ een van con gezonden
„ Leeraar, om de gelukkig niaalende komst van den
alESSIAS te verkondigen , en de gemoederen der j co-

den tot

eerre waardige

aanneeiuing van

dien voor te

„ bereiden." Van JESUS zegt hy: „ Deeze verklaarde
„ zich voor GODS en des Menfctncn Zoon, weike gel.o„ men was om de Zondaars zalig te maken, op dat aI„ len , die in hem geloofden , niet veriooren zouden
,, gaan; maar het eeuwige leeven verkrygen. Icy leerde
„ zynen Tydgenooten , Gov, als Vader, den Zoon en
„ Geest, kennen, maakte hen de Leer nopens de albellie„ rende Voorzienigheid, de Onfterflykheïd, en de Ver„ gelding naa den dood, bekend, vermaande beu tot ver„ andering van hart en zin , tot liefde jegens GOD en
„ de Meníchen; Itaavende zyne Leer, ,als eene Godlyke,
„ met óVonderwerken. Dit waren de voornaamfle (lel„ linken -zyner Leere, welke by duidlyk, eenvoudig, en
„ algemeen vertiaanbaar,, voordroeg. En in deeze leer„ wyze volgden hem ook zyne Leerlingen, welke, naa de
Gpftanding en Hemelvaard van hunnen Godlyken Leer„ meester, zyne Leer onder 7ooden en Heidenen uitbreidden , naa. Doch , hoe zeer ook Jasus Leer den bes
zekerden weg ter gelukzalig- en volkomenheid-„ten
„ toonde , zy vo..dt , egter, Beene algemeen e ;oedkeu„ ring onder de .noden. i)e voo^•naamttun en de Geleerden
„ ergerden zich aan zyne Zedeleer en Menschlievenheid;
„ de Priesters aan zyne Voorlpeiling van den ordergang
„ des
,,

,,
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„ des Tempels en des volks Eerdienst; en het Volk a;„n
„ het niet vervullen van aardfcl:e verwagtingen. Uit diw
„ hoefde werd by zeer sterk vervolgd , en de Voorz:c„ nigheid liet eindelyk , ter bereiking van verhevener ia
„ zigten, toe , dat by een offer van de boosäartigheid
„ zyner vyanden wierd, en ten kruisdood veroordeeld.
„ JE.sus ff:ierf onfchuldig naar den wil zyns Vaders, en
onderging den dood, om hier door niet alleen zyne
„ Leer plegtig te flaaven; maar ook om dat con door
„ herra de Waereld met zichzelven verzoenen wilde. Doch
„ by gendt, ten derden dage, zo als by hadt voorzegd,
„ uit het Graf weér op, verkeerde met zyne Vrienden erg
Leerlingen veertig dagen, vergaderende hen als dan,
„ voor de laatfte maal, op den Olyfberg, en wierd hier
„ opgenomen, daar zy het zagen. Dit was de verheven
„ uitgang van hem, die, in den ruimífen zin des woord-,
„ de Zaliginaaker der Mcnfchen was, uit de Waereld."

Befchou^vende en Werkende Pharmaceutifche, Oecono aifc'oe
en Natuurkundige, Chemie, door P. J. KASTELEIJN, Apethe l er en Chemist te Iiinzlterdain , en Lid van verfcheide
geleerde Genootfcliappen. Ilde Deels ede Stuk. Te Am.
Jterdam by V. Holtrop, '79'. In gr. 8vo. 449 bi-

D

Heer K STELEIJN vervolgt in dit Stuk zyne reeds
vmet het voorig Stuk van dit Deel begonnen befchouwing der werkende Scheikunde , en handelt hier in . over
den door Salpeterzuur bewerkten Wyngeest ; over den door
Zoutzuur bewerkten I'yngeest ; over den door PlantenDierlyke- en nog ongerangfchikte Zuuren bewerkten Wyn.
geest ; over de Zouten in 't algemeen; over de Zuure Zouten ; over de Loogzouten en A- lcalifche .farden ; over de
Middenzouten ; over de Loog- en Urinzoutige Geesten;
over de Ophefzels ; over de Nederplofzels; en over de Metaalkoningen, Metaalkalken en Metaalglazen. Al het geen
wy van het I11e D. (*) en Ilde D. iiie Stuk (j-), valt
dit met alle vereischte Kunde gefchreeven Werk reeds
gezegd hebben, geldt ook by dit Stuk; en wy twyfeleu
niet, daar deeze zeer nuttige Kunst zedert eenige jaaren i:a
gns Land zelfs een tak van Liefhebbery-fiudie geworden
is,

(*) Zie N 4g. Vadert. Letteroef. Ifte D. i te Sr. bl. 54©.
(f) -----— Hide D. ifie St. bl. 3c^a.
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is, of de Autheur zal ook weder, met de uitgave van dit
Deel, allen, die zich, liet zy tot hun nut of tot ver
toeleggen, een wezentlykent-mak,opdezWtnfcha
dienst beweezen hebben.
J. P. FRANK, M. D. Geheimraad en Lyfdrts des Bisfchopr
van Spiers , Hoogl. in de Genees/unde te Pavia, enz.
enz. Geneeskundige Staatsregeling, of Verhandeling van
die Middelen, welke, tot aanwas der Bevolking, en bevordering der algemeene Gezondheid, by ons en andere Pulken, zyn in liet werk gejfield , of nog aangewend zouden
kunnen worden. Naar den derden Druk, uit het Hoog
vertaald, en niet Aanmerkingen vermeerderd, door-duitsch
x. A. BAKE, M. D. Illde Deels ede Stuk, en 11/de
Deels ijle Stuk. Te Leyden by de Erven F, de Does;
In gr. 8vo. te zamen 749 bladz.
hebben reeds te meermaaien (*) gelegenheid gehad
dit voor alle Burgerlyke Maatfc(tappyen hoogst
WnuttigWyvan
Werk te kunnea fpreeken, en twyfelen niet, of on-

ze Leezers zullen, by het doorleezen der reeds uitgegeevene Stukken, overtuigd zyn, dat wy hetzelve niet ten
onregte als eenig in zyne foort, en teffeus ten hoogílen
belangryk, aangepreezen hebben.
Zo gewigtig als de onderwerpen der voorige Stukkeh
geweest zyn , niet minder zyn zy het ook van deeze ;
wy zullen dezelve llegts optellen , en dit zal, vertrouwen wy, genoegzaam weezen om onze Leezers tot hetinzien van het Werk zelve over te haaien.
Het Illde t). ade Stuk begint met het vierde Hoofddeel van de tweede Afdeeling , en handelt over de goorzorgen wegens de Geestryke Dranken; van de Warme Dranken t
en van het Nadeelig Vaatwerk en Keukengereedfehap. De
derde Afdeeling handelt over de Maatigheid in het algemeen: het itle Hoofdd. van de Onmaatigheid in Eeten en
Drinken: het ede, van de Gezondite Kleederdragt: het 3de o
van de Openbaare Vermaaken. De vierde Afdeeling, van

de noodige hoorzorgen voor de Wooningen der Menfchen in
het algemeen: het rite Hoofddeel, van den besten Aanleg
der Weonplaatzen : het ede , van de gezondfle wyze van
Boat(*) Zie N. Alg. Vader!. Letteroef. II D. bi. 104 en 43e, -^
JV D. bi. ss. en V D. bl. 3ó3.
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Rouwen onzer Wooningen : liet 3de, van de Maatregelen
ter bevordering der;openbaare Zindelykheid in de Steden en
Wuonplaatzen.
.Het 1 Vde Deels i fte Stuk handelt , tot eene Inleiding,
van de Open baare Veiligheid in het algemeen; de eerfte Afdee•
ling , van de toevallige en onbezonne Verftooringen der open
baare Veiligheid: het iíle IIoofdd. van de on g elukken, die
door Verfmooren , Infturten i Vallen , Kneuzen, Overryden en
diergely'e toevallen veró.,rzaakt worden: het ade, van de
ongelukken door Water en Vuur: het 3de , van de ongeluheen door gevaarlyke Spelen, door Nagtwandelaars, Krdnkzin.nigen, enz. het 4de', van de on g elukken door vreesty ke
Natdurverfchyningen: het Sde, van de ongetu(,ken door los,

gebrooke of losgelaate fchadelyke Dieren; en eindelyk 'het

zesde , van de ongelukken door dolle , raazende Dieren,
vooral door den Beet van dolle Honden:
Wy kunnen niet nalaaten hier nog by te voegen,
dat de welgepaste Aanmerkingen, die hoofdzaaklyk onze
Vaderlandfche gebreken, en de daartoe, noodige verbeteringen, behelzen j en die doorgaans aan het einde vaa
ieder Hoofddeel door den geleerden Vertáaler geplaatst
zyn, dit Werk, zo wel voor onze Overheden, als noot
ieder ingezeten, nog zo veel te belangryker maaken.
'

Waarneeming van een Kankergebrek. Staavende.,.ten nutte
van 't Algemeen, het Onvermogen, zo niet de Schadelyk•
heid, der zogenaamde Kankermiddelen van den Heer c. iísLYK, Genees- en' Heelmeester te Charloi,t. Waarby gevoegd zyn eenige Aanmerkingen over dergelvke Kwakzai.
eeryen , hier en elders plaats hebbende
Door j. vnt^t
T1^Kr:LEN5tJRe , Stads Heel- en Vr'oedriaeester„ .te Hoar.
tem. Te Baarlem by C. B. van Brusfel. In gr. Svoó
28 bl.
.

Stukje is be(}emd, om een ieder te waarfchouwen
zekere geheime
D ittegens
Genees.
Heelmeester
by open-

door den

en

zogen:iamdè Kankermiddelën,
c. RELYK,

lyke Advertentie in de Couranten, als door hem uitgevonden , en waardoor eenig Lyders zouden geholpen
zyn , bekend gemaakt. Hetzelve behelst zo deele bewyzen van echte en naauwkeurige berichten nopens de
voorgegeevene geneezingeti met dat Middel, dat her niet
te verwagten is, dat iemand, die dit Rukje ingezien heeft„
LETT. 1 793 . NO. Z2e
1ig.lit
I^ w
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licht gevaar zal loopen, om zyn leven aan de behande.
ling van dien Man, en het gebruik maaken zyner voor.
gewende Geneesmiddelen, te willen waagen.
Volledige Befchryving van alle Konfren, Ambachten, Handwerken ,, Fabrieken , Trafieken , derzelver Werkhuizen ,
Géreedfchajfpert , enz. ten deele overgenomen uit de be.
roemdite buitenlandJche Werken ; en vermeerderd met de
Theorie en Praktyk der beste Inlandfche Kunftenaaren
en Handwerkslieden. Tiende Stuk. De Waschbleeker en
Waschkaarfenmaaker. Met Plaaten. Te Dordrecht by
A. Blusfé en Zoon, 1792. In gr. Svo. 184 bl.
n dit Stuk deelt men eene zaakelyke Vertaaling, of
Overbrenging, mede , van her geen de beroemde DU
HAMEL DU MONCEAU , over de kunst van Waschbleeking,
en het maaken van onderfcheidene foorten van Waschkaarfen, in het licht• heeft gegeeven. De Heer KASTE
heeft, by die Overbrenging, eenige overtolligheden-LEIJN
voor onze Landgenooten weggelaaten ; en het ítuk hier
et► daar niet eenige Aantekeningen verrykt•, om hetzelve
zo nuttig te doen worden, als hem mogelyk ware.
Na eene korte Inleiding, onderricht. de Schryver , in
het eerjle HoofdJtuk, hoedanig de Honig uit de Korven
geno nen ; en de Wasch aanvangelyk toebereid, moet worden;
wordende by die gelegenheid de geele Wasch, derzelver
eerjle zuivering , en de wyze om dezelve in Schyven of
Biooden over: te brengen, befehreeven. In' het tweede Hoofd
'vindt men. de keuze eener plaats, ter aanleg eener-ftak
Wasthbleekery; eerie befchryving der nodige gereedfchappen,
tot de- laatstgemelde. De inkoop en de keuze van de geele
Wasch ;=.de ontvangst van dezelve in de Fabryken , en
eerie uitvoerige befchryving van de Waschfrnelting_ ; ver
. Aanmerkingen over de voorgedraagene bewerkin.-zeldvan
gen. In het derde Hoof'dituk wordt het verfchillend gebruik aangewezen, dat men van de Wasch maakt; - hou
Schryver zich , in hetzelve, voornamenlyk met-den
het werkdaadige der Kaarfenmaakerye bezig, als het fny.
den van Lemmetten, het gieten der Wasch , het rollen der
Kaarfen, en den verderen arbeid aan dezelve. Eindigende
dit Hoofdtluk met Bene aanwyzing hoe men Fakkels

I

-

.

moet maaken, en de Wasch van Oude Kaarten en Fakkels
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kels zal gewinnen. Waarop eene naauwkeurige I/erklaa.
ring der agt bygevoegde Plaaten volgt.
Deeze opgave zal genoeg zyn , om den onderzoekenden Fabrykeur (die meer wil weeten dan in den ge.
woonen fleur van zyne Fabryk door hem ontdekt is)
naar dit Werk begeerig te maaken; hebbende het opftel
van den Franfchen Autheur, in zyti Vaderland , en in
Duitschland, zeer veel roem verworven. Daar de meeste
zaaken alleen voor Kaarfenmaakers en Waschbleekers, of
voor onderzoekers dier Fabryken, gefchreven zyn, zien
wy niet veel gelegenheid , om 'er, voor onze Leezers,
iets van algemeen belang uit mede te deelen, ten ware
de volgende korte Aanmerkingen ook de oplettenheid
verdienen van hen, die Waschkaarfen gebruiken:
„ Om te ontdekken , of het Lemmet eerier Kaars de
vereischte evenredigheid hebbe , moet men 'er één op.
fleeken, en wanneer dezelve een half duim verbrand is,
zoo moet- - zy een beker of bekken, dat een weinig hol
en rond is, vormen; deeze beker ontlaat niet terftond,
om dat de kop der Kaars fpits en de Wasch, dáár niet
veel is , en gevolglyk kan men van de goedheid des
Lemmets niet oordeelen, dan na dat gedeelte verbrand is.
„ Als men eene Waschkaars met eene Smeerkaars aan
moet men zorg draagen, dat het vet niet aan de-flekt,
Wasch raake ; want indien daar van Hechts één druppel
in den beker viele , zoude de Waschkaars , ten einde
toe , den reuk der talk hebben. Hierom is het beter,
dát men de Wasch- aan de Smeerkaars houde. Veelen,
hier van onbewust, zouden den Fabrykeur befchuldigen,
dat by zyne Waschkaarfen met talk vervalscht hadde.
„ De fraaifte en witfte Wasch moet niet boven één
jaar lang bewaard worden; alsdan vermindert de ,blankheid, en langs hoe meer wordt ze geel `en meelachtig ,
hoe wél zy ook ingepakt moge weezen. Men zal wé1
doen , dat men de Waschkaarfen in een Kist bewaare,
welke aan eene plaats fraat, die noch te droog', noch te
oogtig, is ; vooral waar geen rook , Schoorfteen noch
vuur, is; want aan zodanige, plaatfen zouden zy binnen
één jaar geel worden.
„ l)e Kaarfen zyn niet goed om te branden, dan zes
of agt weeken na den tyd van derzelver maaking , naardien telkens, wanneer men de Wasch finelt en bewerkt,
dezelve eene foort van meelbof van zich geeft, dat men
bloem noemt, en die de Wasch op derzelver oppervlakte
dent
Mm z
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den glans beneemt; als men echter eene Kaars, vóór men
ze aaníteekt, met een linnen lap afwryve, beneemt men
haar het meelachtige, en herfielt haaren glans. --- Of.
fchoon de Warschkaarfen, door den tyd, iets van haare
witheid verliezen, branden ze nogthans even goed als de
nieuw genaakten.
„ Dewyl dé Kaars, indien zy goed zal branden, een
beker moet vormen, zo volgt daar uit, dat, als men eene
brandende Kaars van de eene naar de andere plaats
brengt , dezelve volltrekt moet afloopen , om reden ,
dat zulks nooit gefcliieden kunne , zonder dat de Lucht
de vlam beweege , die, terwyl zy op de kleine, dunne,
kanten van den beker fpeelt, meer Wasch fmelt dan het
Lemmet kan ver+eeren ; gevolgelyk loopt deeze Wascli
uit den beker, en de Kaars loopt af."

Byvoeglels en Aanmerkingen voor het Eer/te Deel der Paderlandfche Historie van JAN WAGENAAR. Door Mr. H.
VAN WYN, Mr. N. C. LAMBRECHTSEN, Mr. ANT.' MAR.
TINI, E. M. ENGELBERTS, en anderen. Te drnfterdani
by J. Allart , 1790. In gr. 8vo. Ito bi. Behalven
een kort hoorbericht. .-- Tweede Deel, ii5 bi.
Deel , it' bi.

Vv

eerder hadden wy onzen Leezeren moeten verftag
doen van deeze I3yvoegfels en Aanmerkingen voor
de Vaderlandfche Historie van onzen WAGItNAAR. Van
de Mannen , welker naamen op den titel deezer Stukjes
geplaatst zyn, mogt,men billyk belangryke aanmerkingen,
ophelderingen , en zelfs fomtyds verbeteringen , in het Werk
van den beroemden. Historiefchryver verwachten. In een
zo uitge(krekt veld , als WAGENAAR voor zich had, kunnen onmogelyk alle voorwerpen , door één mensch, met
even groote naauwkeurigheid opgemerkt , befchouwd en
befchreven worden (*). Die na hem komen vinden al.
toos nog ruime gelegenheid ter naleezinge. En wat mag
men dan niet verwachten, wanneer Mannen, welker kun.
digheid en yver in het nafpooren der Vaderlandfche Oudheden en Gefchiedenisfen zo algemeen bekend zyn , tot
die
(•1 Zie wwGENAAx zelven in zyno Brieven, bi. 184. By den
Drukker deezes, 1. v m ai , in den jaare 1776, uitgegeven.
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die naleezing zich verledigen ? WAGENAA ft zelve, indien
by leefde, zoude zich hierover verheugd, en waar men hem
met befcheidenheid eenigen misílag had aangewezen, de
onderrichting in dank hebben aangenomen. Die befcheiden•
beid ftraalt door in alle Aanmerkingen, welke wy in deeze
Stukjes ontmoeten. „ 't Sniert my altyd," fchryft een der
Opfielleren , ter gelegenheid van Bene fcherpe uitdrukkinge , met welke wylen de Heer HUYDECOPER gefproken
had over eenen ondertlelden misflag in de Vaderlandfche
Historie; „ 't finert my altyd, als deftige Schryvers zig
,, verlaagen om den anderen een vlek aan te wryven.
„ Die weet, dat WAGENAAR geleefd heeft, weet te Wens, dat
„ hy dwaalen moest; dit merk van menfchelyk onver.
„ mogen vindt men, natuurlyk, ook in zyne Schriften.
„ Min kundigen , waar onder ik behoore, bemerken ze
„ wel eens: maar zyne dwaaling, die ik, nu en dan,
„ heb meenen te mogen aanroeren, bleek my altyd ter
„ goeder trouw gefchied. Zo dwaalen de groottle en
„ beste Mannen; die hen vinnig beftraft , dwaalt erger
* ".
,, dan z }
Deeze les is altoos in de Stukken , welke wy thans
voor ons hebben, getrouwlyk in acht genomen. Op vee.
le plaatzen wordt het Werk des Historiefchryvers opgehelderd, of deszelfs gevoelen bevestigd; niet zelden uit
Stukken, welke, toen hy fctireef, of by zyn leeven, nog
niet in het licht waren gegeven : en waar men meent
van hem te moeten verEchillen, draagen de gemaakte Aan
altoos blyken van hoogachtinge voor zynen-merkiugn
perfoon en kundigheden.
Van de f leeren , welken als Opfiellers deezer Byvoegfelen en Aanmerkingen op den titel genoemd worden ,
heeft de Heer H. VAN' WYN zekerlyk tot deeze drie eer.
fie Stukjes verre het meeste toegebragt. Het is waar, de
naamen der Schryveren zyn by de Aanmerkingen niet geplaatst, noch zelfs door eenig onderfcheidend teken aangewezen. Maar, in het Voorbericht des Uitgeevers, vin.
den wy , dat die Heer „ zyne Aanmerkingen reeds heeft
begonnen met WAGENAARS Vierde Boek:" dat is met bl.
69 van het eerde Stukje, waarvan het overige, en dus
meer dan een derde gedeelte, van zyne hand fchynt te
weezen. Het geheele tweede Stukje is, naar alle waar.
fchy.
-

(*) Byvoegfels, ens, voor het Tide Deel, bl.. 8a.
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fchynelykheid, uit zyne pen gevloeid. Op meer dan ééne
plaats fpreekt hy van zichzelven , van zyne bediening , als Penfionaris van de Steden Briele en Gouda,
en van zyne elders uitgegeven Werken (*). En dat alle
Aanmerkingen op het Tweede Deel der Vaderl. Historie van éénen Schryver zyn , moet men befluiten uit het
geen, op bl. 115, voorkomt. --- Hetzelfde mag men
zeggen van het Derde Stukje , waarin de Aantekenaar
zich meermaalen beroept op zyne in de Werken van de
Letterkundige Maatfchappye , te Leyden , geplaatfle Stukken, en gewaagt van zyn Penfionarisfchap. Alleen het
eerfte en groottte gedeelte der Byvoegfelen en Aanmerk.
voor het Ifte Deel is, volgens het Voorbericht des Uit
ENGELBERTS. Uit-gevrs,modlykaneHr
dit Voorbericht moeten wy nog met fmert aantekenen,
dat de Heer LAMBRECHTSEN, by de plundering te Vlisfingen, van den 30 van Herfstmaand 1787 , eene aan.
merkelyke fchade heeft geleden in zyne Boeken en Papieren, waarvan veele tot Opheldering der Vaderlandfche
Gefchiedenisfen zouden hebben kunnen dienen. Het ge.
volg hiervan is, dat hy geene bepaalde taak in deeze Byvoegfelen heeft op zich kunnen neemen.
In het algemeen vindt men in deeze Verzamelinge veel
licht verfpreid over den ouden Raat des Lands, en de ge.
beurtjnisfen der tyden. Wy zullen deeze drie eerfte Stuk.
ken eens doorloopen, en hier en daar een haaltje van de
behandelinge der geachte Schryveren uitkippen voor de zodanigen onzer Leezeren, welke met dezelve nog onbekend
mogten weezen.
Of de enkele verplaatzing van het comma , in de
woorden van TACITUS , op de eerfte bladz. van het eerfle Stukje aangehaald, voldoende zy om aan dezelve dien
zin te geeven, welke de Schryver der Aanmerkinge bedoelt, is ons ten hoogften bedenkelyk. De geheele woordvoeging zoude , onzes oordeels , moeten veranderd _.werden om dit te bewerken, Ook twyffelen wy zeer, of de
plaats , uit denzeifden Schryver , de Mor. Germ. C. 39.
aangehaald, de betekenis wel lyde, welke hier, op bl. s,
'er aan gegeven wordt. Eerder wordt 'er aangeduid, dat,
maar der Suéven overgeloof, hun Tolk in zeker gewyd bosch
zynen oorfprong had genomen. Of TACITUS weezenlyk de
ge.

(*) By v: 2de St. bl. si,

100,

en anderen.
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gevoelens der oude Germaanen naar waarheid voordraage, is eene vraag , op welke wy niet gaarne een beflisfend antwoord zouden geeven. Men weet hoe grof
Vreemdelingen zich in diergelyke ílukken dikwyls vergis.
fen, en hoe de Romeinen, liet geene zy by andere Volken opmerkten, plooiden Haar hunne eigene denkwyze:
een gebrek, dat zich. ook by anderen, in laatere tyden,
maar al te dikwyls voordoet.
Op bladz. leezen wy, dat „ volgens CJESAR, ME,, LA en PLINIUS, de Rhyn nog een derden arm heeft
gevormd." CESAR de B. G. Lib. IV: c.. 7, zegt, dat de
Rhyn , wanneer by den Oceaan nadert , zich in ver
takken verdeelt, en met veele monden in Zee-fcheidn
vloeit (*) MELA (preekt ílechts van twee armen des
Rhyns. Men kan hiervan meer zien by CELLAR.IUS
Geogr. Ant. Vol. I. p. 206, 207.
Verder vindt men, in dit gedeelte des Werks, zeer goe.
de en gegronde aanmerkingen over veele zaaken, tot den
oudflen toeftand vin ons Vaderland, en van deszelfs Inwoonderen, hetreklyk. Dus wordt bi. 12, enz. duidelyk genoeg getoond , dat men eene plaats uit TACITU$
zeer verkeerdlyk gebruikt om te bewyzen, dat de oude
Germaanen van leezen en fclzryven te eenemaal onkundig va
Men voege hierby het .geen, bi. 19, en vervol.-ren.
gens, van den Godsdienst deezer Volken gezegd wordt,
en vergelyke het met onze een weinig vroeger geplaatfte
aanmerkinge. — Veel is ''er gefchreven over de Godin NEHALENNIA ; maar de onzekerheid van alle deeze
gisfingen wordt met reden aangemerkt op bI; 30,, enz.
Het oordeel, hetgeen, bi. 57 en 62, aangaande KLAUU
neus CIVILIS, gevormd wordt , zal den zodanigen, wel.
ken met dit Bataaffche Legerhoofd, flerk zyn ingenomen„
misfchien 5 te ongunftig voorkonen. Ik kan, ondertusfchen,
niet nalaaten het goed te keuren, en ben, al zedert lang, itr
de gedachten -van den Schryver geweest, ;, dat niet zo zeer
,, eene belanglooze zugt voor zyn Vaderland en de vey*
„ beid zyner Landsgerlooten, hoe zeer by dezelve voor.
„ wendde ! de edele dryfveeren van zyne onderneming
zyn geweest, . als wet wraakzugt en eige grootheid."
WAGENAAR had gezegd, dat „ de Bataaffche Lyfwagt;
„ onder de Regeeringe van LUCiUS SEPT1MIUs SEVERUS,
,

(*) Rhenus .. ubi Ocee4no rappropinquat , in pILres dlfu t

hartes .., mnultisque capitibus in Oceunum in/luit.
Mm

a,
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„ by den Keizer in merkelyke agtinge was, 't zy om
,, dat ze hem de moorders van zynen voorzaat P ,RTaNAx hadden helpen ontwapenen, enz." De Schryver
der Byvoegfelen merkt hierop aan, bl. 65, niet te geboven, „ dat de Bataaven gebruikt zyn tot het ontwa„ penen der Prcetoriaanfche benden." Eu hierin heeft
hy, onzes bedunkens, gelyk. HeROD1ANUS, _op welkers
WAGENAAR zich beroept, fpreekt, (Lib. II. cap. 14.)
daar hy de gebeurtenis zelve verhaalt, alleen van het IIiyrifche Leger, aan welks hoofd sEv£Rus in Italien.was
gerukt. Op eene andere plaats, (Lib, VIII. _cap. 8.)
welke WAGENAAR aanhaalt, leezen wy alleenlyk, dat de
Pretorianen, verbitterd op de Keizers Ntexi lus en ALInus, vreesden voor de Germaan,,jche Krygsknechten, wel ken MAXIMUS te Rome by zich hield , en beducht waren,
dut de Keizers deezen, mtsfchten, zouden gebruiken om hen
$e ontwapenen, gelyk SEV73Rus de mooraers van PERTINAX
ontwapend had. Uit welke woorden men gewisfelyk niets
*angaàn+de de Bataaifche benden lean befluiten. -- Hetgeen WAGENAAR, ter aangehaalde plaatze, zegt van het
♦oorrrcht der Batavieren ,om, gelyk ie Honderdmannen der
Romeinen, wyngaardtlokken te mogen draagen, moet, mis
AUGUSTUS gebragt wor--fchien,rdstayv
den. Duartoe ichynen de woorden van Dro cAssius (Lib.
LV. p. 797. Edit. Keien.) te leiden , fchoon zy het niet
aitdrukkelyk verzekeren. ---- Maar vanwaar de Schryver
der Byvoegfelen hebbe, dat SEYERUS de Keizerlyke Lyfwacht tot vyftigduizend man vergrootte , bekenne ik
sliet te wetten. Ten tyde van AUGUSTUS beflond dezelve
uit .tienduizend mannen (zie urn CASSIUS, 1. c.); NERO ANUS, Lib. II. cap. t4, fpreekt wel van eene nieuwe
J.,yfv+ acht, door SEVEnvs aangefleld, maar zonder het ge.
*al e'er , manl'chap te bepaalen. Elders, Lib. III. cap. i3.
meldt by, dat die Lyfwacht vervolgens viermaal talryker
was. gemaakt , waardoor dezelve dan veertigduizend man
tjerk zoude zyn geweest. - Evenwel kan het wel zyn ,
dat men by oenigen aneeren Schryver van die tyde tt het
getal. vyftigclttizend aantreffe.
Gaarne zouden wy uit dir eerfle Stukje nog iets over* eeroen, doch het is tyd ook iets te zeggen van de twee
overige. De Aantekeningen zyn hier _ zo menigvuldig,,
dat wy ze onmogelyk zelfs kunnen optellen. Wy zullen
daarom alleenlyk, hier en daar, een enkele plaats tot een
i}aaltje van des geleerden Schryvers aanmerkingen uitkiezen „

,s
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;ten , en moeten verder den Leezer tot het Werk zelve

wyzen, terwyl wy hem, indien hy eenigen lust heeft tot
het nagaan van 's Lands oude Gefchiedenisfen , durven
verzekeren , dat hy zyne moeite rykelyk zal beloond

vinden.

Op bladz. 8, van het tweede Stukje, is eene gewig.
tige aanmerking , ter ophelderinge en bevestiginge valt
hetgeen WAGENAAR, II Deel, bi. .a, gezegd had van
de wyze, op welke, ten tyde der Frankifche Koningen,
de Wetten gemaakt werden. Zy is te uitvoerig om hier
geneel af te fehryven. Doch de Schryver toont , „ dat
„ het eigenlyk maaken, als maaken,, dat is het vast> eI„ len en beveelen van een Landswet, ten deezen tyde,
„ aan den Kontrg ltondt ; doch in dier voegen , dat
„ zulks geenzinis van zynen blo}oten wil afhing, maar
„ d 'or de toeftemming, of., zo • als WAGENAAR zig uit,, drukt, goeakeuring, dhr Voorraamjien,(die ook fonttyds
„ onder den naam van Populus, dat is Volk, voorkomen,
en , ter overweeging der gemeene Lan dszaaken, door den
„ Vorst, tot het houden van eene algemeene Vergadering,
„ befchreven en tegenwoordig waren,) moest worden vooraf gegaan." Vervolgers (bi. o) wordt aangemerkt,
„ dat men hier door... het Volk. . niet het geheel,
maar alleen de hoornaamften van hetzelve... te ver„ ftaan hebhe, t. w., zo alp WAGENAAR wel zegt, Bis„ fchoppen, (ook Abten,) Hertogen, Graaven, ( welke
„ laattten , ieder door twaalf Schepenen , mannen van
,, kennis, moesten verteld zyn , of, des noods, dat ge,, tal met eenigen der beste Ingezetenen aanvullen) en
„ anderen, goor ambten, geboorte of goederen, meer of
„ minder aanzienlyke, edele of vrye, luiden (*),. . Met
„ één woord by (de Koning) was de Souverein, die,
„ onder de Wetten, -en als Handhaver der Wetten, het
„ hoog
,

praef. ad Capit. Reg. Fr. SoRREtt de Comitiis
Germanor. baalt, § 286 - 304 , en § 31o,'t volgende aan uit
,, de dnnales Francorum ad 1nn. 788. In placito Ingelheimen/i
„ convenient Pontifzces Majores, Minores, Sacerdotes, Reguli,
Duces . Comites , Praefeài, Cives, Oppidasii. The plaatz is
(*) „ BALUZ.

„ aann,erklyk, wyl 'er ook bewoonders van Burgen , of Ste„ den , in voorkomen. . Misfchien, egter, is de plaatzlyke aan„ haaling verkeerd; immers, ik heb die woorden te vergeefs in
„ de Frankifche Jaarboeken gezogt, fchoon ik niet kan twyf„ Pelen, of zy zullen, hier of daar , gevonden worden."
MIn 5
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„ hoog gezag voerde, en boven allen uitftak: doch dit
„ verhinderde niet, dat, naar de gronden der Frankifcht
_, regeering, die zelfde Vorst tot her beraamen van Lands•
„ wetten, even als tot de voorziening vats andere grootti
,, Landszaaken, niet voorby konde 's Lands Voornaam•
„ Eten (fchoon deezen my niet blyken last van de Ge.
meente gehad te hebben) te befchryven, en geen be„ fluiten te neemen, zonder den raad en• toeíleniming van
„ hun , die , te famen met de Geestelykheid , tot een
„ ligchaam vergaderd, in deeze betrekking, niet als Mi„ nisters,... 's Vorllen perfoon, maar de, van 's Ko„ pings welvaarea en hoogheid onaffcheidelyke, belangens
van Kerk en Staat... vertegenwoordigden; en, in die
„ betrekking, zo ik meen, Senatores Regni, of Ryksraa.
den, genoemd worden. Op welke wyze dit alles toe,, ging... verdient, in een beroemd Schryver der negen.
„ de eeuw, te worden nagezien (*)."
Belangryke Aantekeningen vindt men ook over het ombrengen van GODEFRID , den Noorman , (bl. 36, enz.)
alwaar de geleerde Schryver aanmerkt, dat „ in de by
„ WAGENAAR (Vad. Hist. D. II, bl. 9o) ingevoegde Prent„ verbeelding, en in veele andere... de hand van den
„ Graveerder meerder, dan eene juiste navolging der Ge.
„ fchiedenis, te pryzen is." (bl. 37.) — over den in.
val van den Graave van Vlaanderen BOUDWYN den VI,
in Holland, bl. 66. ---- over den Giftbrief van Gri.ave
DIRK den V, ten behoeve der Abtdye van Egmond, bl.
68. — over de verhuizing van eenige Hollanderen, ten
tyde van FLORIS den II, na het Hamburgfche gebied,
bl. 73. — over de gevangenis van FLORIS den III, in
Vlaanderen, bl. 8o, enz. -- over de waters Bornislè
en Hedenesfe, bl. 84, enz. --- over den naam Welgeboornen , en deszelfs betekenisfe omtrent de twaalfde en
dertiende eeuwen, bl. loo. over het Verdrag van
Graave WILLEM den I, met Graave LonEwyK van Loon,
onder bemiddeling, van FILIPS , Markgraave van Namen
en Voogd van Vlaanderen, bi, 103, enz. -- en anere,
welke wy niet alle kunnen opnoemen. Alleenlyk zullen
wy hier byvoegen, dat men, over de tyden van Graave
WILLEM den II, geheel geese Aantekeningen in deeze Byvoeg,

,

(k) „ HINcMARUS

„ fegq."

, LpiJt. de erd. pacht. ear. 111. C. 2.
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voegfelen vindt, deels, dewyl des Schryvers aanmerkin.
gen, „ tegen zyn voorneemen, tot over de 7 vellen druks
waren aangegroeid," maar voQrnaamelyk, dewyl „ het
„ gantfche leeven van WILLEM, na onzen WAGENAAR, in
„ het Nederduitsch, door den Heere Mr. JOHAN MEER„ maN , uit egte Stukken , zeer oordeelkundig, is be„ fchreeven (*).'
Het derde Stukje der Byvoegfelen behoort tot het derde
Deel der Vaderlandfche Historie. i let behelst een groot aan
aanmerkingen en ophelderingen, welke alle slechts-talvn
te willen opnoemen ons te veel ruimte zonde kosten, en
voor den Leezer verveelende zyn. Alleen eenige van die,
welke of uit hoofde des onderwerps de voornaamfle zyn,
of, het meeste dienen tot verklaaring van fommige plaatzen
des Historiefchryvers, zullen wy aaalltippeu.
Bladz. 5 vinden wy het volgende, ter gelegenheid van
WA,GENAAR'S woorden over de opvoedinge van Graave
FLOt21S den V, -door Vrouwe Ar-stro : „ Zy (deédt) het
„ Kind, zo dra . mogetyk, in de Walfche en Duitfche fpraa„ ken onderwyzen (t). In onze thans vereenigde Gewes„ ten, in een deel van Braband en Vlaanderen , in 't
„ Gulikfche , Akenfche , en de Landen verder op, en
„ over,
,

',

-

*)131.n.
(j) „ Ik hadt in deeze aanteekening nog kunnen aanmer=
ken, dat, volgens STOKE 3de B. vs. 68, ALEID den jongen
FLORIS

„ Dede wel ter fcolen gaan
„ Walsch en Dietsch Ieren wel.

Door ter footle gaan verftae ik, aldaar, behoorlyk onderwyz
;, geven, in alle, den jongen Vorst benoodigde, Wetenfchap„ pen. Men gaf, veelli-gt, deezen naam aan 't onderwyz der
Vortlen, om dat, oudtyds, verfcheiden jonge Edelen te fa„ men met hun aan 't [Tof wierden opgevoed , 't geen ik,
elders, zal tragten te bewogen, (zie midlerwyl, Du cHESNE,
„ Rer. Frascicar. T. 3• P• 389, en Du ' CINGE, op Sefrolares,
,,. in Glosfar.), In de Hoogduitfche Uitgave van den geestry„ ken Roman, Reyneke de 1/os, ten Jaare 14.98, noemt cie Overj, zetter HEIFRIK VON ALKMER, zig dan eens Lekrund Flofsneis.
,,. ter," dan, „ Scolemeister, en Tuchtierer des eddelen do„ gentlicken Vorften and Herren, Hertogen von Lothryngen ,
enz. Zie de Uitgave van GQTTSC15 DW, Vorred., bl. 4, en
„ Einleitung, bl.
,
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„ over, den Rhyn, werdt het Duitsch, (want dat was
„ de gewoone naam van het geen men nu Hollandsch
„ noemt, om dat wy een deel van Duitschland uitmaak.
„ ten,) met veel meer overeenkomst van woorden, en
„ tongval, dan tegenwoordig, gefproken: maar, in het
„ overige deel van Braband en Vlaanderen, als mede in
„ Henegouwen, (daar ALEID gehuuwd was geweest) in
„ Artois-, in Luxemburg en 't Luikfche, met één woord,
„ in die Nederlandfche Gewesten, die naast aan Vrank„ ryk grensden, fprak men, gewoonlyk, de taal van dat
,, Ryk. Een taal , die reeds lange was aangekweekt,
door het ftudeeren van Oe jeugd te Parys en elders
„ in Vrankryk, door den ouderlingen koophandel, door
de echtverbintenisfen der Grootent enz., en die, by.
„ zonder in (le Iade eeuw, niet alleen in de meeste Ho,, ven van Europa, maar zelfs in de Staatsvergaderingen,
„ was doorgedrongen. De Charteren der Europifche Vol.
„ keren kunnen dit, met veel voorbeelden, bewyzen...
„ Beiden dan, en Duitsch, en Walsch, behoorden, reeds
„ in den tyd van FLORIS, tot een goede opvoeding (*)."
Zeer leezenswaardig zyn de aanmerkingen over den tyd
van der. Graaven meerderjaarigheid, bl. 9. -- over den
Limburgfchen oorlog, in het laatfile der iade eeuwe, bi.
16, enz. --- over de gevangenis van FLORIS den V,
in Vlaanderen, bl. s4, enz. -- over deszelfs Leenmanfchap van Frankryk, bl. 30. --- over het Verbond met
den Graave van Vlaanderen, ten tyde van JAN den I,
bi. 35, enz. — over den afltand van Zeeland aan de Vlaamingen, onder JAN den II, bl. 44, enz. — over de krankzinnigheid van WILLEM den V, bl. 63, enz. --- over
de aanftelling der onderfcheiden regeerings Raaden, bl 69,
enz. -- over de eerfile melding van Burgemeesteren en
Vroedfchappen in de Nederlandfche Steden. Deeze zullen wy nog, tot een haal -van des S.chryvers behandelinge
en
-

(*) „ Zo verhaalt HEMRICOURT, dí}t WILHELME DE WARO.UX,
een voornaam LuikEch Edelman van deezen tyd , in zyn
„ jeugd, by den Heere VAN HEERS, een aanzienlyk Ridder,
in woonde , om Duitsch te leeren en een Ridderlyke ops , voeding te verkrygen, (pour apprendre Honneur & Tiexhe).
fly was Voorfriyder, of Eseuyer trenchant, van de Vrouwe
„ VAN HEERS, (teilloit devant 16.) Zie Mireir de Hasbi ye. f.303
& 304. Zo waren de tyden."
„
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en naauwkeurige nafpeuring , (waarvan, trouwens, alle
zyne Werken blyken draagen) hier affchryven.
WAGENAAR had gezegd , van Burgemeesters voor den
3aare 1340, in Holland, geene duidlyke melding te vinden. De geleerde VAN WYN tekent hierop aan, (bl. 73.)
„ 't Eerfte gewag van dezelven vinde ik te Dordregt, op
„ het Jaar ingS en 1286 (*). In Zeeland vindt men ze
„ reeds op it Jaar 1253. In fommige andere Landen ,
„ b. v. in Hoog-Duitsland, waren zy reeds op dien tyd,
„ of vroeger, onder den naam van Civium Magistri, d. i.
„ Burgermeesteren, bekend, en deeze fpelling fchynt de
„ oudite. Men leest, dat het Volk van Luik, ten Jaare
1254, in een oproer, twee Meesters aanitelde, om de
„ Vryheid der Burgeren te befchermen (t). In hraband
en Vlaanderen waren ze ook zeer oud, onder den
„ naam van Commun- Meesteren. Een ervaren Oudheid„ kundige heeft aangeteekend , dat men , in Dordregt,
„ eerder gewag vindt van den Burgemeester der Gemeen„ te, (die, eigenlyk, voor 's Volks belangen tegen de te
„ groote eisfchen van den Heer moest waaken,) dan van
„ 's Heeren Burgemeester (l.).
„ ik zou niet vreemd zyn [van] te denken, dat, om„ trend de iade eeuw, de oorfpronglyke inftelling deezer
• Overheden, aan de Gemeente , op veele plaatzen, te
„ danken zy, en dat dezelven federt, door 's Lands
„ Graaven, zyn bevestigd; zo egter, dat de laatften het
„ Burgermeesterlyk gezag , ' t geen wel eens zeer hoog
„ fteeg , door het invoeren van een Burgemeester van
„ 's Heeren wegen , op fommige plaatzen , eenigzints
„ bepaald hebben. In {tukken van de I4de en ide
vindt men der Burgemeesteren bediening
a, eeuw
,, meest bestaande in den Stedelyken ontvang en uitgave;
„ doch het blykt, dat zy, vroeger, ook wel eens niet
„ flegts Ontvangers waren , maar íledelyke Overheden ,
„ met

(s),

.,

(*) „ VAN DE WALL, 1. c.
bi.
97."

[dat is, Privilegien van Dord.]

(t) „ HocsE,iius de Gestis Episc Leod. T. 2. p. 086. Pa.

„ pulus duos conflituere Magistros, qui libertatem Civium tue-

„ rentur... In 't Recueil des Bourguernaitres de Liege, telt
„ men ze reeds op, federt den Jaare raoo ;doch ik weet niet,
,, of hier genoegzaamen Raat op te maaleen zy."
) ,, VAN DE WALL, 1. c. bi. 393 en g95.'s
VA.PI D£ WAIk, I. C."

S46

BYVOEGSELS

„ met welken de Schepenen en de Schout gyzelen kon.
„ den: men bemerkt dit, by voorbeeld, uit het Hand,, vest, aan die van Middelburg, ten Jaare 1253, ver•
„ leend ('f)."
WAGENAAR vondt van vaste Rasden in de Vroedfchap
te Dordrecht de eerfte melding op het Jaar í3A.5. Te
Haarlem.. . in het Jaar 1403. (Mad. Hirt. III. D. bi.
362.) Maar de Heer VAN WYN merkt hierop aan (bladz.
74). „ Uit laater ontdekte ilukken , weet men thans,
„ dat, te Dordrecht, zodanige Raadsmannen , niet al+
„ leen in den Jaare 1281 , aanwezig waren, maar reeds
ten tyde van Koning WILLEM (t) , terwyl men men
„ ze, te Haarlem, in 1315 ontmoet (-I-): weshalven haar
„ inftelling tot de r 3de en rq.de eeuw, in plaatz van tot
„ de egde en i5de, voortaan„ gebragt kan worden, in
„ Holland."
Gaarne zouden wy nog iets hier byvoegen raakende
de geenen, „ die in de vroegfle tyden, onder den naam
„ van I7roedfchappen , Wysheid of R ykdonn " voorkomen :
een onbepaald getal van perfoonen,... die, by gewigtige
gelegenheden, uit de aanzienlykften der Gemeente wier„ den byeen geroepen, om derzelver raad in te neemen,"
(bl. 75): doch wy befpeuren, dat ons bericht onder de
hand uitvoeriger wordt, dan wy eerst ons hadden voor
dat wy af breeken, om, by eene-getld,nhisy
volgende gelegenheid, verslag te doen van de volgende
Stukjes deezer Byvoegfelen en Aanmerkingen, welker kundige Opttellers eenen weezenlyken dienst aan de Vader
Historie gedaan hebben.
-landfche
Dat ons, hier en daar, eene drukfeil in getalen, enz.
is voorgekomen, zal niemand bevreemden. Lenen mistag
van die foorte, waarvan WAGENAAR fpreekt in zyáe Brieven, bl. 53, zullen wy aantekenen; vertrouwende, dat
wy den zo befcheiden als geleerden Schryver hiermede
meer vermaak dan ondienst zullen doen. Op bladz. 33•
in de noot, (preekende van het verkrachten van VELSEN'S
Ge(*) „ MIERIS, 1. c. [dat is, Charterboek] I D., pag. 2 75•
„ zie ook I1I D., pag. 280. Van 't aanzien der Burgemees.
„ teren te Utrecht, in de 13de eeuw, heb ik reeds gefpro.
„ ken, in vorige Aanmerkingen op dit III Deel."
(±) „ VAN DE WALL , 1. c. bi. 95 en 96. Vergel. bl. 25:'
(4-) „ VAN OOSTEN DE BRUIN, Bef•hr. van Haart, I D. bi,
,, 116%
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in
den
'Rymbybel
Van
JACOB
Gemalin, en het Liedeken
VAN MAERLANT gevonden, en in het licht gegeven door LELYVELD, in zyne Aantekeningen op HUYDECOPER'S Proeve
van Taal- en Dicht*., I1 D. [I D. , zo als 'er eigenlyk
Itaat, is eene drukfeil] bl. 370-376, zegt de Heer VAN
WYN , „ V1:LSENS Gemalin heet aldaar ISABEELE VAN
BENTHEM, die ik nergens elders ontmoete. In 't Re„ gister der Leenkamer E. L. 32. fil. 3z. wordt ge„ fproken van finen wive HILDEGONDE." Maar in het
gemelde Liédeken, reg. as , wordt enkel gezegd, dat VEL,SEN des graver vii bente dochter troude tot eenti wive,
zonder byvoeginge van naam: in tegendeel noemt Graaf
FLORIS (aid. reg. 8) zyne Minnaares, welke by aan VELSEN wilde beiteeden, Tiabeele mijns harsten vrouwe.
Handboek by het groot Tooneel van den tegenwoordigen Oorlog, behelzende dantivyzingen en Opgaaven der Vestingen.,
J/eldflagen en verdere Bedryven, tot deezen Oorlog betrek.
ly k ; — mitsgaders breedvoerige Befchryvingen van alle die
Landen, Steden, Rivieren, enz. welke, rondom onze Republiek en verder af, op deeze Landkaart te vinden zyn,
en op onzen Koophandel betrekking hebben: niet een byzonder Byvoe;fel van Parys; zynde een kort begrip van
de geheele Revolutie, vertoonende de Bedryven der twee
dlTationaale Vergaderingeit, en der Nationaale Conventie,
met de Gebeurtenisfen daarop betrekkelyk , in die TydOrde, zo als alles op etkanderen gevolgt is, tot op den
huidigen dag. Te Amfterdam by J. Allart, 1793. In
gr. 8vo. 156 bl. Met een Kaart, hoog 3i voet, breet
ss duinen.

s de Oorlog, over 't algemeen, voor de meeste men.
fchen nadeelig, het kan dan aan anderen niet kwalyk
Igenomen
worden, dat zy denzelven, zo 'veel mogelyk tot
'

hun voordeel doen dienen, te meer, wanneer hun oog•
merk is, de menfchen, door hunne Schriften, kundiger
of beter te doen worden. Uit dit oogpunt kan men dit
Handboek en deeze Landkaart befchouwen , welke onlangs
aan een groot getal Intekenaars zyn afgeleverd, en nu algemeen worden uitgegeeven.
Volgens den uitgebreiden tytel , hier boven vermeld,
en volgens een beknopt verflag van den Schryver, voor
het Handboek zelve geplaatst, moet uien 'er zeer veel in
vin-
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vinden, dat by anderen niet wordt gevonden, Voornar
menlyk ten opzichte van den Koophandel. Wy hebben
zeker hier en daar eene kleine aanwyzing, den Koophandel en de Fabryken of: Trafyken raakende , gevonden;
doch over 't geheel komt ons de tytel en het verfalt te
brommende voor: dat te minder noodig ware, daar ht
Werk, by Intekening gedrukt zynde, door zulke middelen
geene Koopers behoefde te lokken.
De Kaart heeft den volgenden wydluftigen tytel: GROOT
TOONEEL DES TEGENWOORDIGBN OORLOGS, in verfcheiden
Gewesten van Duitschiand , Frankryk en de Nederlanden,
byzonder langs de Rivieren Rhyn, iVloelèt en Saar, --.^
Maas en Sambre ,. -- Schelde , Scarpe , Deule , Lye,
enz. Vertoonende. deeze Landkaart tellens ONZE GEHEELF.
REPUBLIEK, in haare WATERSTERKTE en zo voordeelige
LIGGING voor de COMM4'ERCIE en NAVIGATIE , door meiadel
van alle die bevaarbaare RzvIVREN, -welke 'er in of naast aan
uitwateren; alle welke RIVIEREN , met de daar langs ge-

legene KOOPSTEDEN en COMMERCIEERENDE LANJEN,, Op
deeze Kaart aangeweezen,, en in een, bygevoegd HANDBOEK, tot gerieflyk en leerzaam gebruik , nader befchre„

ven zyn. Dezelve is getekend door j. c . ROEDER, en gegraveerd door c. PAN JIAARSEL . Zy ftrekt zich van 19
tot 26- graden lengte, en van 46 0 . 50/ mt 53 0 . 25 1 Noorder breedte, uit. Zy vertoont derhalven in het Noorden,
de Eilanden ter Sckelling, Ameland, benevens het Oldenburgfche en Breen fiche ; ten Oosten heeft men Mineten,
Paderborn, Hesfen en de Paltfafche Landen; ten Zuiden
Bourgogne, Franche Comté en een gedeeite van Zwitfer.
land, tot beneden Zurich; en eindelyk ten Westen , de
Hollandfche, Zeeuwfche en Vlaamfche Kusten en Landen,
tot aan Duinkerken ; verder een gedeelte van het Graaf.
(chap Artois , de Provintie Picard yen , de Stad Parys,
en een gedeelte van de Rivier de Loire. maakende met
het middengedeelte waarlyk een uitgeftrekt deel van Europa , maar geenzins het ge '-eele Tooneel van den tegenwoordigen Oorlog, uit. Wy zullen, ten opzichte van Tou.
Zon, Marfeille, Lyon en andere Steden , zwygen , die op
deeze Kaart niet ftaan ; om dat men zou kunnen voorwenden , dat dezelve naderhand eerst in oorlog zyn gekomen ; maar was Nizza , en dat gedeelte van Italien ,
dat aan Savo yen en Piemont grenst , niet reeds vroeger
eene :'etelplaatze van ( , en Oorlog, als door de Franfchea
bezet zynde? in behoorde geheel Frankryk, dat aan alle
zy-
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zyden kryg voert, niet op zulk een Kaart te ftaan ? Wy
vraagen dit alleen om daar mede te doen zien , dat niet
alle Vestingen , Steden en Plaatfen, die in oorlog zyn ,zelfs
niet de Franfche,op deeze Oorlogskaart hebben kunnen ge
worden: zo dat de tytel: groot Toonel der TJtGENwooR--bragt
DiGEN OORLOGS, weder niet volkomen naar waarheid is.
Hoe aangenaam het voor een nieuwsgierig Leezer moge zyn, het Tooneel van den Oorlog, in ééns, op ééne
Kaart te kunnen overzien , moeten wy de volgende bedenking daar tegen maaken: dat in zulk een Oorlog, als
de tegenwoordige, geen zodanige Kaart te ontwerpen is,
of dezelve moet in verfcheidene bladen verdeeld zyn, of
zy moet veel van dat naauwkeurige misfen , dat een
nieuwsgierig Leezer 'er op wenscht te vinden. In alle
gevallen voldoen Spetiaale Kaarten altoos het beste; en
het is wezenlyk de verwachting van den onkundigen misbruiken, wanneer men hem tracht wys te maaken, dat
by op zulke .Algemeene Kaarten , die zo veele en zulke uitgebreide Landen en Provintiën voorftellen, alles zal
aantreffen, dat op Spetiaale Kaarten gebragt kan worden.
Dus hebben wy, om een enkel voorbeeld hier van aan
te voeren , by gelegenheid van den vyandelyken aanval ,
27 Aug. 1793, op onze Trouper by Tourcoin en Meenep
gedaan, zommige Intekenaars op deeze Kaart te vergeefsch
zien zoeken naar Blaton , Linfelles , Moucheron , Mouvaux, Willem, Chering, Grufon, en andere Posten, welke de Erfprins van Oranten in zyne Legerberichten heeft
opgegeeven, om de plaatfing en wending der Troupen,
by die Attaque, naauwkeurig aan te wyzen; terwyl men
alle deeze plaatfen, met een enkelen opilag van het oog,
daadelyk in de Spetiaale Kaarten van nLAMJW, VALK, en
anderen, kan aantreffen.
Het Handboek zelve is zeer digt gedrukt, en behelst
korte Befchryvingen van veele plaatfen. De liggingen en
afílanden, in het zelve gemeld, zyn (ten bewyze van
de gegrondheid onzer voorgaande bedenking) uit eerre
menigte Spetiaale Kaarten genomen. De Schryver heeft,
volgens zyn beknopt Verflag, by het optellen zyner be.
fchryvingen , voornamenlyk gebruik gemaakt van den
]aatften Hoogduitfchen druk van het 3groot Geographisch
Werk van den beroemden A. F. BUSCHING : intusfchen
zyn de meeste Artykelen van dit Handboek veel korter, zo
als by voorb. de Befchryving van Parys, die de Schryver
op het vierde gedeelte van één bladz. , maar flUSCIUNG
L£TT. 1793. NO. 12.
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op 30 bladz. voordraagt. Wy erkennen gaerne, dat een
jIandboek geene volledige Geographie kai zyn; maar waarom zet de Schryver; breedvoerige befchryvingen van ALLE
die Landen, Steden, en Rivieren, enz., op den tytel van
zyn Boek, wanneer hy van de voornaaíntie Stad zelve
maar eene enkele aanwyzing kan doen ?
Om eerie kleine Proeve van de fchryfwyze te geeven
kiezen wy, wegens de tydsömílandighcden, het volgend
klein Artykel
„ Qc sNOvr, kleine Vesting in Fransch Henegouwen,
vierdehalve u. ten `G. 0. van Valencienne, 8 u. Z. W,
van Bergen , 6 u. N. O. van KKamerik, 4) u. N. 0. van
Parys. 'Er is een oud Kasteel. De Stad ligt in eene
Vlakte aan de Beek Ronele of Rouele. Omftreeks zyn
thans de Oostenrykers."
De Schryver heeft zich, op veele plaatfen in zyn Iandboek, enkel niet teniporaire berichten bezig gehouden, die,
naa verloop van eenmeet tyd, van geen belang meer zyu.
Van dien aart is zyn geflelde : dat de Oostenrykers thans
in den omtrek van Q,uesnoy zyn. Heden zouden wy kun
zeggen, dat dezelve nu in die Stad zyn; en in 't ver--ne
volg zal een ander mogelyk kunnen melden, dat ze 'er weer
dit zyn. In plaatfe van foortgclyke berichten, die in dag
goed zyn, maar in boeken dagelyks in waarde ver--bladen
minderen , had de Schryver, by voorb. van Qjuesnoy,
gefchikter kunnen zeggen: dat het groote Bosch van Muze
taal, het welk ióeou . Akkers heflaat , in derzelver omftreek geleegen is. Dat 'er in Q uesnoy maar één Kerfpelkerk, één Abtdy, vier Kloosters , en één Collegie
zyn. Dat alle de huizen van Tegelfteenen gebouwd, en
met ley^n gedekt zyn; terwyl het Stadhuis her eenigst
gebouw van aanzien in die Stad uitmaakt. Dat de Ves4
tjngwerkeus oud zyn. Dat de Stad , in den Jaare 1712,
door de gealliéerde Mogendheden ingenoomen is ; en
foortgelyke berichten, welke wezenlyk plaatsbefchryvenr
zyn, en geenzins van het voortrukken der Legers afhangeu. Ook de veele herhaalingen wegens de '7acobyrnen,
die,in den Autheur van dit Ilandboek, geheel geen Vriend
hebben aangetroffen, achten wy, om even gemelde reden, nutteloos. Zy geeveti de denkw-vyze van den Schryver, geenzins den taef,and der plaatfen, die hy befchryft,
te kennen; in een ander Werk, zouden dezelve mogeIyk zeer nuttig kunnen zyn; doch in dit Werk voegen
yy - geheel niet l als neenlende de plaats weg voor gepaster
,
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berichten. Zie, by voorti. de Artykels, .aken, Alden.
hoven, Brusfel, Frankfort, Luik, Mentz, enz.
Nu nog iets ten opzichte van het Byvoegzel. De Schryver bericht , dat een van beide , hoe gaarne tien ook
anders wilde, volftrekt thans moest gefchicden, namen
Byvoegzel van Parys weglaaten, of-lyk:ofhetg
dat van onze Republiek. In aanmerking neem ende dat, de
Oorlog nu vry verre van onze Grenzen geweeken zynde,
de befchryvingen onzer Grensvestingen en Waterlierkte
thans ongelyk minder moeten intresfeeren dan zulk eels
uitgebreid Byvoegzel van Parys; zo heeft men geen oogenblik kunnen twyfelen, of het Publiek zou met de keuze
zeer wel te vreeden zyn ; terwyl men toch niet alles te
gelyk in één Boek kan hebben.
Men ziet uit dit Bericht , en uit het geen wy boven
gezegt hebben , dat de Schryver telkens den rol van Staatkundig Nieuwsfchryver,, in plaatfe van dien van Aard•
ryksbefchryver, fpeelt. De laatfile fchynt hem, in veele
opzichten, zwaar te vallen. Hy klaagt daarom over eene
ongelooftyke MOEITE van zoEKEN en PASSEN, en MEETEN;
zonder nog te fpreeken van het corrigeeren OIElt DINGEN.
Hy laat dus het belangrykfle voor ons Nederlanders! het
welk met zo veele woorden op de Kaart haat , en in de
Berichten van Intekening , met zo veel omflag, beloofd
is (*); namenlyk de befchryving onzer Grensvesting en
Sterkte, zagtjes rusten, om zich met het uittrekken van
Couranten bezig te houden. Immers , fchoon wy aan
dat Byvoegzel gaerne al den lof willen geeven, dien het
verdient ; en het zelve een zaaklyk en beknopt Relaas
van
(*) Zie hier de eigen woorden van het Bericht: „Ten aan
onze Republiek, in 't byzonder, zal de Kaart op-zienva
de naauwkeurigfte wyze dat byzonder gewigtige gedeelte tiehelzen , welk onze geheele fterkte in eersen Land-Oorlog uitmaakt.
Duidelyk zal men 'er dat gedeelte vinden aangeweezen , dewyl
het opzettelyk op de Kaart gebragt is, met oogmerk om niet
eenen opílag van 't oog het Eigenfc-haplyke en byzondere van de
verbaazende Natuur-flerkte onzes Vaderlands te vertoonen,waaromtrent toch verre de meeste Inwooners weinig of niets met
naauwkeurigheid veeeten , of zelfs geheel verkeerde denkbeelden hebben. Ook zal in 't bygevoegd Handboek in 't byzontier dit gedeelte der Kaart worden opgehelderd. Zo dat zelfs
de minstkundige Burger, zonder omslag, zich een juist begrip
van de waare derkte onzes Vaderlands zal kunnen vormen;
Nua
,
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van alle de Handelingen der twee Nationaale Tlergaderin^+
gen, der dscobynfche Revolutie, en der Nationaale eonventie, tot 13 July deezes Jaars, durven noemen; zo kan
het zelve toch niet opweegen tegen de befchryving onzer
Grensvestingen, — die de Oplleller mogelyk nog al met,
iets van het zyne, zo als de Artykelen, Rhyn, Diaas,
Vecht, Roer, Braband, Vlaanderen, Elfas, enz. zou heb.
ben kunnen vermeerderen.

Merkwaardige Leevensbefchr y ving van den Kapitein TxUROT; een dapper Fransch Zeeheld, wiens verdienjien by
de voorige Monarchale Regeering miskend varen; maar
wiens roeinivaardige Naagedo, tenis thans door de Natie
wordt vereeuwigd. Uit het Iransch vertaald. Te Dordrecht, by de Leeuw en Krap, 1792. In gr. 8vo. 136 bl,
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erdienflen, waar en in wiên gevonden, recht te doen s
is een eisch der Billykheid. Deezen hadt men;
maar 't oordeel des Schryvers, van dit vertaalde. Leevensbericht van FRANCOIS THUROT, dien Kapitein onthouden;,
en tragt by denzelven te vervullen , door een Verhaal
van de Afkomst, de Lotgevallen en Zeekrygsbedryven,
welke hy onder de Regeering van I.ODEWYK DEN XV
volvoerde. Tot de opgave van welk alles by zich in
íl:aat geleid vondt door het inwinnen der zekerste en
geloofwaardigfte befcheiden , in de Voorreden opgeteld,
En verzuimde de Schryver niets, om aan deezen zynert
arbeid alle naauwkeurigheid en al het belang by te
zetten , waar voor 't zelve vatbaar was. Hy voelde,
„ dat men het mogelyk te zeer uitgebreid zou vinden,"
en bier van is '•t niet vry te kennen; doch hy bidt zyne
Leezers „ in aanmerking te neemen , dat het dikwyls
„ de kleinre byzonderheden zyn, welke ons groote Man„ nen best heeft Zeeren kennen en beoordeelen: daarenbo„ ven heeft hy het voornaamlyk voor de Landslieden van
„ THUROT, de Bourgondiers," (want by was, welke an•
dere plaatzen men heen ook ter Geboorteplaats gaf, te
,Nuit., in den Jaore 17a7, gebooren,) „ en voor de
„ braave Officieren der Kaapvaart, gefchreeven."
Wie lust hebben het Leeven v an een onverfchrokken
Zeeheld te leezen, zullen hier voldoening vinden: behal•
ven de reeds opgemerkte breedvoerigheid, is het in een
manlyken en vloeienden Uyl opgefleld, In een Tocht om eerre
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Landing. in Ierland te doen, die de hoop van Frankryk jl
de fchrik van Engeland , en het voorwerp der algemeens
aandagt van Europa, was, in den Jaare 176o,eindigde by
zyn leeven op eerie wyze, die zyne nagedagtenis vereeuwigt;
zodanig dat, in de Engelfche Historie van dien Oorlog,
deeze verklaaring ten zynen opzigte geleezen wordt:
„ TtIUROT bezat te veel moeds, om zich,. als Krygsge„ vangen, na Engeland te laaten brengen, en te veel ga
voel, om zyn ongeluk te overleeven. Het is fchande-A-„
„ lyk, dat 'er, midden in Frankryk, menfchen gevonden
„ worden , die , de waare verdienf'en benydende , de
„ glorie van den vermaarden Kapitein THUKO T , wiens
, daaden de Engelfchen zelfs bewonderd hebben , zoeken
„ te verduisteren." Wy zuilen ,ter proeve van den fchryftrant, en ten bewyze van 't geen de Engelfche Schry
ver, wegens 's Kapiteins dapper leevensëinde, zegt, overneernen: „ In een gevegt tegen Enge fi;he overmagt, 't
welk hy niet hadt kunnen outwyken, gaf hy , THUI Wr , Fein
aan de Schepen, die onder zyn bevel Ronden, om zich
by hem te vervoegen, en met hem te fpreeken: de Blonde,
in plaats van dit te beantwoorden, vervolgde zyn koers,
de Terpficore kwam hem , voor een oogenblik, op zy;
doch nam terítond daar op de vlugt. De onverzaagde!
THUROT belloot toen, om met zyn Fregat de drie vyandlyke Schepen te bevegten, Hy gaf de laag aan den
Kommandant, welke dezelve terftond beantwoordde, en
het gevegt begon. Terwyl hy met deezen (laags was
kwamen hem de twee andere Engelfche Fregatten op zy, ent
gaven hem de volle laag, waar door zyn Schip zeer gehavend werd; het Kanon en Muskettenvuur maakte het gevegt zeer bloedig : veele Kanonniers van de Belle - Isle
lieten den moed zakken, en borgen zich, in weerwil van
de herhaalde aanmoedigingen van den Kapitein, onder in
de kiel van het Schip. Het geluk keerde THUROT ten
éenemaal den rug toe. Echter kon deeze lafhartigheid zy
nen moed niet verzwakken. Toen by zag, dat hy veel volk
verloor, en dat zyn gefchut niet vlug genoeg behandeld
werd, gaf hy zich aan zyne ongeltuime drift over, en
zogt den Koormandant aan boord te klampen. Maar,
daar het Engelseh Schip voortzeilde s en de loef valt
de Belle-Isle had, kon deeze ílechts, met zyn boegfriet,
het wand van de bezaansmast des anderen bereiken erf
brak door den zwaaren fchok van ondererf af, De Lole
;
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verwyderde zich terflond ; want zy had veel in deezen
eerhen aanval geledene
Txun o gaf, op nieuws, de feinen aan de Blonde
en de Terpficore, om zich by hem te vervoegen, er hunnen
pligt te betragten; maar zy kwamen niet op. Intusfchen
hadt de Belle - Isle, naa dit ongelyke gevegt een uur te
hebben volgehouden, zyn bezaansmast verlooren, zyne
Rengen waren afgefchooten,zyn flaande en loopende wand
was verbryzeld; daarenboven hadt by drie fchooten onder water gekreegen, waar van twee te loevert aan ftuurboordszyde, en de derde in de konflapelskamer, welke
een zo groot lek maakten, dat het niet kon geflopt worden, en liet Schip gevaar liep om te zinken. De twee
Engelfche Fregatten, gebruik maakende van den flechteti
Raat, waar in by zich bevondt, gaven het voor de tweedemaal de volle laag , *aar door het geheel onttakeld
werd. Echter bleef het Muskettenvuur aanhouden, niet
liet gevegt al te ongelyk werd.
-tegnhad
„ De Blonde , op wiens byfland THUttoT het meest
ílaat hadt gemaakt , liep geduurig voor den wind af,
zonder een enkel fchot op den vyand te doen: zo dat
THUROT , van den Kapitein van dit Schip, tegen zyne
Officieren fpreekende, zeide: zie daar den Man, i aar op
ik vertrouwde; nu verlaat by my!
„ De Pallas en de Brillante, verwonderd over de meer
dan menschlyke dapperheid' van THUROT, gingen voort
met op hem los te branden: binnen kort was de fluurplegt en het groote fluurrad vernield ; . vyf roergangers
waren agter elkander op hun post doodgefchooten, en de
Belle-Isle was in den jammerlykflen (iaat; één van de vyandlyke Schepen verliet hem toen, om met de Terpficore
te beginnen, die de Belle•1sle niet te hulp kwam voor dat
hy dezelve van geen de mintle nuttigheid kon weezen;
het andere Engellche Fregat maakte jagt op de Blonde,
welke eerst daar naa kwam opdaagen.
„ Terwyl THUROT, in 't midden van deeze ysfelyke
slachting , onvermoeid bezig was ; terwyl hy zyn volk
aanmoedigde, om den vyand de overwinning nog te bei*
twisten, of ten min [ten niet eere het fpit te delven, kwam
de Engelfche Kommandant, die zich intusfchen herfteld
had, weder op hem af, en vernielde de Belle-Isle ein.
delyk ten vollen. Verfcheide maaien hadden reeds de Officieren aan TFWWROT voorgelteld, dat zyn Schip reddeloos,
en alle verdere tegenhand nutloos, was, en dat hem niets
Qve,,.
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overig bleef, dan zich over te geeven. In weerwil dee.
zer billyke voortellingen, bleef THUROT onbeweeglyk..

By Helde den dood boven de fcbande van zyn, vlag te
:moeten ílryken , en wilde zyne toevlugt neemen tot het
laattie middel, 't welk hem nog overig bleef, te weeten,
om op liet llagveld te fneuvelen, en dus niet bloot te
ítaan voor de befpotting - van zyne benyders, noch aan
de beledigende triumph van zynen vyand: zyne ziel , onvatbaar voor eenige andere vrees, is gerust en bedaard s
by geniet reeds het vermaak , zulk eenen Held waardig,
om , met de wapens in de vuist, voor zyn Vaderland te
fneuvelen, en zynen roem te vereeuwigen. Hoewel zyn
Schip doorboord was en vyf voet water inhad , hoewel
zyne masten afgefchooten waren en zyn wand verbryzeld
cas,- hoewel hem kruid begon te ontbreeken, en 'er, naa
een gevegt van twee uuren, go Man van zyn volk gefneuveld of gekwetst was, beval hy echter nog den vyand
te enteren, toen een kogel uit een fleemtuk hem trof op
de holligheid van de maag , zo dat hy dood nederviel.
Toen was het eerst, dat liet. gevegt eindigde. De. Belle
Isle gaf zich terflond over, en werd van de Blonde en de
Terpficore hier in gevolgd. Op de Belle-Isle waren omtrent honderd dooden en gekwettten ; de twee andere
Schepen verlooren weinig volk (*)."
-

(*) De Pelle -Isle, hoewel 44. Stukken voerende, hadt, door
zekere omflandigheid, bi. 103 vermeld, 'er flegts 3! of 3¢ ten
gebruike. De Eole 36 Stukken, de Pallas, als mede de Bti llante, met welke hy 1Rreedt, ieder 32 Stukken. De Engelfchen
hadden goede Matroozen aan boord, en verfche Troepen, daar
de Franféhen 'er byna geene hadden ,en deeze weinigen nog afge.
mat , door een tocht van meer dan vier maanden.
Beknopt Antwoord op de nuttige Vraag, Waarop moet een Ryk

of Staat gegrond zyn, wanneer inwendige beroertens en re=
belleering zullen vermyd worden ? door è. A. L. KIRCHIIOFF.
Uit 't Hoogduitsch. Met oenige Byvoegfelen vermeerdert. Te
dmfier•dafn by P. E. Brit en H. van Kesteren , 1792. In
gr. 8vo. 2 8 bi.

en gansch oppervlakkige Beantwoording der Vraage op den
E
Tytel vermeld, en Bene gemeene Vertaaling, met niets beduidende Byvoegzelen, die gelukkig weinige zyn, vermeerderd,

kolnc ons hier ter hand. Wanneer de Heer aiRCHHOFr, als een eer.
fe Middel ow het Geluk van een Staat te bevorderen, de Cod-
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vree esa,§eid te recht aanpryst, toont hy een afkeer tè hebben

van de Volksverlichting ten aanziene van de gronden des Gods
diensts. Immers vraagt hy: „ Leert niet de ondervinding, dat
gemeene Menfchen , wanneer zy zogenaamde en al te opge„ helderde denkbeelden van den Godsdienst hebben , zig.
„ zelven alles zonder bepaaling veroorlooven , en oní huif
„ voordeels wille, zelfs den meineed niet fchuwen? 13u1ten twyffel is de grondoorzaak van de groote Zedeloosheid,
,, en gewoone onverfchilligheid of geringachting van Gods.
„ dienst en Deugd, gelegen in, of toe te fchryven, aan die
zogenaamde VERLICriTERS , welke op eenmaal zo veel LICIIt
over de RELIGIE %AARI-IEDEN in 't algemeen verfpreid, en de
„ geheimenisvolle Leer der H. Schrift , die eertyds voor het
„ Volk , wegens haare duisterheid , heilig en geloofwaardig
„ was , zo helder gemaakt hebben , dat 'er weinig meer voor
„ hunne bevatting overig gebleven is, en daar door over het
geheel meer fchade als voordeel geflicht heeft. Ophelde„ ring is ten allen tyde goed en nuttig, doch niet voor de
„ zwakken , doch wel voor zulke menfchen , die verhevener
„ kennis en inzigten hebben , en van jongs op, tot denken,
beproeven, fludeeren en onderzoeken gewend zyn.
Welk eene bekrompenheid van Geest 1 Welk eene jammerhar.
tige bepaaling!
Ten tweeden pryst hy Geregtigheld aan : en is, met rede, zeer
tegen zwaars drukkende Belastingen. „ Want," vraagt hy, „hoe
„ is het mogelyk, dat een gering handwerksman, bv een tal„ ryke familie, van de weinige verdienflen van zyn arbeid; de
„ boer van zyn kleine akker, dubbelde Belastingen, by voor.
„ beeld, hoofdgeld, maandgeld, fchoorJleengeld , impost , accyns,
„ en God weet niet (*), onder welke voorwendzels en naam
„ men , de Belastingen alle Bevordert worden, betaalen kan?"
Voorts kant de Schryver zich, op zyne wyze, aan tegen de
.buxus , en wil prachtbepaalende Wetten ingevoerd hebben.
Ook zou het, zyns oordeels, van groot nut zyn, „ wanneer
„ men de Verkopers de vryheid , om hunne Waaren naar
„ willekeur te verkoopen , belette , en hen eene behoorlyke
tax zette, volgens welke zy hunne zaaken verkopen kon
„ den." Ryke Kooplieden en Herbergiers heeft hy, met weerzin , in aanzienlyke Steden van Duitschland, aangetroffen,
„ daar zy, na goedbevinden de menfehen bedotten , en de
pryzen zo hoog mogelyk te maken , het regt hebben."
Met dit alles , vindt by het zeer goed , „ wanneer een
„ Waard of Handelsman, (een mooi woord voor Koopman,)
by zyne bezigheden bekoorlyke winst maakt , maar het
„ moet
"— —

(») Dit denken wy is verkeerd gepuncteerd; dock wy gerven het zg
als wy het gedrukt vondtu.
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„ moet niet tot nadeel van andere inenfchen zyn , die even
zo goed leven willen als hy." Zyne ondervinding
ten dien ainziene voert hy aan met dit veel indruks maakend
voorbeeld : „ De Reiziger , die eene middelmatige portie
geld by zig voert, en by eene gelirenge Oeconomie, die
„ by op zyne reize in acht neemt, echter nog in een Loge„ Inent voor een gewoone avond fpys, faapen en thee een
„ Ryksdaalder en twaalf grosfen betaalen moet , gelyk my
„ dit zelfs eens te Einbeck by Gottingen is gebeurd , hoe
„ zal zulk een het plan van zyne reize onbekommerd kunnen
„ voortzetten ?"
Eindelyk voert by zyne pen tegen Ontucht en Wellust,
doch met geen gtoote kieschheid. „ Menfchen, die zig door
„ den echtenttaat met elkander vereenigen , hebben een dub„ beid oogmerk kinderen te teelen , en dezelve verliandig op
„ te voeden. Doch die geene , welke, gelyk de hon.
den op Eiraat, by elkander loopen, zoeken flegts het eene
„ oogmerk, hun wellust, zonder aan liet andere te gedenken."
Hemel ! wat vertaalt men niet al uit het Hoogduitsch? on
hoe?

Wysgeerige Staat- en Historiekundige Brieven, tusfchen een gevoelig Nederlander, en het beminnelyklle Batavifche Meis/en,
door den Schryver van het DichtfIukjen de Egaliteit. Te dut
by J. L. van Laar Mahuër, 1793. In gr. avo. 23 bl.-/1edam,
mogen wy 's Schryvers klagte, in de korte Aanfpraak
aan zone Landgenooten, „ dat de begeerte tot het leezen
G
„ van Werken van Smaak, in ons lieve Vaderland, byna geheel

verllorven is," uit ondervinding, tegenfpreeken. Niet onkundig van de rigting, welke de Leeslust onzer Landzaaten
neemt, weeten wy, dat Werken van Smaak, op eigen grond
geteeld, of vertaald hier gekweekt, veelal een guntiig Onthaal ontmoeten, en behangen aan dien kring van Leezeren,
die zich zints lange verheven hebben boven de Prulfchriften,
van eene nadeelige firek king , welke, naar des Voorredenaars
oordeel, thans de Leesgraagte bezig houden en voeden.
Wat de drie Brieven betreft, die de aanvang eener verdere Briefwisfeling tusfchen LEONARD en SOPHIA behelzen; deeze
Brieven beantwoorden in zo verre aan den Tytel , dat 'er
/J'ysbegeerte, Staat- en Gefchiedkunde, ink ome en zou de
Tytel geen onwaarheid melden , als 'er Sentimenteele was bygevoegd; trouwens, de woorden gevoelig en berninnelykst kun
daar van ter aanduidinge verftrekken: en bewyst de twee--ne
de Brief, gelyk wy in 't Clot leezen , „dat een gevoelig
„ (fentimenteel,) hert niet altyd zucht als het lydt -- dat 'er ook
„ eene gevoelige Raazerny plaats heeft." In zulk een Raazerny
is zeker het Dichtilukje gemaakt, de Mensch geheeten , 't welk
^roo-
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grootendeels den tweeden Brief befeat ,

en op deezen fpU

draait:
'k Ben mensch, ik ken den mensch, en houd het voor bewezen,
Dat by geen gunst • gewrocht van zynen God kan weezen;
'k Zie dat hy minder is, en meer onreedlyks heeft,
Dan eenig wezen, dat in 't Ryk der fcljepping leeft.
Met hoe akelige kleuren hy den Mensch affchildert , durft
by het beminnelykfie aller Meisjens nog verzoeken, „om, kan
zy, hem nog zwarter verwen te zenden, op dat zyn fchil„ dery te volkomener worde." — Beter drukt by zich in
bet Vers uit als hy omtrent het einde verklaart:

maar. 'k leg myn ruwe veder
Uit msély met uw hart, SOPHIA! willig neder.
Te recht merkt SOPHIA , in haar antwoord op de twee Brieven, aan „ in de eerlle van uwe twee jongstledene
„ Brieven fpreekt gy op den coon der Engelen ; want een
„ Mensch overgegeven aan de wyze befhuuringen van een altyd
„ goeddoende Voorzienigheid, komt den Engelen naastby ;
maar in uwe laatften zyt gy een Menfchenhaater:'
Wy zyn, met SOPHIA , onkundig wat LEONARD is overgekomen 't geen zulk een verandering te wege bragt; volgende
Brieven zullen het misfchien uitwyzen , waarom hy, „ die
„ zo vertroostend fchryft over den flaat van het lieve Va„ derlard ! zo grievend een fchets van den Mensch maalt !"
Het voegt haar , met verfmaading het voorfiel te ver
om hem nog zwarter verwen aan de hand te-werpn,
doen. „Neen," fchryft zy, „dan beminde ik u niet ; dan
„ drukte ik de pyl die uw hart getroffen heeft , nog dieper
„ in; dan deed ik dezelve door myne vertellende klagten tril„ len om u nieuwe pynen te veroorzaaken."
Wy hemmen in met SOPHIA'S fotwensch , fchoon voor ons
in een te hoogen Sentimenteelen toon, dus uitgeboezemd :
„ 6! Mogt gy in dat ílille genoegen des harten wederkeeren;
„ dat genoegen 't welk als een dartel lentewindjen in de zei.
„ len van het levenshulkjen blaast,de kiel met een voordenwind
naar de haven doet dobberen, terwyl'de Schepelingen hup„ pelen en lagchen , en de Stuurman nu een kuschjen drukt
op den gerusten boezem van zyne Vriendin, en dan, vol
verrukking een dankbaar lied aanheft , of alle de zynen in
„ luisterende aandagt opgetogen houdt, door het ontvouwen
„ van de wonderen der Natuur."
Of het aantal der Werkjes van Goeden Smaak door de
voortzetting deezer Briefwisfeling , zal vermeerderd worden ,
twyfelen wy grootlyks. Schoon des Schryvers oogmerk goed
moge weezen , „ en hy het Menschdom geheel zwart afbeeldt
„om daar door oorzaak te geeven om het weder te kunnen vey,
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„ pleiten, achting voor de goeden , en affchrik voor de boo,, zen inteboezemen, " dunkt ons die handel niet ongelyk
aan het bedryf van eenen , die een fchoon fchilderfluk met allerlei vuil bekladt, om, dit 'er vervolgens weder afwerkende ,
te toonen hoe het fchoone. kan verdonkerd en verborgeiz
worden.
,l)e Reis naar Brunswyk, door den rryheer VAN ItNIGGE. Een
kluchtige Roman. Te Haarlem by F. Bohn , r7e93. In gr.
$vo. 184 bl.
p den óden van Oogstmaand 17118 , zaten drie Heeren,
onder een vriendlyk pypje, op zekere plaats in Duitsch.
land, by elkander de Nieuwspapieren te doorfnuffelen ; tref.
fende in dezel',fe het volgend Artykel aan: „ Brunswyk, den
2den 4ugustus 1788. Den :oden van deeze maand zal do
„ vermaarde Luchtfchipper, de Heer ALANCHARD , met eengin
„ grooten en fraaijen Luchtbol uit onze Stad opllygen : de
toevloed van Vreemdelingen, door dit verwonderenswaardig
„ Schouwfpel uitgelokt, zal op dien dag buitengemeen groot
„ zyn, vermits in alle de Herbergen, die nu reeds met Koop
lieden, ter jaarniisfe herweards gwkomen, opgevuld zyn, by.-„
„ kans geen vertrek meer vry is." Dit Artykel gaf,
volgens dit Werkje , eerst gelegenheid tot een aartig ge.
fprek ; daar na tot het beraamen , om ook een Reisje naar
Brunswyk te doen. VALENTYN w. OMAN, Zoon van den Bailluw van dien naam , gaf zyn verlangen daar toe het eerst te
kennen. Dominus OCHOTTENIUS , een verlicht Predikas #, die
over de meeste ondermaanfche Onderwerpen gepredikt, en een
aantal van zeven en vyftig Leerredenen vopr de Drukpers had
gereed liggen, befloot made zeer fpoedig tot de Reize, nadien
hy, met dezelve te doen, een dubbel oogmerk konde berei.
ken, namenlyk, zyne Predikatien aan een' Drukker bededen,
en BLANCHART met een Luchtbol zien opgaan. De Houtvester DoQRNBOSCH befloot mede tot de party; en hier op ging de
Reis met twee Rytuigen aan ,terwyl Dominé door den Houtvester
overal zou vry gehouden worden.
Een byzondere zamenloop van gebeurtenisfen, die zekerlyk
in een' Roman altyd gevonden moet worden; terwyl daar toe,
op eerie Reize als deeze, de beste gelegenheid is; brengt de
gemelde Reizigers in zulke omflandigheden , dat de Houtvester, in het Posthuis te Peina, niet verre van Brunswyk, genoodzaakt wordt, om zyn reisplan te veranderen, en naar Gosdar te vertrekken. De Bailluw landt, met zyn Zoon, te
Brunswyk wel aan, doch ontmoet aldaar een zyner oude vrienden, die hem, om niet van hitte te fuelten, op het oogenblik dat BLANCHARD zal opgaan, in een Herberg lokt, welke
zy niet verlaaten, dan op het geroep, dat L'LANCHAIID reeds
weer gevonden is. VALENTYN wordt, op dat zelfde oogenblik.
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blik, door een Muzikant bedroogen en beftoolen, welke hem,
in zyn hemd, op een Kamertje weet te fluiten, dat men niet
gaerne noemt. Terwyl Dominé SCHOTTEMIUS zo veel met het
verfchryven van zyn 5711e Leerrede, daar men een fluk Koek
in wilde pakken ; en met zynen Vriend DOORNBOSCH, en des.
zelfs Nicht, te doen krygt, dat by in 't geheel aan BLANCEIARD , noch aan deszeifs Luchtreize,meer kan denken. — Metz
begrypt ligt, dat dit wel eene kluchtige Roman mag heeten.
Misftve aan de Heeren Schryvers der Algemeene Vaderlandfche
Letteroefeningen, enz. wegens hunne beöordeeling der Brieven
van den Notaris V. CAPPENBERG , te 4nzfierdam , aax den
Notaris F. W. ERNST, te Dusfeldorp, enz. door WILLEM Bob.
Te dmflerdain , en verder alom te bekomen, 1793. In gr.
8vo. 16 bl.
n bovengenoemde Misfive tracht de Heer Box ons veel meer
te disabufeeren, omtrent onze gevoelens ten zynen opzichte,
dan zich over onze beóordecling (*) eenigzins te beklaagen.
Hy vermoed, dat die beöordeeling Beenzins de vrucht van onzen eigen letterarbeid is, maar een toegezonden Stuk, om daar
;Wede den nadeeligen indruk, welke zyne brochure, ten op•
zichte van den Notaris CAPPENBERG, gemaakt mogt hebben,
wederom uit te wisfchen. Zulk een toegezonden Schrift moest,
derhalven, of Van CAPPENBERG zelve, of van één zyner Vrienden, komen, die de zaak volkomen wist. Intusfchen verklaart
de Schryver, reeds op de volgende bladz., dat wy gemeend
hebben, iets meerder te weeten, dan de Notaris CAPPENBERG
zelve. Waarlyk, indien alle de vermoedens van den Heer Box
zo tegenllrydig met zich zelven zyn , als deeze twee ; dan
behoeft zyne tegenparty weinig moeite te doen , om ze te
keer te gaan. Wat ons aanbelangt, wy zullen alleen dit zeg
dat wy nimmer zulke toegezondene beáordeelingen plaat--gen:
fen. Dat wy zely' leezen en oordeelen, zonder zich met de
gevoelens van anderen op te houden. Dat de Schryver vau
deeze, en de voorgemelde, beöordeeling den Notaris CAPPEINBERG , zo min als den Heere WILLEM BOX, kent, noch iets
van hunne gefchillen wist, vóór dat by gemelde Brieven ge.
leezen had. En eindelyk, dat hy, naa de leezing van dezelve, in die beöordeeling niet zoude gezet hebben: dat WILLEM
isox zyn gewezen Compagnon criininaliter heeft befchuldigd; indien gemelde BOX zelv', in zyn Bericht vóór die Brieven, bi.
13, niet met ronde woorden gefchreven hadt: JAN VAN EDEN
Bz. werd door toedoen van zyn gewezen Compagnon , CREMIr ALITER befchuldigd, van het ontvreemde van een Prent. Indien dit geftelde, het zy dan waarheid of bogen, duidelyk
genoeg door den Schryver ware te keer gegaan, dan zou zyne
disabufeering, in die betrekking, onnoodig zyn geweest.
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Godgeleerde, Wysgeerige en Zedenkundige Mengelingen, zer
TZerlichtinge van het herhand , ter verbeteringe van het
Hart, en ter bevorderinge van ware Gelukzaligheid. Te
Leyden by P. Pluygers, 1792. In twee Deelen, in gr.
avo; te zangen q9 bl.
j /iet eenen onzer geëerde broederen l3oekbeoordeelaa.
ren verheugen wy ons , dat de Uitgeevers deeges
Verks op de gedagte zyn gevallen, om hetzelve onder
de gedaante van Boekdeeltjes in het licht te geeven, en
niet, zo als voorheen plagt te gefchieden , in den vorm
van afzonderlyke Stukjes , die , onder den grooten hoep
van Pamflets , of Blaauwboekjes , waar mede de Boekwaereld thans overlaaden wordt , ligt konden verlooren
gaan; een voorval , hoe wenfchelyk ook , ten opzigte
van veelen dier Cartonkinderen , 't welk , wat aangaat
verfcheiden Stukken , in deeze Verzameling voorhanden,
voor een weezenlyk verlies zou moeten gehouden worden. Met goed regt meenen wy deeze oordeelvelling re
mogen bouwen, zo op de natuur der meeste Onderwerpen (want men kan niet verwagten , dat allen van even
groot belang zyn zullen) hier voorhanden , als op de
wyze , op welke zy worden uitgevoerd. Het eerste zal
blyken uit eene bloote opgave van de titels der Verhandelingen ; zy zyn de volgende: „ Over het Vooroordeel
„ aengaende de Oudheid en Nieuwheid van een gevoelen.
„ Vrymoedig onderzoek over de Voorbeeldige Godgeleerd.
„ heid. Oorfprong van vele dwalingen en ongerymde fiel.
„ lingen der eerfte Kristenen. Opregtheid en Vooroor.
„ deel. Over i Petr. V: S. Over de kwaedfprekendheid.
„ Vrymoedig onderzoek over de Voorbeeldige Godgeleerd
een geleerden Jood over de toekomen--„held.Gagtnv
de Straffen. Over het ondetfcheid tusfchen huigchelary er.
„ wyze behoedzaemheid en terughouding, by het voorilel99 ten der waerheden van den Kristelyken Go.isdienst. Over,
den grond der algemeens toellemniinge van het mensch,, dom , aengaende het bef}aen van een Opperwezen.
j.ETT. 1793• NO. 13.0 0
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„ Onderzoek en bepaling van Gods regtvaerdigheid. God
„ liet zig, oudstyds, omtrent de Heidenen zo min on„ betuigd als omtrent de Joden. Opheldering van
„ twee plaetzen der H. Schrift door verzetting.. Over
„ 's .Heilands Verzoeking in de woestyne. Wysgeerige
„ en Zedenkundige befchouwing van de Godlyke Straffen.
„ Over den brief van Paulus aen de Galaten. Iets over
„ de benaming Broeder , in 't N. T. voorkomende.
„ Wat eigenlyk Godsdienst zy. Hy , die God dient,
„ dient eigenlyk zig zelven ? Het kind is niet geftorven,,
maer flaept ; of overeenkomst tusfchen den dood en
„ den faep. Iets over den Kinderdoop." Wy hebben
ons de mr)eite der overfchryvinge van deeze titels wet
willen getroosten, dewyl wy zulks als den kortalen en meest
gepasten weg befchouwden , om den Leezer met de na.
tuur en den aanleg deezes Werks bekend te maaken. Out
tevens de manier van uitvoeringe te leeren kennen , bepaalt zich , onder de verfcheidenheid van onderwerpen,
voor ditmaal, onze keuze tot de Verhandeling, getiteld:
Over het onderfcheid tusfchen huigchelary en wyze behoed
terughouding , by het voorftellen der Waerhe--zaemhidn
den van den Kristclyken Godsdienst. Wy verkiezen dit
onderwerp tot eerre proeve., in de hoope , daar wy ons
verbeelden dat ons Maandwerk in meer handen koomt, dan
het Werk, 't geen wy thans aankondigen, dat des Schryvers denkbeelden , voor zommigen, ween dezelve byzon.
derlyk aangaan, van eenige vrugt zullen weezen.
By wyze van Inleidinge, merkt de Schryver vooraf aan,
dat, aangezien huichelary en behoedzaamheid of te rug
houding zeer naby aan elkander grenzen veelen hier door
gevaar loopen , om , den eenen klip willende vermyden ,
op den anderen fchipbreuk te lyden. Iets gemeen hebben
ze beiden te gader. „ Beiden nemen zy eenerlei gedaente
„ aen; beiden hebben eene zinfpreuk: fchikt u naer dei6
„ tyd. --- Zy zyn beiden vyanden van die dwaeze fnap„ zucht , die niet overweegt , niet rondom zich ziet ,
„ maer in één oogenblik denkt en fpreekt." Nog eene
andere reden van noodzaaklykheid van gepaste onderfcheidinge ontmoeten wy in onze dagen. „ Men heeft derf
„ jongen leeraer aen geraden, zyne, van de algemeene be„ gripper afwykende , betere denkbeelden en overtuigin„ gen, het zy die de leere zelve, of de byzondere be.
„ paling daervan , betreffen, voltrekt niet te leeren, maer,
„ veeleer, die overtuigingen voor zig zelven te houden,
„ en
;
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„ en zig op den Kmifcl nacuw aen de Leerwyze der

„ Voorouderen te binden."
De volgende regels worden hierom, door den Schryver, voorgedraagen, aan welke de huichelaar van den man
van befcheidene behoedzaamheid kan onderkend worden.
net eerfte kenmerk betreft de oogmerken, welke zy bedoelen. De Bene (de huichelaar) zwygt zeer veele dingen, welke hy, in andere omllandigheden, zou zeggen,
om dat hy het volk niet beledigen , en de toejuiching
van regtzinnigheid niet verliezen, wil. Hy doet het,
gelyk Paulus zegt, om de Vrouwkens des te beter te kunnen gevangen n.eemen. De behoedzaame , daarentegen ,
zwygt, deels om dat hy voor mogelyk houdt dat by heeft
kunnen dwaalen; deels, omdat hy gelooft dat zyne toeboorde nog niet genoeg voorbereid zyn , en hy dus
eene verkeerde toepasíing moet vreezen. Het denkbeeld,
dat hy ligt allerlei haatlyke gedagten omtrent zich zelven
kan verwekken , wederhoudt hem ook van de mededee.
ling ; maar hy zoekt alleen bet aanzien_, welk hy geniet,
ílaande te houden , om dat by dit befchouwt als een
middel, om veel goeds te ftigten. -- Het gedrag is. een ander
kenmerk van onderfcheidinge. De huichelaar ítelt , uit
laage beginzels, de toejuiching tot het doel zyner daaden;
by klaagt over dwaalingen , zelf der zulken, met welke
by het in zyn hart eens is, omdat hy bevreesd is, dat
zyne regtzinnigheid zal verdagt worden. -- Hy bedriegt,
door zyne wederleggingen, de zulken, die niet in Haat
zyn om door de mom heen te zien. De voorzigtige zoekt
zyne overtuiging niet aan{fonds op te dringen , maar by
zal ook hen , die er voor uit kooroen , niet be[lormen ,
of wederleggen. Hy predikt veeleer liefde, en tragt zich
dus den weg te baanen, om voortaan luid te prediken,
't geen hy nu flegts den geoefFendea mededeelt. — De
huichelaar fpreekt, in de derde plaatƒ, tegen zyne overtuiging. „ Met een ernilig gelaet betreedt hy den pres
„ dikftoel , wordt de echo der overdrevenst regtzinnige
„ ílelii e godgeleerdheid — geeft alle hare bewyzen,^
,y fchriftverkiaringen eu afdeelingen , zynen toehoorderert
„ terug, en — lacht, als by van den kanfel treedt, daer,, over, dat by de koelst, van de vergadering te misleis
3 , den, zoo goed verftondt. — De wyze voorzichtige
verhaelt, integendeel, flegts gefchiedkundigerwyze, het„ geen by als Leeraer van het een of ander Kerkgenoot+
a , fchap, verpligt is te zeggen, of hy gaet het liefst da
0oa
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„ geen met ílilzwygen voorby,, waeromtrend zyne be„ grappen van liet gemeen gevoelen afwyken, en by roert
„ alleen die fnaren, welke overeenflemmend klinken; in
„ het byzonder, als daervan geen nadeel te vreezen is,
„ dat hy de tot dus ver gekoesterde begrippen onaenge„ roerel laet, en de toehoorders zyn meerder licht nog
„ niet kunnen verdraagen." --- Van hier dat de voor
de vierde plaats, alles in 't werk fielt, out-zigte,n
zyne overtuigingen te verbeteren , en zyne toehoorders
voor te bereiden, om betere voorftellingen te bevatten.
Zyn voorneemen, om te hervormen, laat hy niet blyken;
by zoekt vertrouwen te winnen, en poogt de betere begrippen, naast aan de aangenomene koomende ,het eerst in;
zwang te brengen, en legt alzo den grond van het ontworpen gebouw. De huichelaar, daarentegen, veinst zo lang,
tot at de uiterlyke omflandigheden hem veroorloven, of
gebieden , anders te handelen , en hy gaat geenen flap verder,
zelf niet, wanneer de zorge voor het heil zyner toehoorderen hem daartoe verpligt; terwyl de behoedzaame, za
dra zulke fchadelyke begrippen beginnen te heerfchen ,
Toont een man te zyn , erg predikt datgeen openbaar,
het welk, naar de van hem, erkende leere van zynen Heere , de grondflag van het geluk zyner toehoorderen is.
Naa deeze kenmerken wordt het befluit aldus opgemaakt:
„ Behoedzaemheid is pligt, en vertoont zig in de edele
„ poging , om alsdan eerst zyne , van de gewoone be„ gappen afwykende, godsdieni}ige denkwys te verfprei,, den, als men dezelve genoegzaem getoetst, en zyne
„ toehoorderen voorbereid heeft, om dezelve te kunnen
„ bevatten ; of als men met waerfchynlykheid kan voor„ uitzien, dat zy ingang zal vinden, en om dezelve,
„ alisdan , op zulk eene wyze voor te dragen , dat liet
„ aenflootlyke , zoo veel mooglyk , worde voorgeko.
„ men."
Dat verfcheiden plaatzen , door verzetting, zeer veel
licht zouden ontvangen, is by de Geleerden dikmaals opgemerkt. Van twee aanmerkelyke voorbeelden, hier opgegeeven, als zynde het kortte, diene het volgende ter
proeve:
„ Hebr. II: 9. Maar wy zien 3eefus reet heerlyklaeid en
eere gekroond, die een weinig minder dan de engelen ge.
„ worden was , van wegen het lyden des doods ; opdat
„ hy, door de genade Gods, voor allen den dood fmaeken
„ zoude.
„ Een
-
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„ Een opmerkzaem Lezer zal in dezen tekst verwar,, ring vinden. Het woord r' ws, opdat, duidt het oog.
„ merk of einde aen , waertoe iets gezegd of gedaen
„ wordt; maer werdt Jefus nu met heerlykheid of eere
„ gekroond , met oogmerk, of ten einde, by voor allen
„ den dood fmaeken zoude? Het eerde gedeelte van dit
„ vers fchynt iets anders te kennen te geven : de Apos.
„ tel (preekt duidelyk van die heerlykheid en eere, waer.
„ mede Jefus , na zyn lyden , nadat hy den dood voor
„ allen reeds gefmaekt had, is bekroond geworden. Eerie
„ kleene verzetting der woorden neemt alle duisterheid
„ en verwarring weg; te weten aldus:
„ Maer wy zien jefus, van wegen het lyden des doods,
„ met heerlykheid en eere gekroond; die een weinig minder
„ dan de engelen geworden was, opdat hy, door de genade
„ Gods, voor allen den dood fmaeken zoude. Of:
,, lllaer wy zien Yefus , die eenweinig minder dan de
„ engelen geworden was, opdat hy, door de genade Gods,
„ voor allen den dood fmaeken zoude, van . wegen het lyden
„ des doods, met heerlykheid en eere gekroond."
Van het Vrymoedig onderzoek over de Voorbeeldige Godge.
leerdheid, wilden wy gaarne het hoofdzaaklyk beloop mededeelen. Dan de Verhandeling is, met opzigt tot ons
Gefchrift, te uitvoerig. Eene onpartydige leezing willen
wy daarom wel ernstig hebben aangeraaden.
De Leer der Erfzonde verdeedigd. Door JONATHAN EDWARDS, Profesfor en Predikant , te Northampton, in
Noord - Amerika. Vertaald en uitgegeeven door MAkINUS
VAN WERKHOVEN. Met eene aanpryzende, Voortede van
den wel Eerwaardigen zeer Geleerden Helere Jol. CONtR.
APPELIUS, Predikant te Zuidbroek en Muntendam. Derde
Stuk. Te Am]terdan, by M. de Bruyn, 179x. In gr.
Svo. 174 bladz.

e Eerw. EDWARns legt de laatfle hand aan zyne zeer
Duitvoerige en omflagtige Verdeediging van de Leere
der Erfzonde, in dit Derde Stukje, bevattende het Derde
Boek. Behalven twee bewyzen voor zyn gevoelen, welke
by het groot getal der reeds aangevoerde bedenkingen
gevoegd worden , ontleend uit den aart der Verlosfinge
door CHRISTUS, ten aanzien van derzelver Verwervinge
en Toepasfange, bevat dit Stukje de voornaasn.de TegenOo 3
be.
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bedenkingen tegen de I,eere der Erfzonde , neveiis de
antwoorden op de ingebragte zwaarigheden. Gezamentlyk
zyn deeze niet minder dan vyftien in getal. Geenzins
hebben wy ten oognierke , om in dit gefchil party te
Kezen, of ons op te overpen tot regters over de waardy
of onwttarde der redenen, met welke de Eerw. EDWARDS
de bedenkingen te keer gaat, welke tegen zyne meening
worden aangevoerd. Tot eerre proeve zullen wy onzen
Leezeren mededeeleu , 't geen de Eerw. EDWARDs ant.
woordt, ter wederlegginge der bedenkinge van de bel ryder,s der Erfzonde, ontleend uit het geen de H. Schrift
openbaart, aangaande de handelingen in den dag des Oordeels; waarin de Regter vertoond wordt, als met elk
mensch alleen, en op zich zelven, of cfzonderlyk, hande•
kende, geevende aan ieder mensch naar zyne werken, en
overeenkomllig het gebruik, dat by van de b5-zondere,
talenten, door God hem verleend, zal gemaakt hebben.
^, Deeze Tegenwerping,"zegt de Heer EDWARDS, „zal
,, verdwynen, wanneer wy overweegen, welk het einde of
oogmerk van dat openbaar Gericht zyn zal. Dit zal niet
„ weezen, dat GOD mooge uitvinden wat de menfchen
, zyn, of welke Itraffe of belooning hun toekoo.nt 4 noch
,, ook, . om een , rechtinaatig oordeel over dat alles in
,, zichzelven te vellen; hetwelk het einde en oogmerk is
„ in menfchelyke gerichtshandelingen. Maar het zal zyn, '
oni aan de gewetens der nsenfchen zelven, en aan de
„ Waereld, te openbaáren, wat ëii hoedaanig de menfchen
„ zyn. Gelyk de laatíie Gerechtsdag genoemd- wordt, de
„ dag der OP NBnrit:rvG van cops rechtvaardig oordeel;
zoo zal eon, tot dat einde, gebruik manken van be„ wyzen , of proeven. Maar de eigenlyke bewyzen van de
,, boosheid van der ,menfchen harten — de waare zitplaats van alle boosheid -- zoo ten aanzien van liet
, bederf der natuur , ds e bykoomende befrnetting en
„ fchuid, zyn 's merkeier werken.
„ Het voornaam einde van GODS openbaar Oordeel,
„ (dus vervolgt :de. Heer EDWARJ)s,) zal zyn een juiste,
„ volkomen ere bpenlyke erderfchèiding te maaiyen, tus,, fchen menfchen en menfchen, het onderfeheid tusfc?hetj
y dezelven rechtmaat;g te bepaaleti, en bekend te .maa
voorspel van die fciheidirg, en dat ander.-',kent
„ fcheid in derzelver eeuwige vergelding , welke daarop
,, volgen zal; en dat onderfchei& zal de ii.eellter doem.
1yken,. Dit hunne exfoneele werken
A3 Twec
.
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,, Twee dingen zyn 'er , waaromtrent de menfchen,
„ door GODS volmaakt Oordeel ten jongfte da;e, zullen
„ onderzocht, en openlyk onderfcheiden worde,t; achter,, volgends het tweederlei ovaare onderfcheid , dat onder
„ de menfchen plaats heeft; naamlyk: (i.) Het onderfcheid van STAAT; dat eerde en groote onderfcheid,
„ waar door alle menfchen in twee foorten, de recht.
vaardigen en de boozen , verdeeld zyn. (2.) Dat min
„ voornaame onderfcheid, waar door bezondere perfoonen,
„ tot denzelfden algemeenen (laat behoorende, onderling
„ verfchillen, in TRAPPEN van bykoomende vruchten der
„ gerechtigheid, of van boosheid. Ten einde nu deeze
„ heiden openbaar te maaken, zal de Rechter elk mensch
„ oordeelen naar zyne eigen werken. Maar in den dag
„ van het laattle Oordeel te onderzoeken, of ADAM gezondigd heeft, dan niet, en of de menfchen moeten
aangemerkt worden als één met hem, en dus deelge„ nooten van zyne zonde , kan geenzins trekken ter
„ openbaarmaaking van het zoo evengemelde tweederlei
„ onderfcheid."
Door dusdanige redekavelingen , gaat de Eerw., EDWARDS de geopperde zwaarigheid te keer. De bondigheid daar van zullen wy aan 's Leezers oordeel overlaaten.
„

Lazarus van Bethanicn. Een zuiver Chris!lyk Handboek
voor Lydenden en Bekommerden ; en voor die genen
die de zodanigen willen te hulpe komen. Door JACOB
ELIAS TROSCHEL, Leeraar in de Petrus-Kerk te Berlyn. Uit het Hoogduitsch. Te Amfterdam, by Wesfing en van der Hey, 1793. In gr. 8vo. Behalen de
Voorrede, 162 bladz.

D

aar het getal der Lyderen , door Bene groote ver
ongevallen eit-fcheidnvalrfoten
rampen, altyd zeer aanmerkelyk is op deezen wisfelvalligen aardbodem; daar, in 't byzonder, alle menfchen,
genoegzaam, blootftaan voor één ongeval, het verlies van
bloedverwanten en vrienden; verdienen, gewisfelyk, de
zulken geenen kleinen dank, die zich toeleggen, om in
de hartwonde , daardoor veroorzaakt, een verzagtenden
balzem te gieten. De Heer TROSCHEL, onder anderen,
heeft deeze taak op zich genomen. Volgens het berigt
van
00 4
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van den Heer Vertaaler, den Eerw. DE GOEDE , VOndt
de Schryver daartoe aanleiding in zyne byzondere zeer
drukkenae omltandigheden : eene gevatrlyke Ziekte,
welke hem den dood dreigde, en het gelyktydig verlies
cener verflandige, deugdzaanie en tedergeliefde Echtge.
noote. Hoedanig de aanleg deezes Werks zy, en in welke
byzonderheden de Eerw. Schryver zynen lydenden natuurgen ooten troost zoeke toe te deden, kan uit eene hoofd
opgave van den Inhoud blyken. De IIeer rRO.-zaklye
SC IEL , zyn Werk gegooten hebbende in den vorm
van Overdenkingen, handelt in de twee eerften , over liet
onbegrypelyke in het Lyden, dat zoo menig een deugdzaam
4nensch treft, en over de eerig/1e hoop, die ons ten vollers
gerust kan Jtellen., by het afjterven van de onzen. In drie
daarop volgende Overdenkingen ontvouwt hy het Christelyk
gedrag, omtrent Zieken -- omtrent Stervenden, --en omtrent
onze geftorvene Vrienden, in de zesde, of laatfle , Overden
slaat by bepaaldelyk flil, op de verfchillende uitwerking-king
der fterkfte bewyzen voor een leven na den dood , op de gemoederen der menfchen, raar de byzondere gefteidheid van hun geefoed. Naa eene afzonderlyke Verklaaring of Uitbreiding van
het voorval , aan Lazarus en diens Zusteren bejegend, onto
vouwt _ de Leeraar de gemelde byzonderheden , op eene
wyze , welke voor de daarby onmiddelyk belang heb
-bendprihotgmelykinvrtos.
tinge kan dienen; terwyl anderen , die niet onmiddelyk
iii het geval zyn, hier eenige nuttige onderrigtingen aantreffen , van welke zy, by voorkoomende gelegenheden,
:zich met voordeel zullen kunnen bedienen. In de Voorre
belooft de Eerw. DE GOEDE meer fobrlge'ke Stukjes,-de
als hetgeen thans wordt afegeeven , van den zelfden
Schryver te zullen leveren , indien hy, in het vertier deezer Overdenkingen • daartoe de vereischte aanmoediging
ontmoete. Wy gelooven, dat veelera onzer Landzàaren
^s Mans arbeid met genoegen zullen ontvangen. Van den
redeneertrant des oorfpronklyken Schryvers zuilen wy
dan, veelligt, iets ter proeve mededeelen.
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,fie Opvoeding van het Menschdom volgen.ds den Bybel. In
eenige Leerredenen, door RWALD, Superintendent en Predikant te Detmold. Uit het Hoogduitscla. Tweede Deel.
Te Utrecht by de Wed. S. de Waal en Zoon , 17 9 2.
In gr. S vo, 2 .6 bladz.

n dit Deel, 't welk negen Leerredenen bevat, gaat de
]<erw . EWALD voort met de volvoering van zyn plan,

't welk was, gelyk hy, in het voorgaande Deel, hadt
aangeweezen, een Voordragt der Middelen , door den
Allerhoogften te werk gefteid , om het Menschdom tot
het waare doelwit zyner beftemminge te leiden. De zelfde
ernst en getnoedelykheid, welke . wy, aangaande de genoeg bekende Schriften van den Eerw. nwALD, meerivaal
hebben opgemerkt , firaalt ook in, deezen bondel door.
liet zyn Opftellen , welke zich niet door diepe Rede
aan -Derkundof-taizelsrWfpkndhi
pryzen. Eenvoudigheid en, fligtelykheid„ zyn: derzelver
merken, en mogen zy , uit dien hoofde , onder
hoofdken
de nutte Huisboeken gerangfchikt worden. Als een Aan
ontmoet men hier drie, dus genaamde, Gelegen.-hangzel
heids- Leerredenen: twee op Kersdag, en eerie op Nieuw
-jarsdg.
Het volgende diene thans ter proeve, uit de zestiende
Leerrede, over_ dé woorden van CHRISTUS, joh. VI: 44.
Niemand kan tot nay komen, ten zy dat de Vader, die my
gezonden heeft, hem trek/.'e.
Over de wyze en de middelen , op en door welke
de Vader de menfchen tot Christus trekt, drukt de Heer
,FS'WALD zich, onder andere, aldus uit:
„ Hy trekt, dat is te zeggen, door om{Iandigheden,
die Hy bereidt; door gelegenheden, waar in Hy ons
„ plaatst ; maakt hy dat wy Christus van doen hebben,
„ opent hy ons verfland voor de waarheid zyner woorden, vertoont by ons, het een of ander woord, de
een of andere daad van Christus, juist in die omftan„ digheden, dat wy ze verftaan kunnen,, en haare waar
voelen moeten; toont hy ons redenen , juist in-„de
„ zulke ítemmingen , dat wy van de Godlykheid van
„ Christus overtuigd zyn moeten. --- Steeds i het
een trek tot dien Renen, tot Christus, hoe zeer het
„ ook menigmaal juist van Hem af fchynt te leiden. Maar
^, ver,/chillend is de trekking , gelyk ttlenfchenvorminng

®o5
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verfchillend is. Het is met de opvoeding van Gol ge
legen , als met alle goede opvoeding. Iet oogmerk-,;
„ van alle opvoeder by alle kinderen is eenerlei; alle
„ moeten gezond van hoofd, hart en lichaam, alle moe
goede, gefchikte, gelukkige, menfehen worden. — De-„ten
hoofdleiding is ook eenerici. Zy moeten dit alle
„ door wysheid en deugd worden ; maar de middelen
„ zyn 'er zo veelen noodig als 'er kinderen zyn. De
„ één moet aangefpoord , de ander te rug gehouden;
„ in den éénen moeten de slaapende kragten opgewekt,
„ in den anderen de' opklimmende neiging gefmoord
,, worden. By den éénen moet men een hard woord
s gebruiken , by den_ anderen is ílëchts een opflag van
het oog' genoeg. 'Dc één doet veel, indien men hem
,, niet vermaant ; een ander dan :feehts , als by fterk
,s, vermaand wordt; lang moet men wagten by den éé.
,, nen; een ander ontwikkelt -zich fehielyker. — Dus
„ is de opvoeding van'God en Van ' menfchen !
„ Myne toehoorers; (dus vervolgt 'de Heer EwAr n ,)
„ wanneer gy op verfchiIleride manier beangst wordt, als
„ uwe Vrouw of uw Vriend u niet bemint , als uw
„ kind niet zoo wordt', gelyk gy hooptet; als menfchen
u- bedriegen , aan walken gy uw leeven 'zoudt ver
hebben ; als u het eene aardfche plan naa het-„trouwd
,, ander' ook het beste : mislukt; --- murmureer niet!
„ 'Het - is trekking des Vaders tot Christus t God wil
u leeren dat het' wezen deezer Wereld vergaat. —
„ Hooger behoefte, gedachten op het onzichtbaare, wil
,, by in u verwekken; op dat HY u dierbaar worde , die
„ hooger 'behoefte álleen kan bevredigen.
„ Of als gy diep, en daaglyks dieper, uwe onreinheid
„ gevoelt, en u zelven daaglyks daarom ondraaglyker
„ wdrdt; als gy ftrydt en poogt, om rein van hart te
„ Worden, en toch - niet kunt , en eiken avond weder
,, gevoelt, 'dat "gy niet vermogend zyt --- murmureer
„ niet ! ook dit is eene trekking des Vaders tot Christus.
„ Tot herra zal dit u brengen , Hy zal daardoor' voor uw
„ hart dierbaarer worden , die belooft en houdt: zalig zyn
zy-, _ die hongeren en dorften naar gerechtigheid; zy zul„ len verzadigd worden.
„ Of wanneer uw wezen aan een ander wezen hangt,
„ wanneer het u daaglyks liever , daaglyks onontbeers , 1vkr wordt, en gy u zelven ook zeggen kunt, waar
u daaglyks liever , daaglyks onontbeerlyker,
,^
„ worc:t,
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» wordt —en juist dan verliest gy het door den dood!
Gy voelt alles ledig, en treurig om u — u al„ leen in de Wereld — gy voelt het onmooglyk te
„ zyn, om in het leven te blyven zonder dit beminde
ook dan , hoe zwaar het u ook
,, van uw hart!
,, vallen mag — murmureer niet! Ook dit is wel eene
finertlyke, maar flerke, trekking des Vaders tot Christus.
Eeuwigheid, wederzien, is thans uwe eenige hoop; is
,, brood, het eenige voedzel voor uw hart. En als gy daii
„ flechts een woord van Jefus hoort, van Jefus den don,, denwekker, den lévengeever; zoo wendt gy u zeker tot
„ hem. Zyne woorden moeten u lief en dierbaar wor„ den. — Al ware het vooreerst flechts om dit ééne
9 , woord ; de cure komt, in welke allen, die in de graven
„ zyn, de itemme des Zoons van God zullen hooren, en
, die ze hooren, zullen leven."
Met deeze en meer andere foortgelyke voorbeelden, ook
van aangenaame ontmoetingen ontleend, tragt de godvrugtige EWALD de wyze , op welke de menfchen , door den
befnelfchen Vader, worden getrokken, eenigzins bevattelyk
te maaken,
—

,

Nadere Aanmerkingen en Waarneemingen over de Kromming
van den Ruggraat , vergezeld met eetre verJlyving der
onderfte Ledenzaaten. Strekkende voornaantlyk ten .betooge, dat dit Gebrek geen Been- en Spekgezwel is. Dom
w. LEURS , Heelmeester in 's Gravenhage , Chirurgyn,
Majoor, enz. enz. enz. In 's Gravenhage, by J. fool,
Jun. 1791. In gr. 8vo. 63 bl.
e kundige en zeer ervaaren Autheur had, in het IXde
Deel der Verhandelingen van het Bataafsch GeD
uootfchap der Proefondervindelyke Wysbegeerte te Rot-

terdam , eene Verhandeling geplaatst , over het nut der
Etterdrachten in de lammigheid of onbruikbaaren Raat der
onder4e Ledemaaten, volgens de aanwyzinge van den Hee
re r1atcrv. POTT, met eenige Waarneemingen bevestigd;
dan de zeer geleerde Heer c. j. vos heeft zich, in een
door hem uitgegeevene Verhandeling over het Been- en
Spekgezwel, eenige juist niet zeer vriendelyke Aanmerkingen omtrent de derde door den Heer LEURS bygebragte
Waarneeming veroorloofd , en daarby tellens liet ongemak, door deg Heer t.zur@s opgegeeven, als een ander, en

uit
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-lit andere oorzaaken onti aan , gebrek willen doen voor
tegens nu verdedigt zich de Heer LEUKS-komen.Hir
in dit Gefchrift, op een mannelyken, fchoon niet min, ten
aanzien van den Heer vos, fcherpen toon. Ondertusfchen
moeten wy bekennen, dat, wanneer de Leezer het perforaeele gefchil daar kan laaten, en zich alleen tot het we.
zentlyke der zaak , het Ziektekundige gedeelte nameiyk,
bepaalt, by 'er zeer veel licht over dit ongemak in ver
zal vinden.
-fpreid
Explicatio dem-onftrationis Uteri proegnantis Mulieris ,
cum Fcetu ad partum maturi , in Tabulis fex , ad na.
tur e magnitudinem , post DisfecE Tones depi is; & ea
methodo dispofitis , ut hujus flatus Gravidi amplam ob
eculos Ideam collocent. Cm a & ftudio CAROLI NICaLAI' JENTY, A. M. neonon kei Anatom. & Chirurg. Pro•
fesforis. Impenfis Autoris. Londini i7s'.
-

Dat is :

Tlerklaaring en Afbeelding van den Uterus eener hoog
Zwangere Vrouw, niet haar voldragen Vrucht, ter baaring gereed. Door den Hoogleeraar JENTY, in zes Plaaterg.
Te bekomen by J. Yntema, te Am/terdam, x793.
es Plaaten, op de gewoone grootfiche wyze der Engelfchen uitgevoerd , anderhalf voet breed en twee
voeten hoog , in Zwarte Kunst , te Londen gegraveerd
door PURCBI,.L, FISHIRR en BURGESS, vertoonen het ge-en
boven in den titel is opgegeeven. Eenige weinige Kxemplaaren zyn daarvan in ons Vaderland, waarin zy, zo
veel wy weeten , nooit verkogt zyn , overgekomen, en
worden thans aan Ontleed- en Vroedkundigen, nevens
eerie Lat ynfche of Nederduitfche Befchryving, aangebooden. Wy zouden geene moeite doen, om dit aan veelen
onbekend W erk ter algemeens kennisfe te brengen , zo
niet de grootlie en kundigfte Ontleeders het beste getuigenis daarvan gaven. Hunne byzondere hoogachting voor
dit pragtig , fchoon en naautvkeurig, Werk dringt ons
hier eerre korte Verklaaring van deeze zes Plaaten te

Z

geeven.

De eerste Plaat vertoont den nog ongeopenden Abdo.
geen eener Zwangere Vrouw, om van de ligging des Uter;^r agter de Bkikbekieedfelen een duide,yk denkbeeld
te
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t+e geeven. De Onderbuik puilt rondom en beneden den
Navel voorwaards uit , terwyl de Lendenen ingevallen
zyn, enz.
De tweede Plaat vertoont de dikte der wanden van den
geopenden Abdomen, en te gelyker tyd de ontbloote, en
door infpuiting gezwollen, Uterus, zo als deeze zich onder de bekleedfelen voordoet, behalven een klein gedeeIte van het Net, welk hier afgefneeden is. Dus ziet men
hier de afgetiieedene Buikfpieren , die over het zwaard
kraakbeen liggen : de inwendige oppervlakte der-vormig
dwarfche Spieren met het Buikvlies bekleed, omtrent den
Borstrand : het vet met de verdeeling der Spieren , en
het Vetvlies omtrent de Liesfchen: een gedeelte van het
Net: den omgewonden Darm: den Kárteldar:n : den Uterus: deszelfs regter ronden band, en de door infpuiting
opgezwollen groote Vaten: de Eijernesten: de inwendige
oppervlakte der regte Spieren, met het Buikvlies bekleed, enz.
De derde Plaat vertoont in den geopenden Uterus de
Vrucht , zo als die onder derzelver vliezige bekleedfels
lag. PIet Schaambeen is hier zodanig gedeeld , en het
Bekken verwyd , op dat het de Blaas, door den Uterus
gedrukt, van de binnenzyde vertoont. Men kan dus in
deeze Plaat zien de Maag, een gedeelte van de Lever ,
den Karteldarm, het dunne Gedarmte, een gedeelte van
den Karteldarm , de linker trompet van FALLOPIUS met
den breeden band, de zydelyke Aderen van den Uterus,
de afgefiuceden ronde Banden, den Uterus met deszelfs
opgefpootene Aderen , het bovenfte gedeelte van de Pla.
centa, aan den Uterus hangende, het Adervlies van het
Lamvlies , om reden, afgefcheiden , het Lamvlies , den Funiculus unzbilicalis, den weinig verlengden Mond des Uterus, en deszelfs bovenílen rand, de rimpels en de geo•
pende Vagina, de Blaas, en de Inplanting van den linker Pisleider in de Blaas , enz.
De vierde Plaat geeft te zien den Fcetus, in den we;
geplaatst, langs welke dezelve natuurlyk gebooren word;
en om aan te toonen•, hoedanig de Ingewanden zaamgedrukt zyn, is het bovenfte van de Borst doorgefneeden,
en een gedeelte van het Darmbeen weggenomen. Dus
ziet men hier het Hart, een gedeelte van de Long, de
doorgelneeden Ribben , het Vetvlies, de Tepel der linker
Borst, het uitwendig deel der Lever, de Maag, de on•
derfie oppervlakte der Lever, de voeten van den Fic!:us,
de
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de Placenta, den Karteldarni, een deel van den regter
Darm, het dunne Gedarmte, de Inplanting in den blinden
Darm, den blinden Darm, de opene Aderen in de doorfuede van den Uterus, deszelfs mond zeer uitgerekt, het
afgefneeden Lamvlies, de vaten van den Funiculis umbili.
calis, de uitgerekte Vagina met het hoofd van den Fwt-us
by deszelfs ingang , een gedeelte der BuitJ'pieren , de
doorfnede van het Darmbeen, om de Fcttus zo veel te
beter by den mond des Uterus te vertoonen, enz.
De vyfde Plaat tekent de onder[Ie oppervlakte van het
Middenrif, en de holte van den Uterus met de aanhangende Placenta. Dus verneemt men hier de afgefneeden
benedenfile holle Ader, den afgefneeden Slokdarm, de
ringwyze Spleet der peesvezelen van het Middenrif , de
twee flag deren van den Funiculus uinvilicalis, de Naveladeren, den Uterus na liet wegneemen van het Adervlies, >
de vaten der Placenta, den uitwendigen Mond van den
Uterus, de Aderen door deszelfs geheele zelfhandigheid
tot aan deszelfs hals voortloopende , een gedeelte van
het regter Eijernest, het Adervlies, van de Placenta afgefcheiden, den afgefneeden Funiculus unzbilicalis, en dent
inwendigen Mond van den Uterus, enz.
Eindelyk geeft de zegde Plaat ons te zien den Uterus,
uit het bekken genomen , en de vereeniging van den regter Darm met de Pagina, van den agterkant gezien. Dus
verneemt men hier het uitwendig vlies van den Uterus,
afgerukt van het regter gedeelte, om de Aderen en Slagaderen zo veel te duidelyker te onderfcheiden, ook de
Eijernesten, de afgefneeden Stammen tier Aderen van den
Uterus, de linker trompet van FALLOrius, de regter Zaad
Uterus verfpreide takken van Ade--flagder,on
ren, de Inplanting eerier flagader in de Aderen, den regten Darm een weinig van de Vagina verwyderd, om derzelver zamenvoeging aan te toonen , den afgefaeéden en
uiet vlas opgevulden regten Darm, de afgefneeden takken
der linker inwendige Darmbeens-Qagader, tot in de ra
gina en den regten Darm voortloopende, den Anus, en
de Franjes an de linker trompet van F'ALLOPIWS.
Uit deeze verkorte Verklaaring zal by , die een weinig
kundigheids bezit , genoeg kunnen opmaaken , hoe uit
dit geheel Werk is uitgevoerd, en-muntdawkerig
welk een licht het in deeze Weetenfchap kan vcripreiden.
-
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Beantwoording der Yraage: Hoe kunnen Vrouwen,, zonder
benadeeling hunner Gezondheid en Schoonheid, blyde Moeders van gezonde Kinderen ovor4n P Doer G. r. xoNFIIAN , M. D. enz., te Frankfort, . aan den Máin. Uit
het Hoogduitsch vertaald, en, met Aan rkingen vermeerderd , door D. HEILBRON, cz. , M. D. enz., in 's Hage.
In 's Gravenhage, by J, C. Leeuweíiyn, z791. In gr.
8vo. Buiten het hoorwerk, i i bl.

it Stukje behelst , hehalven eene korte Voorreden
van den geleerden Vertaaler, en eene zeer gepaste
D
Inleiding tot het, Werk zelve, veertiet. onderfcheidene Af

deelingen, allen betrekkelyk tot den ftaat der zwangere
en haarende Vrouwen ; gefchreeven in, een ligt vertlaanbaaren en zeer onderhoudender flyl , en niet min vloeijende
vertaald, waarby de gevaaren, voor welken de zeer geleerde Autheur de Vrouwen tracht te waarfchouwen, doorgltans met overtuigende voorbeelden van anderen, zeer
treffend, en, naar ons inzien,. zomtyds, wat al te leven
worden voorgeteld, zo als men van pag. 91 tot loo-dig,
'er verfcheiden van dien aart vinden kan. Dan dit neemt
niet weg, dat dit Stukje een aller uttigst Handboekje
voor zodanige Vrouwen niet alleen, maar ook voor haare
Mannen , is: de eertien om 'er al dat voordeel van te
kunnen trekken, waartoe het zo uitileekend wel, gefchree.
ven is; en de andere, om daaruit de nodige voorzichtigheicds- regelen te kunnen leeren , om niet door or oplettenheid haare waarde Wederhelften, en de Vrucht hianner onderlinge liefde, in de grootue gevaaren en onheilen
te ílorten.
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Gefchiedkundig Onderzoek wegens `de kennis, die de Olden
hadden van Indie, en den voortgang des Koophandels opa
dat Land, vóór de ontdekking van den weg derwaardr
om de Kaap de goede Hoop. Met een llanhangzel, behelzende Waarneemingen over het Staatsbe /tuur . . de Wetten, de Geregtshandelingen, de Kun/ten, de Weeten/chappen en Godsdienjtige Injiellingen der Indiaanen. Door
WILLIAM ROBERTSON , D. D. Opperfte der EdenburgfcFhe H.ogefchoole, en'sKonings Gefchied/chryver van Schocland. Met Kaarten. Te /Imfterdam en Haarlem, by
J. Yntema en A. Loosjes, I'z., 1793. Behalven he
lfoorwerk en Register, 47o bladz. in gr. Svo.

D

e Eerw. 1zoBERTSON, die, met het grootfle regt, on.
der de beste Gefchiedboekers deezer Eeuwe eene
eerfile plaats verdient, geeft, wegens den Oorfprong, Aan
Uitvoering, des boven aangeduiden Werks, een toe--legn
lichtend Verflag, als by Ichryft : „ Het leezen van Major RENNELL's Gefchrift , ter opheldering zyner Kaarte
van Indofian, een der belangryktte Aardrykskundige Ver
ooit in eeneg Land uitkwamen, gaf aan -handelig,
dit Werk ; dit boezemde my liet denkbeeld-leidngto
in , om volkomener, dan ik gedaan had, in het Inleidend
Boek, tot myne Gefchiedenis van America, na te gaan,
welke kennis de Ouden hadden van Indie , en te overweegen, wat zeker, wat duister en wat fabelagtig, is in
de Berigten deezes Lands, welke zy overhandreikten.
„ In den aanvange deezes Onderzoeks, had ik geen
ander oogmerk, dan myne eigene verlustiging en onderri t. Maar 't zelve voortzettende, en met oplettenheid
de oude Schryvers naagaande, kwamen my eenige Stukken voor, tot hier toe niet opgemerkt, of niet geene ge
gade geflaagen : nieuwe inzigten dee--noegzamdt
den zich op; myne denkbeelden breidden zich allengskens
uit, en werden belangryker; tot ik, in 't einde, my
verbeeldde, dat de uittlag myner Naalpeuringen onderhoudend en leerzaam voor anderen zou kunnen weezen, door
zodanig eene befchryving te geeven van de onderfcheidene wyzen , waarop de Gemeenfchap met Indie , van
de vroegfte tyden af, onderhouden is , als Eirekken kon
one aati te toonen, hoe veel die groote Tak des Koop
Eeuw, toegebragt heeft, ter vergroo--handels,iok
ting
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zelven in bezit hadden.
In deezer voege werd het Gefchiedkundig Onderzoek,
't welk ik thans den Leezer aanbiede ,. begonnen en
voltooid. Welk eene maate van verdieniten het bezit,
moeten myne Leezers bepaalen. Myne dankbaare herinnering van de gunfiige wyze, op welke men myne andere Werken ontvangen heeft, vermeerdert natuurlyk de
bekogtmernis , met welke ik de beoordeeling van het tegenwoordige te genioete zie.
„ Toen ik eerst myne gedagten op dit onderwerp vestigde, was ik zo volkomen overtuigd van de ongunftige
omttandigheid, waarin ik my bevond, het te ondernee
men Landen te befchryven, van welke ik geese plaatslyke kennis had, _dat ik de omzigtigfte voorzorge gebruik.
te, om my te hoeden voor dwaa[ingen, welke daar uit
konden ontlnaan. Ik heb , niet envermoeiden vlyt , de
Werken geleezen van alle Schryvers , welke ik kon bekomen, die eenig berigt van Indie gaven; ik heb nooit
een beilislènd gevoelen opgegeeven , dan 't geen onder
voldingend gezag: en daar ik het geluk-fchragdwso
had van , onder myne Vrien den , eenige Heeren te tellen,
die aanzienlyke Posten in Burger- en Krygsbewind in Indie bekleed, en verfcheide gedeelten diens Lands bezogt,
hebben, nam ik meermaalen tot hun myne toevlugt, en
leerde uit hunne Gefprekken zaaken, die geene Boeken
my konden opleveren. Voegde het my hunne Naamen
te noemen, men zou erkennen, dat zy, door hun Oor
Bekwaamheden ; ten vollen geregtigd waren tot-deln
het vertrouwen , 't geen ik op hun geheld heb.
„ Onder het voortzetten des Werks, gevoelde ik myne
gebrekkigheid, ten aanziene van een ander Stuk. Om een
naauwkeurig denkbeeld te geeven van de onvolkomenheid
der Ouden , zo in het befpiegelend als in het beoefenend
gedeelte der Zeevaard, en om met volkomene jnistheid te
bepaalen, op welk eene wyze zy de Ligging der Plaat.
zen bepaalden, derzelver Lengte en Breedte berekenden,
werd eene grootere maate van . Wiskundige Weetenfchap
vereischt, dan myne bevlytiging op andere Weetenfchap•
pen my heeft toegelaaten op te doen. — Wat my hier
ontbrak , heeft .de Vriendfchap myns kundigen en hoog.
geagten Amptgenoots, de Heer PLAYFAIR, Hoogleeraar in
de Wiskunde, aangevuld, en my in Raat gefield, om de
gemelde byzonderh eden op te helderen, op eene wyze, die,
!TT. 1793. ivo. 13.
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zo ik vertrouw, den Leezeren volkomene voldoening zil
fchenken. Aan dien zelfden Amptgenoot ben ik desgelyks verfehuldigd, het vervaardigen der twee Kaarten (*),
noodig tot opheldering deezes Onderzoeks; zonder zynen
bytiand zou ik zulks niet hebben kunnen onderneemen."
Geen wonder, in de daad s dat een Werk van den ge
ROBERTSON, met die voorzorge bearbeid-fchiedkung
door een Man, die zo veel letterroems verworven halt,
en met reden zo bezorgd was om dien te bewaaren, in
handen komende van den Eerw. PETRUS LOOSJES ABRI, Leeraar der Doopsgezinden te Haarlem, die in
de Voorreden zich verklaart, de Vertaaler te weezen van
ROBERTSON'S Gefchiedenis van America en van Schotland,
hem geen oogenblik in twyfel deedt hangen, om zyne
toet'emming te geeven aan den voorflag der Uitgeeveren, om zyne pen te leenera tot het vertolken, en in een
foortgelyk Nederduitsch gewaad te kleeden, als de opgemelde Werken, die beiden een zo gunt'ig als aanmoedi.
Bend onthaal, by zyne Landgenooten,ontvingen; wel mag
by zich verzekerd houden, daar door denzeifden dank te
zullen behaalen. — Even als in de Vertaaling der Ge.
fchiedenisfe van America , heeft de Vertaaler zich eene
kleine verfchikking in dit Werk veroorlofd, om, naamlyk,
de Mantekeningen en Ophelderingen, door den Heer RoEERTSON agter elke Afdeeling geplaatst , onder aan den
voet der Bladzyden te voegen, of, indien ze hem daar
toe gefchikt fcheenen, in het Werk zelve in te lasfchen;
waar van by met eene korte aanwyzing den Leezer ver
lastige van veelvul--witg.Eenvrfchk,dit
dige Aantekeningen, die de aandagt afbreeken, vermin•
dert, en ook het verveelende voorkomt, 't welk zy ondervinden, die de vertaalde Historie der Regeeringe van Keizer CAREL DEN V, door ROBERTSON, leezen; en dikwyls
in 't geval zyn , om twee Boekdeelen te gelyk by de
hand te hebben.
Het Werk is, in vyf Afdeelingen onderfcheiden. -De Eerfte voert tot Opíchrift: De Gemeenfchap met Indie',
van de vroegfte tyden af, tot de vermeestering van Egypte
(*) Deeze Kaarten, de een van het Zuid-ooster Gedeelte var;

Afia, volgens PTOLEMEUS, de ander van dat zelfde Gedeelte

diens Werelddeels , volgens de laattie Ontdekkingen, worden,
keurlyk uitgevoerd, in deeze Vertaaling gevonden.
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te door de Romeinen ; — de Tweede: De Gemeenfchap

net Indie, zints de vasttelling der Romeinfthe HeerJchappy in Egypte, tot de vermeestering van dat Koningryk door
de Mahonaedaanen; de Derde: De Gemeenfchap met
Indie, zints de bemagtiging van Egypte door de Mahome.
daanen, tot de Ontdekking van den weg om de Kaap de
Goede Hoop, en de Vestiging der Portugee the Heerfchappy
in het Oosten; de klierde: eligemeene Aanmerkingen.
Met zeer groot genoegen het Gefchiedkundig gedeelte
des Werks geleezen hebbende, kunnen wy niet dan onderfchryven , 't geen de Vertaaler des opmerkt: „ De
Oudheid, waar toe de Heer ROBIRTSON opklimt, maakt
het onvermydlyk , dat 'er veel Geleerdheids en Oudheid.
kundigs in kome; dan de wyze, op welke by die doorgaans dorre ftofFe weet te verwerken, neemt 'er den roest
van af; en daar by alles,met een wonder bondige Oordeelkunde, tot zyne groote hoofdzaak t'huis brengt, weert
by het anders verveelende van dusdanige Naatpeuringen
weg." — Wy voegen 'er nevens, dat zyn bevallige ftyl
hier toe niet weinig medewerkt; als mede, dat dit Onderzoek, hoe langs hoe klaarder wordende, ook natuurlyk
in algemeene behaaglykheid toeneemt. Zyne gelukkig gem
koozene Tydperken, uit den aangeweezen Inhoud openbaar, geeven rust en leunpunten voor den Leezer, terwyl ze hem op hoogten plaatzen , om van daar alles te
overzien.
Tot den uiterften grenspaal zyns Gefchiedkundigen Onderzoeks, de ontdekking der Vaart om de Kaap de Goede
Hoope, gekomen zynde , zou de Heer ROBERTSON zyn
Werk voleindigd hebben kunnen rekenen. „ Maar," dus
fchryft by in den aanvang der Afdeelinge, Algemeene
Aanmerkingen getyteld , „ dewyl ik myne Leezers ge
heb tot dat Tydperk, wanneer eene nieuwe wyze-bragt
van denken opkwam, en nieuwe fchikkingen van Staatkunde in Europa werden ingevoerd , door dien men de
waarde en 't aanbelang des Koophandels zo door en
door begon te vert aan, dat, bykans in elk Land, de
aanmoediging van denzelven het voorwerp wierd van de
oplettenheid des Algemeens en der Staatsbeituuren; vermnids wy nu gevorderd zyn tot dat punt, van waar eene
lyn kan getrokken worden , die het hoofdonderfcheid uit.
merkt tusfchen de Zeden en ?de Staatkundige Inftellingen van den Ouden en Hedendaagfchen tyd, zal het dit
Werk 1eerzaatxier en nuttiger rnaaken , wanneer ik het
bePpa
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besluit met eenige Algemeene Aanmerkingen, welke eige n
aartig voortvloeijen uit de befchouwing van beiden, en
eene vergelykiiig van den eenen met den anderen. --Deeze Aanmerkingen, vertrouw ik, zal men niet alleen
bevinden, dat een ontniddelyk verband hebben met het
onderwerp myns Onderz(eks , en 'er een bykomend licht
over verípreiden; maar teffens dienen om veele byzon.
derheden op te helderen, in de algemeene Geíchiedenis
des Koophandels , en uitwerkzels of gevolgen aanwyzen
van verícheide Gebeurtenisfen, die over 't algemeen niet
waargenomen, of overwogen, zyn met de aandagt, wel
verdienden."
-kezy
Onder de veelvuldige byzonderheden, die zich hier ter
plaatzinge aanbieden, zullen wy, als zeer kort, overnee
wat by van ons Land in dien tyd zegt: „Terwyl de-men,
aanzienlykfle Volken in Europa (van welken by voorheen
gefprooken hadt ,) het noonig vonden , werklooze aan
te blyven van 't geen in 't Oosten gebeurde,-fchouwers
waagden het de Zeven IZereenigde Nederlanden , nieuw
een kleinen Staat gevormd, nog worflelende om-lingsto
een Staatkundig Beílaan te verkrygen , en nog in de
kindschheid van haare magt, in den Indifchen Oceaan te
verfchynen als Mededingers der Portugeefen; en , derzelver voorwendzels eens uitiluitenden Handelregts, op de
uitgefirekte Landen, ten Oosten van de Kaap de Goede
Hoop, verfmaadende, vielen zy aan op die Monopolie, door
de Portugeefen, tot dus lang, zo zorgvuldig bewaard. —
De Engelfchen volgden welhaast de voetí}appen der Ne
en beide deeze Volken vorderden, eerst door-derlan,
den onderneemvollen vlyt van byzondere Perfoonen, en ver
-volgensdrkatipognevHadlryvende Maatfchappyen, onder de befcherming van Openbaar Gezag, met verbaazenden fpoed, van den gelukkig
íen uitslag vergezeld, op de nieuwe loopbaan hun geopend. Het groot gevaarte van Magt, door de Portugee.
fen in het Oosten opgerigt, (een gebouw veel te uitge-breid voor den grondflag, waarop men het deedt rusten,)
werd bykans, in zo kort een tyd, met zo veel gemak
omverre geworpen, als het was opgetrokken. Enge.
land en Holland hebben , door de Portugeefen uit hunne
voornaamste Vastigheden te verdryven, en de voordeeligfte
Handeltakken zich toe te eigenen , dien voorrang verworven in Zeemagt en Handelrykheid, door welken .y
uitfleekeiz onder de Volken van Europa."
,, Zeld'
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„ Zeldzaam gebeurt het ,' 9 merkt de Eerw. Loosin de Voorreden, op, ,,dat een Aanhangzel in waar•
dye met het Werk gelyk (laat ; doch hier zal het, by
veelen, 't. zelve overtreffen. Gelyk dat gedeelte van ROEERTSON's Gefchiedenisfe van America, 't welk ons den
Aart en Zeden der 4niericaanen befchryft, voor het Mees
dit Werk, by den Menschkundigen Wysgeer,-terfukin
gehouden wordt, zo is dit Aanhangzel gefchikt, om ons
ter kennisfe in te leiden der Ouae Bewoonderen van he
Oosten. Terwyl by door het getrouw aanwyzen der
bronnen , uit welke hy zyne kundigheden in dit en andere opzigten putte , den Onderzoekgraagen de middelen
aan de hand geeft, niet alleen om overtuigd te worden
van de waarheid zyner Berigten, en de gegrondheid zy.
aver Aanmerkingen ; maar ook , om , wegens deeze en
geene Byzonderheden, een nader en vollediger kennis te
bekomen , dan de aart zyns Werks toeliet te verfchaffen."
In de daad, dit belangryk Aanhangzel, o'er de Staat
Wetten, de Regtsoefeningen, de Isunften, ds-kunde,
jl7eetenfchappen en Godsdienfiige Inf}ellingen , der Indiaazen, verdient alleszins die aanpryzing, en hebben wy in
liet leezen van 't zelve een onuitípreeklyk genoegen gesmaakt. Van ROBERTSON'S bepaalde doel , in dit Aan
hangzel aan zyn Werk te voegen, 't welk meer dan een
derde gedeelte beflaat , zullen wy onzen Leezeren het
beste begrip doen vormen, met den Aanvang te plaatzen.
„ Ik zal ," fchryft hy,, (gedagtig aan Bene verbintenis , onder welke hy zich, in den loop des Weeks,
(b). 4z,) gelegd hadt, „ my thans bevlytigen, om eenige
Waarneemingen in 't midden te brengen, over den Hatt,
de Zeden en Inftellingen, der Indiaanen, voor zo verre
deeze naagegaan kunnen worden , van de vroegfte T_yd•
perken , tot welke onze kennis van dezelve reikt. Be.
gaf ik my in dit wyduitgeltrekt veld , met oogmerk,
om 't zelve in de geheele uitgebreidheid over te zien
had ik ten oogmerke, om elk voorwerp ,'t geen zich aan
het oog des Wysgeerigen Onderzoekers aa,abiedt, te beo
fchouwen uit alle onderfcheidene gezigtspunten, het zou
nay leiden tot naafpeuringen en befpiegelingen, niet alleen
van eene, vetbaazende lengte ; maar geheel vreemd van
liet oogmerk niyns Gefchiedkundigen Onderzoeks. Myne
naafpeuringen en aanmerkingen zal ik, derhalven, bepaalen tot het geen in een naauw verband haat met dit
Pp 3
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Werk. Ik zal verzamelen , wat de Ouden ons hebben
naagelaaten, wegens de Inítellingen, byzonder eigen aan
de Inboorelmgen van ladle, en, door die te vergelyken
spet het geen wy weeten van dat Land , daar uit zodanige
gevolgen tragten te trekken , als firekken tot aanwyzing
der omftandigheden, _ die de rest des Menschdoms , door
alle Eeuwen heen , hebben aangezet , om de Handelgemeenfchap met dat Gewest, tot zulk eene uitgebreidheid,
voort te zetten."
„ Wie, " merkt by vervolgens op, „`den Handel op Indie in deszelfs oorfprong wil opfpeuren , moet dien zo
zeer niet zoeken in Benige byzonderheid der Natuurlyke
Voortbrengzelen van dat Land, dan wel in den verder
gevorderden (haat der Inwoonderen. Veele, zeer veele, bewysihukken zyn ons overgehandreikt , die , wanneer wy
dezelve met beboorelyke aandagt onderzoeken, overtuig
dat de Inboprelingen van Indie niet al--lykantoe,
leen vroeger befchaafd waren, maar ook grooter vorderingen in P,efchaafdheid gemaakt hadden, dan andere Vol.
ke^e. Deeze zal ilre tragten op te tellen, en in zodanig
een gezigtspuznt te plaatzen , dat ze tefens firekken om
licht te verspreiden over de Inilellingen, Zeden en Kun Ren, der Indiaanen,en reden geeven van de drift aller Volken, om zich de Voortbrengzelen van hun vernuftig vlytbetoon eigen te maaken."
Deeze taak volvoert de Heer ROBERTSON op Bene wvze
zyns waardig, en ontffuit by hier een £chat van kundiglieden, waaraan wy niet kunnen naalaaten niet vol genoegen
te denken. --- Hy toont, vooreerst ,uit de oudife befcheiden van Indie, dat liet verfchil van Rangen, en de onderfcheiding van Beroepen, aldaar ten vollen fland greep;
een der ontwyfelbaarfle bewyzen van eersen vry verre ge.
vorderden ílaat der Maatfchappye. -- Een tweede Bewvys
van de vroegtydige en ver gevorderde Befchaafdheid des
Volks in Indie, ontleent by uit de befchouwing van des2elfs Staatkundigen toeftand en Regeeringsvorm. ^Hywysr,
onder andere, aan, dat, fclioon de Monarchaale Regeering
vastge{Ield was in alle Landen van Indie , waartoe de
kennis der Ouden zich uitftrekte, de Souverainen verre
waren van een onbepaalde en eigendun'..lyke Magt te bezitten. De bedwangmiddelen van die Magt in 't breede
ontvouwd hebbende, laat by zich dus hoorera: „ Onder
Bene Regeeringsvorm, die zo veel en zo naauw agt floeg
op alle de onderíèhel«ene Rangen , uit welke de zWaat-
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fchappy is zamengefleld, en bovenal op de Landbouwers,
is liet geenzins te verwonderen , dat de Ouden de Indiaanen befchryven als het gelukkigst Geslacht der Men.
fchen, en dat de kundigfte hedendaagfche Waarneemers
de billykheid i, de menschlievenheid , de zagtheid , des
Indiaanfchen Staatsbeftuurs , hemelhoog verheffen. Een
biindoo Rajah, gelyk my berigt is door Perfoonen in de
zaaken van Indie door en door bedreeven , gelykt veel
meer op een Vader, het beftuur hebbende over een talryk
Huisgezin van zyne eigene Kinderen, dan een Souvereiu ,
heerfchende over minderen, onderworpen aan zyne Heer
hun geluk, door eene waakzaame be--fchapy.Htrg
zorgdheid,te verzekeren;zy zyn aan hem verbonden door
de tederste toegenegenheid en onfèhendbaarfle trouwe..
Wy kunnen ons naauwlyks Menfehen verbeelden, in een
ftand geplaatst , gunttiger tot het erlangen van alle de
voordeelen, uit de vereeniging in eene Maatfchappy voort
alleen wanneer de geest volkomen in-fpruitend.'Is
gerustheid leeft, en noch verdrukking voelt, of voor ver
vreest, dat dezelve zyne werkzaame vermogens-druking
infpant, om veele Staatkundige fchikkingen te beraamen,
firekkende om het genot daar van te verzekeren en te
doen toeneemen. Veele fchikkingen van dien aart hebben
de Grieken, fchoon gewoon aan hunne eigene Inflellingen , de volmaaktfie van dien tyd in Europa , onder de
Itzdiaanen waargenomen en bewonderd; en zy vernielden
dezelve als bellisfende proeven van eene vry verre ge
Beschaafdheid en Verbetering in het gezellig lee--vorde
ven."
Dan, om voort te gaan , als een derde Bewys, hier voor,
brengt by by, en dit verdient de grootste maate van opmerking, den Aart der Wetten, als mede de natuur en
gedaante hunner Gerigtshandelingen. Hoe.veelen, die op
hooger verlichting roemen ,zullen dit gedeelte niet kunnen
leezen zonder zich te verwonderen en te bloozen over
't geen hedendaagsch gebeurt ! ô! Wetten der Hindoos,
natuurlyk, klaar, vol orde! Welke Beflisfingen, algemeen
gegrond op de groote en onveranderlyke Beginzelen van
Regt, die het meiischlyk Hart, door alle Eeuwen heen,
in alle oorden der Wereld, erkende en eerbiedigde!
Verbaasd moeten wy than over de vorderingen der
Indiaanen in het aankweeken van nutte en fraaije Kun
als een vierde Bewys door den Heer ROBERTSON-ílen,
aangevoerd. 'r Zy men lette op de Bouwkunst , het
ver.
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vervaardigen van Katoenen Stoffen , en het verwen der.
zelven, op de Kunstwerken in Metaal en in Ivoor, hiee
te berde gebragt. En zyn liet die Handwerklyke Kunflen
alleen niet , waar op de Schryver zich beroept ; een
nog overtuigender bewys, voor den hoogen trap van Befchaaviug, leidt by af uit de vroege en zonderlinge voort
Vernuft in de fraaije Kunílen. Een blyk, waar.-brengzlva
op by te uitvoeriger ftil Slaat; dewyl het ontleend wordt uit
een bron van kundigheid, onlangs eerst voor de Volken,
van Europa geopend , de kennis der Sanskreetfche Taaie.
Bytohder bepaalt by de aandagt der Leezeren op een
}-leldendicht en Tooneelfpel; en geeft den inhoud op van
de Sacoii ala, met eenige trekken van het eenvoudige,
tedere en hartroerende , kenmerkende fchoouheden van
dit Stuk, en die weinig gelyken naar de buiten hee fpoor
bollende verbeelding en zwellenden flyl, welke reen doorgaans in de Dichtwerken der Oosterlingen aantreft (*).
Over hunne vorderingen in Weetenfchappen, Redenkunst,
Zedekunde, Natuurkunde, de tiViskunst en Starrekunde
in zich bevattende , waar toe j.@ngst gedaane ontdek
ons in (laat flellen te oordeelen, zuilen wy, met.-kinge
zo veel genoegen als verbaasdheid, de opgave van PoatERTSON leezen: de tien Cyferletteren, thans door geheel
.Europa algemeen in gebruik , en van zo oneindig veel
genmaks , hebben wy den Indiaanen dank te weeten ! Hoe
groot was hunne kennis in de 5tarrekunde, op khJaarnee1r1ingen gegrond; welke Tafelen bezaten zy reeds!
De laatjie, of vyfde, blykbaarheid, welke de Eieer ROBERTSON aanvoert, ten bewyze der vroege en hooge Be.
ffhaafdheid der lndiaanen., ontleend hy uit hunne Godsdienftige Infleilingen en Gebruiken. In deeze ket}r1y1: uit.
gewerkte Afdeeling tragt hy niet alleen een toevoegzel
van licht te verlchafen over den haat der Befchaafdlieid in dat Land; maar vleit by zich teffens, b;.kwaam
te zullen weezen om iets op te leveren 't geen aangemerkt kan worden als eerie fchets en ruwe omtrek van de
Gefchieden s en den Voortgang des Bygeloofs en valfchen
Gods.
-

,

-

(*) Dit Schouwpel is, in den voorleden Jaare, te Haarlem,
by A. r oosJ> s Pz. ; uitgekomen, onder den Tytel : Sakontala, of
a'e be,7isfendc Ring; eeia Ind aansé'a Sc'zouwfpel van RAT ions
Q3rfprongl;k ge^l'z;eeven in de oude Sanskritifche en Prakitifche
Taal, weet Op.ielderingen van o. FonsTER. Zie onze fllgem. Paderf
Letterdeo hier boven, bl. 277.
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Godsdienst in elk Gewest des Aardbodems. --- Wy
Cchroomen niet dit een Meesterftuk van Menschkunde te
noemen, dat eer doet aan het Verfland en Oordeel des
Opftellers. Wy kunnen , de gewoone grenzen onzer Berigten reeds overfchreeden hebbende, (maar wie
kan van zulk een Boek afftappen ?) 'er niets uit opleveren ; dan ons niet wederhouden van nog iets te plaat=
gen, dat eere doet aan 't Hart des Schryvers.
„ In deezer voege," luidt zyne taal, „ heb ik alle de
byzonderheden doorloopen , welke ik niy, by den aan
te onderzoeken, en heb getragt den ftaat-vange,or(ld
der Inwoonderen van Indie, niet betrekking tot alle, te
ontdekken. Indien ik niets anders beoogd hadt, dan om
Bene Befebryving te geeven van het Burgerlyk Befluur ,
van de Kuntlen en Weeteníchappen , en van de Gods.
dienftige Inflellingen, van een der oudfle en talryklle Ge.
ílachten onder de Kinderen der Menfchen , dit alleen
zou my opgeleid hebben tot naafpeuringen en ontvou\vingen, beide weetenswaardig en leerzaam. — Ik beken, nogthans, dat ik , doorgaande, een belangryker en
gewigtiger onderwerp in 't oog gehad heb, en fcliep hoope, dat, indien liet berige , door my gegeeven van de
vroegtydige en verre gevorderde Befchaafdheid van Indie,
en van de verbaazende voortgangen der Inwoonderen deezes Lands in fraaije Kuntlen en nutte Weetenfchappen , aangenomen zal worden als juist en welgegrond, zulks eenigen invloed zal hebben op 't gedrag der Europeaanen
omtrent dat Volk." Eene fchets gegeeven hebbende vats
hun gehouden zeer berispelyk gedrag , niet alleen in
„, frica en America, maar ook in Indie, vervolgt hy: „ Gelukkig zou het weezen , indien de vier Europifche
Volken , die agtereenvolgend een uitgeftrekt Grondgebied en groote Magt in Indie verkreegen , de blaam van
dus gehandeld te hebben van zich konden afweeren.
Niets, egter, kan rechtIlreekfcher of kragtdaadiger lirekken, om de Europeaanen, trots op hunne eigene meerdere vorderingen in Staatkunde, Kuntlen en Weetenfchappen, reet gepaste gevoelens, omtrent liet Volk in Indie,
te vervullen, en hun te Ieren, naar behooren , agt te
ílaan op hunne Natuurlyke Regten als Menfchen , dan
door zich te gewennen,. niet alleen de Hindoor van den
tegenwoordigen tyd aan te merken als een kundig en
vernuftig foort van Menfchen; maar ook als Afflammelingen van Voorouders , die groote fchreden in de Befchaafd>
Pp 5
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fchaaf,iileid gevorderd waren, veele Eeuwen vóór dat, in
Benig gedeelte van Europa, daar toe den minhen flap ge•
daar was.
„ liet was door een onpartydig en opregt onderzoek
na hunne Zeden, dat Keizer mi Brt, opgeleid wierd om
de Hindoos aan te merken als niet min geregtigd tot befeherming en guni}e dan zyne eigene Onderdaanen, en
hun te befluuren met zo veel billykheids en goedheids,
dat hy, van een dankbaar Volk, den Eernaam verwierf
van Befcherrn - Engel des Menichdoms ! Het was door eene
volkomene kennis van hun Character en Bekwaamheden,
dat de Vizier,` diens Keizers, ABUL FAZEL, met eene onbekrompenheid van ziel, onvoorbeeldlyk onder de Mahomsdaanen , een verheeven loffpraak uitboezemt over de Deugden der Hindoos , en als byzondere Perfoonen , en als
Leden der Maatichappye , en met roem gewaagt van
hunne vorderingen in allerlei Kunflen en Weetenfchap.
en
p ,, Indien ik my zelven mogt fireelen met de hoope,
dat de Befchryving , door my gegeeveii van de Zeden en
Inrigtingen des Volks van India, iets in 't minst kon
toebrengen , en met een van verre komenden invloed
werken , om hun Charaer meer eerwaardig, en hun Lot
gelukkiger, te maaken , zal ik mynen Letterarbeid belluiten met de voldoening verfchaffende bedenking , dat ik
niet te vergeefsch geleefd of gefchreeven heb."
Dit Plot, merkt de Vertaaler op , „ fchynt eene fEaaking van den Letterarbeid des onvermoeid werkzaamen zeventig jaarigen Schryvers aan te duiden ," -- en ver
onlangs, uit de Nieuwsmaaren, dat hy, den-flondewy
negenden van Juny deezes Jaars 1793, zyn nuttig Leeven
geëindigd hadt. ROBERTSON! fchoon uw laat
verkeerdheid, omtrent de-ftewnsch,"dor e
Indiaanen onvervuld mogt blyven, .-- Gy, waarlyk
groote Man , hebt niet te vergeefsch geleefd, niet te ver
Wy haopen , in ons Mengel--£efachgr'n!
9rerk, eerlang gelegenheid te zullen hebben, om deezen
Verdienstly ken , in zyn leeven zo hooggefchat, en nza
gynen dood zo zeer betreurd, te gedenken.

(*) ifyeen 4kbery, Vol. III. p. 2, 8m, 95.
By-
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Byvoegfels en Aanmerkingen voor het Tierde, Deel der ha.
derlandfche Historie van JAN WAGENAAR. Door Mr,
H. VAN WYN, Mr. N. C. LAM.BRECHTSEN 9 Mr. ANT.
!MARTINI, E. M. ENGELBERTS, en anderen. Te 4níflerdam
by J. Allart , 1791. In gr. 8vo. Io4 bl. --- Uezeifde
voor het Vyfde Deel, 1791, 116 bl.
et Vierde Deel der Vaderlandfche Historie van den
Heere WAGENAAR begint met het op nieuw ontbranden van het kwalyk gefmoorde vuur der Hoekfiche
en Kabbeljaauwfche oneenigheden, omtrent het jaar 1444,
en het Vyfde eindigt met den vrywilligen affland, door
welken Keizer KAREL de V, (onder de Hollandfche Graaven van dien naam de I1) de Nederlanden, in het jaar
1555, overgaf aan zynen Zoon PHILIP den III, als Koning van Spanje bekend onder den naam van PHILIPS den
II. Tot dit tydperk behooren de Byvoegfels en Aanmerkingen, van welke wy hier eenig verflag moeten gee ven.
Dezelve fchynen genoegzaam alle, of wel volftrektlyk alle,
gevloeid te zyn uit de penne des kundigen Heeren VAN
wYN. Ten opzichte van fommige kan men dit befluiten
uit de aanhaalingen der Registers eti Vroedfchaps-RefolutieH van de Stad Brielle. Hierby komt, dat geene
Aanmerkingen over de laatste helft van het Vyftiende, noch
over het geheele Zestiende, Boek der Vaderlandfche Historie gevonden worden. Dit verwonderde ons in den
eerften opfag : maar , by het doorleezen van het Vyfde
Stukje, bladz. 43, zagen wy met leedweezen, dat de
geachte Opfteller , „ door eene zwaare krankte, belet
wierd, op dat [het Zestiende] Boek iets aan te teeke.
„ nen." Men fchynt, derhalven, te moeten befluiten,
dat alles, wat ons hier voorkomt , van ééne hand is.
Het fmart ons, dat zulk Bene oorzaak ons beroofd heeft
var► gewigtige aanmerkingen, welke men anders had mogen verwachten , gelyk blykt uit een ('taaltje ter aange.
haalde plaatze bygebragt, en onder de Bylaagen tot het
Vyfde Deel geplaatst. Zoude de Uitgeever ook beter
gedaan hebben met de pers te laaten rusten tot na des
Schryvers herftelling ? Doch by kan zyne , ons onbe.
kende, redenen gehad hebben om dit niet te doen.
Hoe dit zy,, deeze Byvoegfels en Aanmerkingen verfpreiden weder niet weinig licht over verfcheidene gebeurtenisfen, geduurende het bovengemelde tydvak voorgeval-
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vallen. Op fommige plaatzen worden de berichten van
WAGENAAR opgehelderd uit Stukken , welke hem onbe.

Ikend waren, en eerst naderhand z^yn uitgegeeven; op an-

dere wordt hy verdedigd tegen ongegronde berispin-

den (*); en op nog andere wordt met befcheidenheid
-getoond , dat hy, in eenige byzonderheden, heeft misgetast (t).
Het fpreekt van zelve, dat wy van deeze Byvoeg jelen
geen aaneengefchakeld bericht kunnen geeven , maar alleenlyk, hier en daar, iets tot een Haaltje kunnen uitkip
-pen.
Eene tamelyk breedvoerige Aantekening ontmoeten wy,
I,l. 9 , enz. over de zogenoemde Rederykgrs, welker oor(prong hier te lande, gelyk de Schryver aanmerkt, nog
duister is, fly meent, evenwel, en met reden, „ nier
9 , te mogen twyffelen aan de oorfpronglyke overeenkomst,
welke , oudtyds , fchoon met verfchillende benaamin,, gen .... tusfchen alle deeze Lieden en Gezelfchappert
„ [de Troubadours in Frankryk , de Kleister - Zangers in
„ Duitschland , en de Rederykers in de Nederlanden]

,, heeft plaats gegreepen ; en het verdient," zegt hy
„ eenige oplettenheid, dat, gelyk het woord Troubadour,
„ in den tongval van Provence, en het woord Trouverre,
„ in den gewoonen Franfchen tongval , eigenlyk Vinder

„ betekent , om dat zy de g_digteu maakten en uitvos,
„ den, die de Yongleurs fpeelden , zoo ook één der per,, fonagien, onder de Rederykers, Vinder genaamd wierdt,
„ enz." Hy merkt vervolgens aan , „ dat de Trouba„ dours en andere Franfche Digters , aan fommige Neder.
, landfche Hoven ... denkelyk ook wel aan het Holg
, landfche ... onderhouden wierden : dat fommige Ne, „ derlandfche Vorlten , in den Franfchen en Hoo.gduit„ fchen tongval , als Medebroeders, de Digtkunst oefen
dat .. verfcheide groote Heeren, b. v. Prins WIL--„den;
y , LEIS;

(*) By voorb. Byvoegfels tot het 7Pde Deel, bl. ar.
(t) Byvoegfels als boven , bi. 31. Hiertoe behoort vooral
het geen de Schryver, bl. 62, aanmerkt over het gebruik der
Koninglyke fpreekwyze in het floc van Plakaaten en Bevel.
fchriften. Want alzo belieft het ons dat gedaan korde. Om
nu niet te fpreeken van andere plaatzen, ira welke lbtnmige ge
nader ontwikkeld, en meer in orde worden voor-beurtnisf -

gedragen.
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,i Lem de eert e van Orange , in vervolg van tyd , zig
,, als Leden der Rederykkameren lieten infchryven (*).
— Onze Vorílen," zegt by wat verder, „oiiderhielá
„ den één of meer Nederduitfche Poëten , die men ,
„ eenvoudig, Digters noemde. Zo gaf Graaf WILLEM de
„ IV aan WILLEM VAN DELFT, den Digter, alle jaares,
„ een paar gevoederde kleederen , en vyf pond Hollands
„ in geld (t) .... 'T is , misfchien, aan deeze beisher„ ming, die de Nederduitfche Digtkunde, zo hier als el„ dors, ... bejeegende, te danken, dat men Digttlukken
„ der dertiende en veertiende eeuw , .. vindt, welken,
„ in geest , kragt en trant van Vaerfen, die der vyftiende
„ verre te boven gaan, enz.
By gelegenheid, dat WAGENAAR, [V Deel, bi. 95, zegt,
„ Puuit s [ te weeten de I van dien naam] heeft den by
„ naam van den Goeden gedraagen í mooglyk nog meer ten
„ onregte dan WILIkEM de II[," vinden wy, bl. 33, eene
belangvolle aanmerking, welke wy, met eenige verkortinge, zullen affchryven : „ Wanneer men het Character
„ van PHILIPS ... op eene onzydige wyze naargaat, zal
„ men... overtuigd worden , dat.. eene onbegrensde
„ Heerschzugt 'er den hoofdrol in fpeelde, en dat. .. by
„ fchier niets ontzag om haar te verzadigen. Zy voerde
„ hem, langs onbetaamlyke wegen, op den erflyken Stoel
„ der.. befchreienswaardige JACOBA; zy flak zigtbaar uit
„ in zyne... Vredebreuk met de Engelfchen... by de
„ vrede van Arras.., die hem zo veele heerfchappyen
„ aanbragt (i); zy .... fpoorde hem aan om zyner
„ Moeie, der Hertoginne Weduwe van JAN VAN BRIEREN...
... het Land van Voorne, aan 't welk zy, door
aa haaren Gemaal, verlyftogt was , te ontneemen. Voeg
„ hier
(I) De aanhaalingen van andere Schryveren , door welke
dit alles beweezen wordt, hebben wy, kortheidshalve, achter.
wege gelaten.
(t) Het bewys hiervan vindt men achter dit Stukje, „ Bylage
i , A. No. 2.
(.1.) De Schryver fpreekt vervolgens van eenige Stukjes van
JACOB VAN NIAERLANT, waarvan ook in de Bylage A. No. 3.
Benige plaatzen worden bygebragt.
(S) De groote voordeelen , welke PUILIPS , by dien Vrede,
bedong, kan Iaen vinden by DANIEi., ,Flit. de France. T. VII,
p. 486. fuiv.
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„ hier by, dat zyne Eigenliefde. . . zo groot was, dat zy,
„ eene onaangenaame prikkeling ontwaar wordende, tot daa„ den van geweld kon overliaan (*)..... Dit alles, waar
„ by men, onder anderen, zou kunnen voegen, zyne te
„ weelderige Hofhouding. .. en zyne te groote drift voor
„ Vrouwen, kon hem, zeker, den naam van goed, in
„ den zin van goedertieren of deugdzaam , niet waardig
„ maaken; maar ... het gaat egter vast, dat ... in heus
„ verfcheide andere hoedanigheden gevonden wierden,
die goed, en nuttig waren voor 't algemeen .... waar
„ omtrend het niet onverfchillig kan geoordeeld worden,
een oogenblik feil te ífaan. De Heerschzugt van
„ PHILIPS was met Dapperheid en Verfland gepaard. Zo
„ heldhaftig , dat hy, voor zyn proefftuk ... in den flag
van Saint Riquier, eigenhandig, drie gevangenen maak„ te, waar onder POTON DE SAINTREILLES , een der be.
roemdile Kapiteinen van zynen tyd ; hoog . . jegens
„ zyne meerderen, beleeft, als 't hem te Rade kwam,
„ jegens zyne minderen, kende de Hertog de kunst van
,, regeeren ... grondig , en wist 'er zig ... meesterlyk
van te bedienen. De vermeerdering van eigene groot.
„ heid was ... 'er, veeltyds, het eerfle beweegrad van,
„ maar ook dit kon niet verhinderen, dat zyne Onder„ zaten 'er gewenschte vrugten van trokken. De flaat
„ der Nederlanden wordt , door een' treffelyken Schry„ ver ... by 't Land van Belofte vergeleken. Door zy.
„ nen invloed bloeiden 's Lands Koophandel en Zeevaart,
„ voor welker aanzienlykile takken .... hy nuttige in„ (tellingen maakte, en, door zyn aanzien buiten 's Lands,
„ 'er de nodige klem aan kost byzetten. Gebooren Min.
naar en Voorítander van Kunften en Weetenfchappen ,
„ fpaarde by niets, om dezelven aan te moedigen, en
„ fommigen denken zelf, dat hem dit den naam van
„ goed verkreeg (t). Hy verbeterde de hooge School te
„ Len(*) De Schryver brengt hiervan een aanmerkelyk voorbeeld
by , het geen wy, kortheidshalve , voorby gaan.
(ti De aanhaalingen van andere Schryveren hebben wy, in
dit uittrekfel , doorgaans , achterwege gelaten ; maar hier moeten wy 'er uit ontleenen, dat de Hertog „ jAN VAN EIK, dien
„ men houdt voor den Uitvinder van het fchilderen met Oli,, verw, tot zynen Raad ziaakte."
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Leuven , trok de kundigfie Leeraaren derwaarts et1
,, fligtte, voor zig .. de fchoonite, veelal gefchreevene,
„ Boekery, die toen in Europa bekend was, en welkers
, uitmuntende overblyfzelen nog te Brusfel gezien word
, den. Zyne Regten .. wist hy firengelyk te handhaa„ ven, maar zo by zig bedroog fchaamde by zig niet
„ zulks te erkennen en te beteren; ook wist men voor„ beelden, dat hy , om aan 't regt te voldoen , zyne
„ Gunstgenooten gefaraft hadt. De Schattingen, welke
„ hy opleidde, waren, fomtyds, zwaar, maar de Win,, ften waren meer dan voorheen, en, als het de zaak
„ eischte, hadt by de lasten wel eens verminderd. Ik
„ vinde, dat hy, ten jaare 149.7, het Hof van Holland
„ gelast hebbe, om de goederen der, te flerk, aangegroeide Geestelyken hier te lande, indien zy voor den
„ Hove niet behoorlyk wilden te regt ftaan , in zyne
„ handen te (lellen, en fchoon hier van niets fchynt gekomen , moest egter het verminderen der Geestelyk„ beid, en van hunnen invloed op waereldfche zaken,
„ der Gemeente 'tot nut tlrekken. Zyne Miltheid ....
„ heeft zig , misfchien, meest tot andere Grooten, tot
„ zyne Hofgenooten en eenige Geleerden, uitge(lrekt ,
„ maar, behalven dat het laatffe byzonder pryzenswaar„ dig was, vinde ik, dat de Burger mede in zyne gun„ f'en deelde .... Deeze Baaltjes ... doen my denken,
„ dat PHILIPS ... ondanks zyne gebreken , den naam
van goed niet geheel onverdiend, gedraagen hebbe ,
voor zo ver zyn beftuur, over 't algemeen genomen,
,, goed a dat is vorderlyk voor zyne Landen bevonden
,,wlerdt.
Gaarne zouden wy hier nog bybrengen het geen, bladz.
39-48, gezegd wordt van den (laat der Krygsmagt ia
oude tyden , van de veranderingen , welke KAt UL de I
in dezelve maakte , en van den nadeeligen invloed, welken dit had op de vryheid der Landzaaten; gelyk ook
de gewigtige Aantekening , bl. 68-77 , over de huldiging van PHILIPS den II, in Zeeland, en het geene, op
en omtrent dien tyd, voorviel in het vastdellen der Nieuwe Keure van die Provintie: maar, behalven de voor ons
bericht al te groote uitvoerigheid dier Aantekeningen ,
moeten wy eenige ruimte voor het Vyfde Stuk overhou.
den. Wy zullen daarom nog alleenlyk zeggen, dat, gelyk de Schryver achter het Derde Stuk de Afbeelding ge.
voegel
,,

;

,

,

,
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voegd had eener oude Tekeninge uit een oud Boek ter
Leenkamer van Holland berustende, waarin Mr. PIETER
!LEOOSTEN ZWEEN VAN RENESSE den Hertoge PEIILIPS VAN
MOURGONDIE een Register van 's Lands Privilegien aanbiedt , zo achter dit Vierde Stuk eene diergelyke Tekening voorkomt, voorílellende denzelfden Hertog met zynt
Gemalinnen, den Graave van CHAROLOIS, enz.
In het Vyfde Stuk ontmoet ons weder een aantal van
gewigtige Aantekeningen , b. v: over de verl'preidinge
van de Leere der Hervorminge in deeze Landen , bl. i ,
enz. — over de gefchenken den Hovelingen , ter voortzet.
ting van wettige verzoeken, gedaan onder de Regeering der
laatfte Graaven , bl. 8, -- over de overi}rooming van een
gedeelte van Holland en van Zeeland, in den jaare 153o,
bl. 9, en vooral in de Bylaagen, bl. 9.7, 98, over
MARGARETA VAN BOURGONDIE, 'S Keizers Nloeie, bl. 9,
over 's Keizers Beden , bl. I„ 44, 49, 88, over het in Gefchrift brengen der iledelyke Costumen,
bl. 14, — over het doen van Beroepen op hoogere, en
het onttrekken van zaaken aan de gewoone, Rechtbanken,
over de geduchtheid van het Graaflyke
bl. i6, 17,
Hof van Holland, Zeeland en Friesland , bl. 18,
over de zorge voor het onderhouden der Dykaadjen, bl.
over den aanflag van Hertoge I{AREL VAN
23, enz.
GELDER op Enkhuizem, in den jaare 15 .37, en de ontkenning daarvan door den Hertoge, bl. 40, enz. en in de
Bylaagen , bl. 115, --- over de poogingen der Landvoogdesfe, in het jaar 1540, om in de vergaderinge der
Staaten van Holland het inwilligen eener bede met de
meerderheid door te dryven , bi. 49, — over den Excyns op het zout, bl. 67 , -- over het leggen der grondllagen van eene volflagen overheerfchinge door Keizer K
BEL, bl. 72, — over den tegenfland, welkeil de toeftemming en bezegeling van het Verdrag van Augsburg,
in het jaar 1548, in Holland, en vooral in Friesland, ontover de leenroerigheid der Hollandmoette, bl. 73,
fche Graaven van het Keizerryk , en of Keizer FERDI•
AND de I1I , in het jaar 1648, van alle oppergezach
over de Vereenigde Nederlanden afgeftaan Nebbe, bl. 74,
76, over den Staat van Oorlog van het jaar 1551,
bl. 88, — over de waardye van Los- en van Lyfrenten,
en over de fchaarsheid van geld hier te Lande , omtrent
het jaar 1SS4, bl. 90, en meer andere, Alles wat in dezei-
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relv'e merkwaardig is kunnen wy onmogelyk afffhryven,
Pn zullen ons daarom vergenoegen met de eer(le Aantel;ening over het geen tiWAGENA.^R zegt, aangaande den
voortgang der Hervorminge in de Nederlanden, dert
Leer mede te deelen: te meer, daar in dezelve eene
by veelen onbekende byzonderheid voorkomt. „LUTHER,"
leezen wy bl. i , , die, gelyk men te recht heeft aan ,, getekend (*), zig in deeze Duitfche onlusten , zeer
,, befcheiden hadt gedraagen , en zo de Edelen en Over„ heden, als den Boerenhand, opgezet door zynen af, , gevallen' Leerling nruNTzLtt , getrast hadt te bevree<
„ digen , met den eerften meer zagtheid en toegeeflyk„ held, den laattien, (die zig op hem beroepen hadden,)
meer gehoorzaamheid en ondergeíchiktheid in te boe„ zemen (t). en geen burgerlyke gefchillen, met derf
» naam van Godsdienst te dekken, LUTHER , herhaal ik,
„ verzuimde niet zyne Godsdienstige gevoelens , eige.x„ handig s den Nederlanderen mede te deelen, en hadt ,
„ reeds ten Jaare 1523 , met dat inzigt, eenera Brief
t , aan alle Broederen in Christus , in Holland, Brabants`
en Vlaanderen , afgezonden (4-) 't geen , zo als ook
„ de overzetting in 't Nederduitsch , ten zelfden tyde,
, van zyue Hoogduitfche Vertaaling des Nieuwen Tes„ taments, niet nalaaten kon zyne Leer voort te plaritg ten; te meer, daar fommige Grooten, hier te lande,
,, zig ; fints lange , over de noodzaaklykheid van Her„ vorming, van welke men, in vroeger eeuwen, reeds
,, was overtuigd geweest , ook in deeze , gunflig had„ den uitgelaaten : onder welken , byzonder , de naare
„ van Graave HENRIK VAN NASSAU, die, van den Jaare
„ 1515 tot 1522, Stadhouder van Holland geweest was,
i , gefpeld wordt (s).
„ Geheel anders, egter, dagt omtrent dit werk KAi , REL , Hertog van Gelre , die, hoe zeer een gezwoo.
ren
(*) „ ROBERTSON ,

Hist. Of Charles V. VO' a."

(f) ,, GNODAL, Rustican. tumult. in German. spud sctiAK•
niuM, in German. Antiq. Tom. a. f. m. ío37. 1044."
(4) ., TE WATER , Kort Verhaal der Reform. van Zeeland
bt. 4."

(g) „ TE WATER, 1. c. en WAGEN. Vadert. Hist. IV l7, bL
4ó2 en 443." [F Iet overige deezer Anntekeninge, onder aàa
de bladzyde, laten wy achterwege, als enkel de verbetering eenei
mnizílellinge van WAGENAAR behelzende.]
-
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ren vyand van den Keizer , des niet te min en zb
„ men meent, om den Koning van Vrankryk te belie„ ven, zig den grootfien yveraar voor het Pausdom , on„ der de Nederlandfehe Heeren , betoonde. By hadt ,
„ onder anderen, eerst in 't Latyn, en, kort daarna,
„ ten Jaare 1523, in de Overlandfche Taal , of plat Gel,, dersch, op zyne kosten, zeker Werkje , waarvan ik
„ een Afdrukfel bezitte , doen ter Persfe brengen , 't
„ geen gefchikt was, 'om onder 't Gemeen verfpreid te
„ worden en , in het welke , overeenkomilig het op,, fchrift, gehandeld wierdt van de verveerlicke aenftaende
„ tyt Endechristes ; (d. i. des Antichrist) van Endechris„ te: Toerlopers, enz. De Schryver, die, zig te Ma„ riengarden ophoudende, zynen naam verbergt (*), doclr
•, zich een arm Priester noemt , behoorende tot de or„ de van Franciscus , gevoelde wel de ongegrondheid tier
„ Voorzeggingexi van zekeren Starrekyker, genaamd BAR„ THOLOMEUS FRIST en van anderen, waar mede men,
„ toen ten tyde, veel op hadt en , door welken , de
„ komst van den Antichrist bepaald wierdt, tegen den
„ Jaare 1500 of '5°S, onder het verfchynen van dien
„ Staartftar, van wren ik elders reeds , met een woord,
„ gewaagd heb (-I-), maar oordeelde , egter,, dat men
„ thans , van jaar tot jaar , den Antichrist te wagten
„ hadde , en meende deszelfs Voorloopers te vinden in
„ MARTINUS LU rIJER (dien by Margius Lucer heette) en
„ in deezes Aanhangelingen, welken by de Scheltwoordett
„ van Martiniaensclanten , Martiniaens Broeders , Lufige
„ Capbruederkens , Duuelstrauanten , onreynen honden , de
„ nycht werdieh en fynt dat men fe menfchen nomen fall,
„ en, ik weet niet, wat al meer, toewierp. ERASMUS
,, mede, die thans zeer in het oog liep, bleef, onder
den naam van Roterodamus, niet ongefchend en zelfs
„ de Keurvorst van Saxen, dien men, (pottende, Schoerforst noemde, zo wel als de overige Duitfclte Princen ,
die 't gevoelen va,] LUTHER begunftigden , hevig ge.
„ lasterd en ter helle geweezen , midlerwyl de Gods„ dienil:igheid van Hertoge KAREL, ten hoogre, geroemd
„ wierdt.
„

(*) „ Sommigen meehen , dat zyn Voornaam UENDRtr was;

„ zyn Toenaam is my nergens voorgekomen. Yid. POIi7"iAN.,

„ Histor. Geir. f. 7'-0 762,
774 et 777• '
7
(t) „ Zie deeze dasimner k. op WAGEN. IP D. b. s93 r. 5."
-
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wierdt. Om egter te doen zien, hoe weinig onto voor
Opperhoofd, tegenwoordig, in den grond-„'tRomfche
„ der zaake, ook zelfs by de Verdeedigers van het Paus.
„ dom berustte, verdient het opmerking, dat de Schry.
ver geen zwaarigheid maakte Paus LEO , en deszelfs
i , Prelaaten, zeer nadruklyk te berispen, dat zy, tegen
„ de Leer van 't Evangelie , God verzogten , met het
aanroepen der Heiligen in den Hemel, tot het uitroeien
„ der Ketteren, daar 't, egter, veei natuurlyker was, in
„ deezen, eerst toevlugt te neemen tot de heiligen, die:
^, op aarde wandelden; met naame tot den Keizer, den
„ Koning van Frankryk , den Hertoge van Gelre, era
„ eenige andere Duitfche Vorflen (*). Ondertusfeherz
„ ontmoette Hertog KAREL zeer veel tegenftand in zy„ nen geloofs yver en hadt, eenigen tyd bevorens, aan
„ den Opfteller van dit Boekjen gefchreeven , dat het.
„ reformyren — fwaer to doen was. Om, evenwel, meer
,, gezag aan het Werkjen by te zetten, hadt Hy zyne
„ Geflagt- wapenen voor en agter het zelve doen druk„ ken , en een' ieder, die in zyn Land wilde verkeeren ,
,, doen waarfchouwen aan het zelve geen hinder toe te
„ brengen (f)."
Eenige mtsitellingen worden verbeterd achter een der
volgende Stukjes, en behoeven dus hier niet aangetoond
te worden. Alleenlyk zullen wy aanmerken, dat de Ilrengheld der Staaten van Friesland tegens de Herdoopers ,
bs

waarvan de geachte Schryver fpreekt, bladz. ga van het
het Vyfde Stukje, nog verder ging dan by daar opgeeft.
Uit de aldaar aangehaalde plaatze van het Friefche Charterboek (bl. 672 , 6^3) blykt , dat gemelde Staaten aanboodeu. den ,,Stadthouder ... byflan
t tegen d'zelve Ge„ wederdoopten binnen 'sLants te doen, gelyk fy nu voor
„ Oldeclooster gedaen hadden , ofte oeck meer oft min ,
,,, te wetene den derden ofte anderde man , ofte in„ dient noot waere, man by man."
(*) De Schryver bevestigt dit, in eene Aantekening aan den voet
der bladzyde, met de woorden van het Werk zelve , maar welke
wy hier, zonder te groote uitvoerigheid , niet kuanen affcbryvest.
(t) Zie de naastvoorgaaude Aantekeízing.
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J. c. GATTERER , algemeene Hedendaag/che Geographie.
Naar het Hoogduitsch. Twee Deelen. Te Utrecht by
B. Wild en J. Altheer, te Rotterdam by J. Meyer,
1792 en 1793. In gr. 8vo, te zamen 82o bl.
Te naauw beperkt , Om eene uitgebreide befchryvîng
1 van de Aarde en haàre Bewooneren te geeven , be.
helst dit Werk eigenlyk eene keurig en ruim uitgewerkte
Geographifche Schets; in welke de belezenheid en oordeel
elke bladzyde, zigtbaar is.-ktndevaSchry,op
diet Lente Deel gaat over de Aarde en derzelver 13ewooneren, in het algemeen, en over Europa in het by
zonder; het Tweede over Afién elfrika , flmerika en
Aujtraliën ; wordende door een uitgebreid Register ge
-floten.
Schoon men al geene opzettelyke Befchryvingen van
byzondere Steden of Plaatfen , in deeze algemeene Hedendaagfche Geographie , moet koeken , als vallende dezelve buiten het beflek van den Schry ver ; zo zal men ,
ter vergoedinge van dat gemis , verfcheidene byzonderheden aantreffen , die men by andere Aardryksbefchryvers
zelden , of geheel onvolledig, behandeld zal zien. Ten
voorbeelde daar van, zullen wy hier § 14, uit de Eerfie Afdeeling van het Eerfie Deel, mededeelen.
„ De ge/teldlzeid en de bejtaandeelen van den Damp.
kring des Aardbodems verdienen ia byzondere deelen befchouwd te worden.
I. Dampkringslugt.
i) In naaren gewoonen toeflard, het naast aan de oppervlakte der aarde, is zy omtrent 800 maal ligter, en
byna i9 maal warmer, d..n water. WOLF vond eenen
kubiekvoet van zulke lugt 585 grein , Apothekars gewigt,
te weegen ; en volgens n£ SAUSSURE woog zulk eert
voet 800 grein ; maar , door ftroovuur verhit zynde,
wordt zy zo ligt, dat zy, in een hol ligchaam befloten
zynde, midden door de nabuurige Dampkringslugt , tot
eene aanzienelyke hoogte met het haar bevattend ligchaam
kan opíiygen: en op deeze wyze verhief zy, den jr Juny
1783, het eerfte lugtvoertuig van M orcTGOLFIER.
„ Q. De Dampkringslugt, digt naby de aarde, Raat op.
eenen zeer hoogen trap van uitzetting; want zy kan, zelfs
door de hitte van een uitgloeijend yzer, flegts in eene
4 maal
,
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^. maal grooter ruimte uitgezet worden. Daartegen laat
zy zich ongemeen ftérk zamenpersfen. BOYLE deed de.
zelve eene 13 maal kleiner ruimte, en HALLEY eene

bo maal kleiner, beflaan: ja HALES beweert, dezelve 1837
maal naauwer zamengeperst, en dienvolgens omtrent nog
eenmaal zo digt als water , gemaakt te hebben. Men
Ilan met zamengeperfte lugt, in een Windroer, kogels af.
fchieten : want de zamengeperfte lugt behoud Naare veêrkragt des te fterker, hoe fterker de drukking geweest is.
3. De Dampkringslugt, als lugt befchouwd, is uit
driederlei foorten van lugt zamengefteld. Deezen zyn:
„ a) Gedephlogijteerde, of adembaare goede lugt, door
SCHEELE vuurlugt genoemd , wyl dezelve tot voeding
van het vuur, gelyk ook tot het dierlyk leven, onontbeerlyk is. Zy beffaat uit zuivere lugt, met een gering byvoegzel van het fynfte water: bedraagt omtrent
tot 3 van het geheel : is ,o zwaarer dan de gemeenti
lugt , en $7 maal warmer , dan hetzelfde gewigt van
water.
„ b.) Vaste lugt, door BERGMANN en SCHEELE lugtzuur genoemd. Zy heflaat uit een fyn zuur: is voor
het dierlyk leven nadeelig, bluscht de vlam uit, vermindert
den omtrek der gemeene lugt, laat zich met water ver.
niengen, belet de verrotting, maakt een gedeelte uit der
uitgeademde, en omtrent 4 of
der gemeene lugt, en
is byna de helft zwaarer dan de gemeene lugt.
„ c.) Gephlogileerde lugt, door BERGMANN en SCHEE .LE bedorven lugs genoemd, (ten minhen onder deeze mede begreepen.) Zy beflaat uit zuivere lugt en phlogiston
bedraagt ( als geheel bedorven lugt genomen) omtrent
van het geheel: is zeer nadeelig voor de gezondheid,
laat zich niet met water vermengen, maar wel door
fchudden met water verbeteren : is omtrent ligter,
dan de gemeene lugt, en bevat ílegts T. der warmte van
deeze laatle. --r Menfchen en dieren ademen, by het
adem fcheppen, goede lugt in, en ademen bedorven lugt
uit ; planten en boomen daartegen zuigen tot derzelver
besten wasdom bedorven lugt in , en waasfemen eene
zeer goede adembaare lugt uit : zo dat het plantenryk,
menschlykerwyze gefproken , altyd weder goed maakt ,
het geen het dierenryk bedorven heeft.
,, Eene hoofdfoort van bedorven lugt is de ontbrandbaare, of gemeene ontvlambaare, ook brandbaare lugt genoemud. Dezelve ontwikkelt zich in oplosftng van Metab.
Qn3
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taaien, by liet verbranden van dierlyke en groeibaare lig
chaanren, enz. laat zich met het water weinig of niet ver.
mengen; is .sneer dan 12 maal ligter, dan de gemeene
lugt, en word, wegens slaare hyzondere •ligtheid , tot de
Jugtreizen gebruikt , waar van de Hoogleeraar eiiARLES, te Parys, het eeríle voorbeeld gegeeven heeft.
„ Nog eene byzondere foort van de evengemelde ont.
bratidbaare lugt is de moeraslugt, welke men uit de biazen van omgeroerden modder opvangt. Zy is flegts 3
ligter, dan de gemeene lugt, en dus zeer veel zwaarer,
dan de ontbrandbaare lugt."
De Schryver verklaart vervolgens nog in deeze § het
Dampkringswater ; — dan wy hebben genoeg gezegt,
,om dit nuttig Werk te doen kennen , in net welk de
nieuwlle Berichten eerie gefchikte pïaatfe verkreegen hebben.
Het toekomend Paar Drie Duizend. Eene Mymering; voor
aan de Maatfchappy der Ver-gelzniopdra
voerende FELIX r7ERUTIS ; door-dienjt,rSpuk
AREND FOKKE Simonsz., Medelid derzelver Maatfehappye, en van ver/cheide Dicht- en Letteroefenende Genoot
Te .4nfterdani by A. Fokke Simonsz., z79z.-fchopen.
97 bi. in gr. &vo.
:

elukkig was de Heer FOKKE , eenigen tyd geleeden,
geflaagd, met zyn Droom, getyteld; Den Iodernen
Belicon (*), in een boertiger í}yl, eenirae zyner gedagten, omtrent den hedendaagfchen fmaak in de Poëzy en
Verificatie, voordraagende. Een inval, om ook zommige
zyner bedenkingen over meer gewigtige toffen en ernfliger
onderwerpen, en wel over den Raat der Geleerde en Huis
zaaleen in nog verre in het toekomende ver -houdelyk
Eeuwen, eens by wyze van Mymering mede te-wyder
deelen. De aart der zaake liet hier overal den boertigen
toon niet toe. Weshalven dit Stukje een ernaiger voorkomen dan het voorgaande hebbe , fchoon niets van het
f}yve of gemaakte.
Duidelyk is het, en de Schryver komt 'er openlyk genoeg
(*) Zie onze dig. Uzderl. Zetteroef. voor 't Jaar 179 2 , Eer(le

stuk, bl. z7o.
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sloeg voor uit (bl. 6) dat hy het voetfpoor volgt van
diens Droom , ten tytel voerende: Het raar
twee duizend vier honderd en veertig (*)
Een ruim tydvak voor zo groote Veranderingen , als
deeze Mymering hem doet ondervinden; een Tydvak van
XIII Eeuwen, fielt den Mymeraar op een oneindigen af.
fland van by zyn leeven op misffagen betrapt te worden, en zrt eene meerdere mogelykheid by aan de gansch
groote omwenteling , die in dit Land alsdan zal voor
dit Land, waar ten dien dage alle-gevalnwz;i
Dyken weg zyn , en , op de nieuwlte Kaart der Nederlanden, de Stad Amfterdam vergeefsch gezogt, en alleen, op den kant, deeze aanwyzing gevonden wordt:
Hic olim flmjlelopolis fortasfe fita erat. ( Want men
f.prak en fchreef toen in 't Latyn); misfchien is hier de
plaats, waar ArJterdam weleer gelegen heeft terwyl dit
teken gefteld was op de hoogte, waar men eigenlyk het
Dorp Kudeljteert zou moeten zoeken : wanneer ook bykans alle Koophandel geweeken is, behalven, die in Boeken; die bloeijende, en van merklyke uitgebreidheid , is.;
dewyl men, in dat Tydperk,de beste Werken van Smaak
uit Siberien, Kamtfchatka, japan, Nieuw -Holland, het
t'luur - Eiland, California, Canada ,en van de uiterfte Kus
-tendr
Aarde, kreeg (t).
De Geleider van den Mymeraar, met wien hy veele
tuslchenkonmende Gefprekken houdt , brengt hem eerst
by eenen Wysgeer,, die hem heusch ontvangt, en met
wien by handelt over de verfchil(cukken der Wysgeeren
van
IiERCIE R , in

;

(*) Van welks Eerfle Deel onlangs eene keurige Nederduit-

fche Vertaaling het licht zag, by de Boekhandelaars noun en
LoosJss, te Haarlem. Zie onze Algem. Vaderl.Lett. hier boven

bi. 220. Het Tweede Deel is ook reeds uitgekomen, en zal
van ons onverwyld onder handen genomen worden.
(t) Werken van Smaak moeten dus in kortlings befchaafde
Landen , ten dien dage, gefchreeven worden : want in deeze
íiM7ymnering vinden wy Groenland, Canada en Siberien, onder
dezelve geteld, zie bl. 42, en op hun, als mede op de Bewoonders van de Kust van Magellaan en in Nieuw- Zeeland,
waar cie Kryg&kunst, uit Europa wyd verbannen, neig in bloei
is, het zeggen van PLATO toegepast: dat God hun de helft van
hun verf/and benomen heeft; ten einde zy minder de hardheid
cat het enaangenaan2e van hunnen float zouden aevoelenn.
Qq4
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van de XViIIde Eeuw, en de vorderingen tot deezen tyd
gemaakt, die verbaazend'zyn; doch ongelukkig voor den
Myineraar in een oogenblik niet begrypbaar konden ge:
maalt worden: waar toe zeker veel deedt, dat de Wysgeer gereed tlondt om op reis te gaan in eene Aërottatilche Machine ; met welke apen thans in den Dampkring zeer geregeld, gemaklyk , en buiten gevaar, reisde.
„ Want men heeft," zegt d; Wysgeer, „middelen uit 91 gedagt om dezelve geregeld te beUuuren , ten mintien
„ voor zo verre, dat 'er twee of drie perfoonen ve il ig
" mede kunnen reizen; ten welken einde 'er ook groote
„ verfchikk.ingen, omtrent het reizen en het geen daar toe
„ behoort, gemaakt zyn, Dit bevordert ongemeen den
ommegang met de verstafg elegene Volken, en heeft
„ veel tot befcnaaving van verfcheide Natien toegebratgt
„ want, by voorbeeld,;lraks vertrek ik wet een Baloir na
„ Guinea , ik moet daar eenige zaakerg vcrrigten , wyl
„ daar een Werk van my op dc pers is, en zal denk„ lyk in de- andere week in holland weder te rug ko,,, men, als ik niet nog een uitflap by een myner vriclzy, den te Sirnbaoe , in Mnromotapa, doe : want dat is
,, een zeer kundig Natuutondierzoeker; by heeft een uit•
geleezene Bibliotheek van de nieuwíle flfricaanfche
,, Werken." — De \Vysjeer verzekert, onder andere,
dat LAvotsaErt in de Scheidhunde het rechte fpoor betreeden heeft , en dat zy niet alleen de helling van dien
waarlyk grooten Natuuronderzoeker meer en meer bewaarheid gevonden, maar ook nader ontdekt hadden, drt
'er waarlyk geen Elementen of Hoofdf'oflyke beginzels
voor den Mensch kenbaar waren; dat zy alles zamengefteld gevonden hadden.
't Is der moeite waardig, in de Bibliotheek des Wysgeers te treeden. Natuurlylc zogt de Mytneraar de Ne
Werk dat my-detuifhA}rnop:„Hetfi
„ in 't oog viel," zegt hv, „was JACOBL CATZti, Opera
„ omnia poetica, cunt notis variorum. Ik nam 'er greetig
„ een Deel uit, de Text was Hollandsch, met eene La„ tyn fclie Vertaaling 'er tegen over, en met Latyn/clie Aan
teken ingen voorzien, die ik zeer wonderlyk en eenigen-„
,, geheel tegen den zin des Dichters vond. By voor
beeld, by de uitdrukking deuzig brein, vond ik deeze-,
„ noot, deuzig, olim apud Belgas nomen Epidemix., con„ firuEtum e voce Gallica deux , duo, & Belgica , ziek, mor, be^s; welut d cetetr deux ziek, id eft, in duas partes morbi
,,
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affetunt cerebrum, fcilicet in occipitem & fancipitem (*).

„ Ik moest lachen over deeze geleerdheid, en verzekerde
myn geleerden Vriend, dat deeze Commentator in eene
„ groote dwaaling vervallen was." -,— De Wysgeer gaf
hier op te verflaan : „ Men houdt hem anders nog al
„ voor den besten; by heeft ook den ouden VONDEL, Cl]
,, eenige andere Dichters, uitgegeeven : maar ik moet u
„ een Werk tonnen, dat het kruis onzer hedendaagfche
„ Geleerden en Taalonderzoekers is: zie daar, over dit
„ Boek zyn nu bereids al twintig Werken gefchreeven,
r , en nog begrypen wy alles niet. — Ik nam het melt
„ vlyt aan, en dagt eerst dat het Hebreeuwsch ware;
„ want ik vond. den Tytel aldus geheld: E. WOLFF! Do,, mince eruditisfmce rr Cor civicum, ad optimas codices

,, rejtituta, cum lettionibus variantib. & notif perpetuis.
,, Irkutskoi, MMXC (1-) Wel nu, dagt ik, dat ziet 'er

„ al heel raar uit ! ik bladerde dit Werk eens door, maar
„ voudt , dat de geleerde Commentator het allermeest
„ niet de Brieven van Broeder Benjamin, want het was
„ de Sara Burgertaart van Mejuffrouw WOLFF, verlegen
„ geweest was: deeze waren zo duidelyk verklaard, dat
„ ik 'er geen woord van begrypen kon, Nu, zeide ik,
dat is my te geleerd!"
Onder den weg na den Boekverkooper, by wien zy de
tweede Vifiete afleidden, vroeg hy na Galanterie- en Parfum - winkels , zynen Geleider onbekend , en die de opheldering, waarin de woorden Petit iWaitres, 3onge Heerera
en Dames du Ton , Etuis, Odeurs, Bonbons, kwamen,
even min verllondt; doch 'er zyn, onlangs in Yapan uitgekomen, Glosfarium Linguce Gallige antiquce eens over zou
naazien; denkende, dat alle die woorden overoud en ver
Fransch waren.
-getn
Dat hy het in den Jaare MMM in den Boekwinkel geheel anders vondt, dan in en omtrent het Jaar MDCCXCII,
zal
(*) Dat is : Deuzig was eertyds de naam van eene Volkszieke
het woord is zamengefleld uit het Franfche woord deux,
twee, en het Hollandfche ziek, als of uien zeggen wilde deu x
ziek. brein, dat is, een brein, dat aan wederzyden, in 't voor en agterhoofdsgedeelte, door ziekte aangetast is.
(t) E. WOLFF, SARA BURGERHART , na de beste uitgave,
wet verfchillende Leezingen en doorgaande Nooten verrykt, gedrukt te Irkutskoi, 2090.
te;
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zal niemand bevreemden. Hy kogt 'er een Boek, ten Ty.
tel voerende : Hollandia agonifans reftaurata, five Hijtoria

rerum,in fcederatis pro vinciis,feculo decimo o&avo,geflarum,
auëtore Ha-ki-ung Chinenfe. Cum figuris reneis. Pekin.
giis, impenfis La - chi - to - ang, focietatis Litterari e Typogra.
phi, A° MMXC (*). -- In deezen Boekwinkel trof
by den Vader van Nederland aan, dat was die het Op.
eergezag in handen hadt; want de tytels van Keizers,
Koningen, hortten, enz. waren geheel in onbruik. Men
hadt Vaders der Nederlanderen, der Britten, der Kaffers,
enz., die geen floet van Dienaaren hielden, en nooit om.
ringd waren van gewapende Lieden.
By den Kunstkenner , dien zy vervolgens bezoeken,
krygen de Schoone en Beeldende Kun(Ien een beurt, en
is het onderhoud doormengd met vervrolykende byzouderheden, als over het Kaartfpel; waar op zy komen, doordien de Mymeraar het woord Ombren in 't gefprek gebruikte. „ Maar," zegt de Kunstkenner, „ daar wy
van 't Spel fpreeken, moet ik u eens even iets laatex;
„ zien, waar over hier zeer berk onder de Geleerden
„ getwist wordt; zommigen houden het voor een Spel,
„ en anderen weder voor Afgodsbeelden der Ouden , en
„ wel van fommige half befchaafde , half onbefchaaftle,
„ Volken, die men zegt dat in de XVIIIde Eeuw in
„ het hart van Europa gewoond hebben. Hy ver.
„ toonde my daarop een doos, waarin, onder andere niets
„ beduidende fnuisteryen, ook beeldjens van dieren van
,, goud, zilver, en met juweelen omzet, lagen, als Ele„ phantjens, Penningjens, Lammetjens, Kruisjens, Ster„ retjens en andere kleinigheden, welke ik weldra voor
„ Ridderordes erkende. Terwyl intusfchen de Kunstkenner
„ voortging net dus te redeneeren: Zou 'er aan die prul
wat gelegen zyn, dunkt u? Ik heb al-,letjnsoga
wil
geweest,
om ze mynen Kinderen te geeven,
in den
„ om mede te fpeelen ; maar , als "t waar is dat het
, oude Afgoden zyn, is 't nog al der moeite waardig
om ze te bewaaren.
„ Ik
(*) Dat is: Het zieltoogend dolland herheld, of Ge/chiedverhaal van het geen in de hereenigde Mderlanden, in de XVHIde
Eeuw , voorgevallen is, doer Ha - ki - ang van China, met koperen
planten, gedrukt te Peking, op kosten van La - chi - to - ang,,
re;j 00n Drukker van hef Letterkundig Genootfchap aldaar, A'
,
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„ Ik zeide daarop, dat het juist geen Afgoden waren;
„ maar dat 'er egter by my te lande nog groote eer aan
„ beweezen wierde, en dat iemand, die zo een Lammen
„ jen, Kruisjen of Penningjen, mogt draagera, al vry wat
aanmerkelyks ten dienlle des Lands moest verrigt -heb•
,, ben , ten minflen dat zyne Voorouders een aanmerkelykert
„ dienst aan 't Land moesten gedaan hebben." — „ w el
is 't mogelyk!" riep de Kunstkenner uit: „ Nu, dat
„ is toch ook al raar; dan zyn 't zo veel als tekens, om
„ iets te kunnen onthouden ! zo? Dan was het zeker,
„ om dat men die groote daaden anders vergeeten zou,
,, als men ze zich niet door zulk een figuurtjes herin„ nerde; wel nu, dan zal ik ze bewaaren: mogelyk, is
„ dit Elephantjen dan ter gedagtenisfe dat iemand die
„ Beesten het eerst ontdekt heeft; dit Lammetjen zal.
„ dan voor iemand die het gebruik der wol verbeterd,
„ dit Sterretjen mogelyk voor iemand die een nieuwe
,, Planeet ontdekt, badt, gefchikt geweest zyn; zo, nu
„ zal ik ze wel trouw bewaaren." — Hy kreeg daarop
dit nader onderrigt: „ Goede Vriend! neen, het is 'er
„ juist zo niet mede gelegen als gy wel meent: want
„ deeze figuurtjens werden veeltyds door lieden gedraa„ gen, die noch van de Natuurlyke Historie, noch van
den Koophandel of Sterrekunde , iets wisten : hurt
„ herkomst is ook van eenen .gansch anderen aart; doch
„ ik kan u verzekeren, dat ze meestal voor krygsverdien.
„ lien door Vorften gegeeven werden, en die ze droeg
„ was zekerlyk by 't gemeen in groote agting, al ware
„ by ook nog zo bot; maar ze zyn tog aan goud, zil„ ver en juweelen ,veel waardig ! "doch, dit gehoord heb
zegt hy, niet de grootfie koelheid: „ d, Als 't-bend,
„ anders niet is, dan zal ik ze maar aan myn kleinen
„ jongen geeven: want goud, zilver en juweelen, zyn by
„ ons zaaken van zeer weinig waardy."
Eindelyk bezoekt de Schryver, in zyne Mymering, de
Schoolen, waar de Regenten, onder den naam van Oud
Opzigters zyn; en verneemt, dat de Godgeleerdheid-ften,
dier tyden in eene goede Zedekunde beflaat : dat men
wel Godsdienstoefenplaatzen hadt , maar dat het Kerkiyk Gezag daar geheel onbekend was.
Doch wy hebben genoeg opgegeeven om veele Leezers tot het zich eigen maaken van dit kleine Werkje
aan te zetten. Maar willen wy hun, uit de Naareden des
Schryvers, vermaand hebben; dat men in deeze Mymerzi;g
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ring geene toefpeeling op byzondere Zaaken of Perfoonen
moet zoeken; ook erkent hy, dat 'er met voordagt veel
overdreevens in gevonden wordt. Twee byzonderlïeden,
omtrent welke hy goed gevonden, en het noodig gekeurd,
heeft, zich by voorraad te verdeedigen; terwyl by moge
nadere Recenfie en Verdeediging, over zommige-lyken
daar in voorkomende byzonderheden, dit noodig oordeeg
lende, het licht zal doen zien.
De Pleitende Pra&ifyn, of Manier van Procedeeren, in de
Steden en te Platten Lande , in de Provincie van Hol•
land en Westfriesland, gebruiklyk; bevattende een Compleet Formulier Boek van alle judicieele then en Inflrumenten , betreklyk tot dagelyks voorvallende Q,uestien ,
poor de Rechtbanken in de Steden , Dorpen, hooge en
vrye Heeriykheden , zo in Crimineele als in burgerlyke
zaraken , geventileerd ovordende ; erf, onder anderen , in
twee volledige Procesfan, in cas van Disfolutie en Defio.
ratie, voor dezelve gediend hebbende; zeer dienflig en van
noodzaaklyk gebruik voor alle jonge PraEifyns, welke zich
op de practyk voor hooge en làage Rechtbanken zoeken toe
te leggen ; federt lange jaarera byeen verzameld door een
kundig Rechtsgeleerde , vervolgens met fommige ophelderende Annotaties verbeterd, en byzonder met volkomen uit.
gewerkte Pleit • Memorien, daar toe dienende, vermeerderd,
door Mr. F. L. KERSTEMAN, Profesfor Honorair en Doctor der beide Rechten. Te4mfterdam by J. B. Elwe, ia.
In gr. 8vo.
. KERSTERIAN, een Schryver zyns handwerks, ge.
r lyk by te meermaalen, in zyn onlangs uitgegeeven
Leeyen , voorkomt , die zich , reeds voor lang , bekend
gemaakt heeft , door verfcheide meer en min uitvoerige
Werken, de beoefenende Regtsgeleerdheid betreffende, als
het Regtsgeleerd Kwveek chool , of Sleutel der Crimineele P-racyk; de Hollandfche Pleitzaal; de Academie der janRe Prac2zfyns ; de Prreceptor der jonge Notarisfan de Secretary
der Holland fehe Voogdyen ; de Regtsgeleerde Catechismus ;
de Oefenfchool der Notarisfan, enz. ontvouwt in den Breeden Tytel deezes daar by pasfenden Werks genoegzaam
den inhoud, en ontheft ons van eene breedere opgaave:
alleen merken wy op , dat de Gevallen, hier behandeld,
op de wyze in den Tytel vermeld, XXXI in getal zyn,
ge.
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gevolgd van een kort Uittrekzel van het Vlotrecht. —
In een kort Voorberigt geeft de Uitgeever te verstaan:
s , Toen my, voor een geruimen tyd, door een zeer kun„ dig Rechtsgeleerde , om te - examineeren, ter hand ge-

,, field werd, een uitgeleezen Collectie of Verzameling
„ van judicieele Instrumenten, weleer in Procesfen voor
,, de Rechtbanken ten Platten Lande , in de Provincie
„ van Holland gediend hebbende , befpeurde ik wel aana
„ fonds dat verre de meeste van die Schriftuuren on„ verbeterlyk en naar de kunstregelen der Praétyk op.
,, getiteld waren; maar ik ontdekte ten zelfden tyde, dat
„ 'er nog veel aan ontbrak, om deeze feparate Rukken ,
„ als een Compleet Formulier Boek , door den druk we„ reldkundig te maaken , aangezien de toegezondene
„ Schriftuuren zich alleen bepaalden tot het geen ieder
„ Pratifyn voor zyn Meester ingeleverd hadt , zonder
„ van die van zyn Party het miníle gewag te maaken:
,, om dit defeé51 weg te neemen , heb ik deeze Verza„ meling met Nieuwe Inftrumenten aangevuld, vooral in
„ zulke zaaleen , welke ik , federt den Jaare 1769 , als
„ Advocaat zelf bediend heb gehad , en vervolgends dit
„ Werk hier en daar met zodanige Annotatien verrykt ,
„ welke het tot vaste regelen voor jonge Prac^ifyns nood.
„ zaaklyk zullen maaken : ondertusfchen heb ik reden vara
te vertrouwen, dat men dit Compleet Handboek van ju.
,, dicieele In(trumenten,waar aan zeer bedreevene Rechts„ geleerden den eerften grond gelegd hebben , als een
„ meesterfuk , of liever als een voorlichtende Fakkel
voor de Rechtspleeging ten Platten Lande, zal befchou„ wen."
Wy kunnen 'er niets uit ontleenen ; de aart deezes
Werks is zodanig , dat het , om ten Fakkel te dienen ,
geheel moet voorlichten. Waarom wy allen , die
baat gevonden hebben by de andere Regtsgeleerde Schrif.
ten des ouden en ongelukkigen KERSTEn2ANS , rasden,
zich ook dit Kunstryk Formulier-Boek , 't geen , vol.
géns 'sOpitellers eigen getuigenis, „ zonder vergrooting,
i , een fchat van wel uitgewerkte judicieele Schriftuuren,
„ ten opzigte van allerlei materien van zaaken," behelst,

eigen te naaken.
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Gefchiedenisfan der Vereenigde Nederlanden, voor de Vaderland.
fche jeugd. XVI en XVIIde Deel. Met Plaaten en Pourtrai•
ten. Te dinflerdam by J. Allart, 1791, in i2mo.
p denzelfden trant, als de voorgaande Deeltjes deezer voor
de Jeugd gefchikte Gefchiedenisfen onzes Vaderlands uit.
O
gevoerd zyn, worden in het XVIde de voornaamfie Gebeurte-

nisfen in den Jaare 1786, een Jaar zo ryk in Lotgevallen,voorgedraagen; en die van het Jaar 1787, niet minder overvloeijende van belangvolle Gebeurcenisfen, in 't XVllde, tot het aari.
houden der Prinfesfe. De Opfleller bepaalt zich, doorgaans, in
dit netelig zo jongstverloopen Tydperk, tot de opgave der zaad
ken, zonder dezelve te beoordeelen: en kan de Jeugd deeze
Boekdeeltjes, even als de voorgaanden, gebruiken ter handlei:
ding, om, zo haar de lust bekruipe ter verdere naalpeuringe,
uitgebreider Werken, dat , Tydvak betreffende, te raadpieegen.
De Plaatjeslen Pourtraiten, niet fchaars in deeze Deeltjes, maas
ken het recht gefchikt, om eene plaats in Bene Kinderbibliotheek
te bekleeden.

,<tnflerdant in zyne Gefchiedenisfen in 't kort. Zesde Deel. Met
Prentverbeeldingen. Te dmierdam by j. Allart, 1792. Behal.
ven het Register op alle de Dee/en, 228 bl. in 12rno.
et dit Zesde Deeltje zien wy, by wyze van Zamenfpraaken, voltrokken , 4mflerdam in haare Opkomst, Bloei
M
en Aanwas, in haare Gebouwen, Koophandel, Burgery, Re-

geering en voornaame Inwoonders. Meestal drukt de ophef.
Ier het voetfpoor van den Stadsgefchiedfchryver WAGENAAR;
doch, zo veel laater fchryvende, heeft hy 'er eene en andere
byzonderheden bygevoegd van laater Jaartekening dan het
Werk zyns Voorgangers. 't Geen ook ten aanziene van het
tegenwoordig Deeltje plaats vindt; voornaamlyk omtrent de
Perfoonen, die, door Geleerdheid, Staatkunde, Dapperheid,
of uitoefening van Kunden en Weetenfchappen , den luister
dier Stad hebben helpen vermeerderen, fchoon hy zich tot do
reeds overledene bepaalt. In de keuze zou men kiefcher, en
in de uitvoering naauwkeuriger, hebben kunnen weezen. Voorts
is dit Deeltje met de Afbeeldingen van Benige der hier gedagte Perfoonaadien opgecierd.
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Befpiegelingen. Door J. VAN OS. Te Rotterdam y by J. Meyer,
1793. In gr. 8 vo. 114 bladz.
et genoegen hebben wy deeze Befpiegelingen geleezen, en
durven ze dezulken , die fmaak vinden in deeze wyze
M
der behandelinge van Zedekundige Onderwerpen, met volle

ruimte, aanpryzen. In een' vroegen morgen van den fchooiliten
dag begeeft zich de Heer VAN OS, met zyna verbeelding, in
het bekoorlyk veld. Hier vertoeft by den gantfèhen dag, itilllaande met zyne befpiegelingen op de onderfcheidene voor
welke hein ieder hoofddeel van dien dag aanbiedt.-werpn,
De flyl is vloeiende, en ryst, by wylen, tot eerie vry aan
hoogte. Al ware het niet uit de telkens tusfchen--merkly
gevlogtene dichtregels , 's 1Vlans fchryfwyze in hoer verheven
profa zou alleen een poetifchen geest aankondigen. Hoe
kragtig de Heer vete os zich, zo in onrym als in gebonden
maat, weet uit te drukken, diene het volgende ter proeve,
ter gelegenheid der befpiegelinge van een Onweder:
„ Ontzachlyk uur
verfchriklyk wedri
„ Rolt ook, rolt ook de hemel neer?
Of van de zwart bewolkte daken
„ Een wereld? welk een woedend kraaken
„ Des donders? kletterend geweld!
Dat hemel, aarde en zee ontflelt:
„ Uw davren, dreunen
yslyk klaatren,
„ Verdooft 't gebruisch der floutfle waatren 1
„ o Dwaas, eert gy Gods almagt niet,
„ By 't hooien van het brommend lied
„ Des donders van uw grooten Manker !
„ o Trotsehdart, fnoode Godyerzaaker!
„ Verwacht dan eens van 's Hoogoen troon
De donder/lem van zynen Zoon,
„ Die uwen fchedel zal verpletten,
„ U in onbluschbre vlammen zetten!

„ De wind verheft zich, de regen ílroomt langs de daken
,, en vloeit langs den grond, hagelfleenen mengen 'er zich on•
„ der, zy tikken op onze venflerglazen, als wilden ze ons toe.
„ roepen: gedenkt, gedenkt aan Hem! die onze duizenden uit.
„ zendt, uitzendt, om in éCo ao,!enblilz uwe verwachtinge te
vernielen; uitzendt, tot firaffe van hun, wier harten harder
zyn als [dan] wy, gep.ante verwoesters. Hemel! is 'er
„ geen einde, aan het woeden cler elementen, de dorm breekt
„ los, wat yslyk gehuil! hoe buigt, hoe fchudt het geboomte;
daar wordt een eik, hoe diep geworteld, uit den grond ge.
,, rukt,
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„ rukt, ginds het dak weggeflingerd! — ongelukkigen! die op
„ de pekelvloeden thans op uwe mastelooze fchepen door ake„ lige klippen of gevaarelyke franden met eenen verfchrikke„ lyken ondergang gedreigd wordt: hoe is u 't hart gefield by
het bulderen, by 't gonzen der winden, by 't rollen der wa•
„ terbergen ! vloekt , vloekt nu de zee -- zegent het land: wat,
„ helaas! kan dit u baaten ? ik beef, ik tril om uw gevaar!
,, mogelyk wordt uw geflingerde klei thans het onderíte bo„ ven gefmeten door de tuimelende gif, of zinkt plotzelyk in
de diepte der zee, en gy — In de eeuwigheid!"
Myne Ledige Uitten, door Mr. J. C. C. DEN BEER POORTUGAAL.
Te .4mflerdam, by J. Allart, 1793. In gr. 8vo. 34. bl.
n den ouderdom van zestien en zeventien jaaren , helde de
Dichter deezer Ledige Uuren de daar in voorkomende GeIdichten
op. Zy zyn, i: De ©nferjlykheid, opgedragen aan zyne

aanílaande Echtgenoote ANNA CLARISSA MARIA WASSENBERGH.
2. Eden de Liefde. 3. den de Vriendfchap. 4. By de Graven.
5. De Lente. 6. lien den Dood. 7 Gebed. 8. den myn Meisje,
nae haere herjtelling. 9. Ter Vyfent^vintigjaerige Echtvereeni.
ging myner waerde Ouders. io. Op Washington, en i t. Nerxo
,Jnte Mortem Beaius. Wy hebben dezelve met veel genoegen
geleezen , en twyffelen niet, of men zal de verdienflen van,
deezen jongen Dichter recht doen, en hem, tot het voortvaa.
Ten in de Dichtkunst , alle aanmoediging geeven. Tot eene
kleine pxoeve firekke het Versje
OP WASHINGTON.

Zie hier den waeren Held, die niet in bloed en traenen
Om valfehe glorie flreedt, en eigen grootheid zogt:
Maer, met een vasten moed, voor 'i heil van 't menschdoin vogt —
Voor de eedle Vryheid van verdrukte Americaenen.
Die door beleid befchermt, 't geen by door moed verwon;

1fle deugd en grootheid eert, eerbiedig; wASHINGTON.
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LETTER- OEFENINGEN.
He Eerfte Boek van Samuël; naar het Hebreeuwsch . Korte
Aanmerkingen over het Eer/te Boek van Samuël voor Ongel
leerden: door YSL'RAND VAN HAMI^LSVELD . Te elmfterdam
by M. de Bruyn, 1792, In gr. 8vo. 120 en 114 bi.
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y beginnen ons Uittrekzel van dit Deel met de Ver•
/ taaling mede te delen, die de Heer HAn1ELSV$LD
ons van het fchoone Lied van HANNA geeft;
Van blydfchap in JEHOVA
Dartelt myn hart!
Beguniligd door JIHOVA,
Hef ik het vrye hoofd om hoog,
De ontfoten mond fchroomt nu myn vyand niet;
Daar ik my in uw heil verheug!
Zoo heerlyk is niemand, als JEuovA !
Geen Wezen, buiten ut
Geen rots, als onze God!
Roemt in voorfpoed nooit vermetel!
Laat uwen mond geen wrev'le taal ontglippen!
JEnOVA is toch God, die het al,
Niet wetenfchap, regeert,
Maar 's menfchen doen is onberaden!
De boog der helden is gebroken,
Het ftruikelend volk met fterkte omgordt'
Verzadigden verhuren zich om brood,
Maar hongerigen houden feest;
De onvruchtbaare is eene moeder van zevenvouwig kroop,
Daar zy verwelkt, die op een aantal zoonen boogde.
JEHOVA doodt; Hy wekt ten leven;
Fly doet na 't Ryk der dooden dalen,
Maar brengt van daar ook weer te rug.
JEHOVA maakt arm, JEHOVA maakt ryk;
fly vernedert, en Hy verhoogt.
Den Beringen verheft Hy uit het flof,
Den armen verheft Hy van den fchamelen haard,
Om hem onder 's volks aanzienlykeu te plaatzen f
En den eerezetel

behendig te

fchenken.

JEHOVA, die de grondhagen der aarde gelegd,
LETT. 1 793 . LiU• 14.
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En 'er de landen op gevestigd heeft,
Slaat de fchreden zyner guuftelingen gade,
Maar fnoodaards komen oin in de donkerheid!
Geen mensch vermag toch iet door geweld.
JEsovA! --- die zich tegen Hem verzetten,
Zullen verbryzeld worden
Toonderend zal Hy hen,
Van den Hemel, verpletten.
JEnovA zal de aarde richten
Zo ver haare grenspaalen reiken.
Zynen Koning zal hy flerkte,
En aan zyn' Gezalfden
De zege verleenen!
Wy zullen, uit de Aantekeningen op dit Lied, flechts
een gedeelte van de aanmerking op het laatíie vers overnemen. „ Hoe komt r3ANNA aan dit denkbeeld van Koning en Gezalfden. — Zoo veel is zeker , in haare
Geestverrukking ligt een zeker vooruitzicht van de glorieryke regeering van JEHOVA'S gezalfden Koning, dat is,
Israëls Vorst, door JEHOVA begunliigd. Ik gis, dat
men, ten dezen tyde, reeds heeft beginnen in Israël te
mompelen van de noodzaaklykheid van eene koninglyke
Regeering, om onder dezelve hefc'iermd en beveiligd te
wezen tegen buitenlandfche vyanden , en een punt van
verëeniging te hebben tegen binnenlandfche verdeeldheden ; het welk, omtrent 50 jaaren daarna, zyn beflag
gekregen heeft. Dit kan HANNA aanleiding gegeven
hebben tot dit gezegde: Wanneer het daar eens toe komt,
dat Israël van JEHOVA eenen Koning ontvangt, (dat dit
eens gefchieden zou, hadt rrosus zelf reeds voorzien,)
dan zou JEHOVA aan dien Vorst ook vermogen en aan
overwinningen verleenen."
-zienlyk
In de zeer betwiste plaats, i Sam. VI: 19, houdt de
Heer HAMELSVELD de gewoone lezing , en vertaalt dezelve : Doch [God] verfioeg onder de burgers van Bethfemes, om dat zy in de aan JEHOVA gewyde kist zagen,
ook ,Jloeg by onder het [gantfche] volk, [onder de eerJten]
yo man, en [onder dit laatjie] So,000 maan. „ Ik begryp
de zaak dus , (zegt hy). De Bethf tuiten, verheugd, dat
zy de gewyde Kist weder hadden; behandelden dezelve
niet, naar r+MosEs voorfchrift, maar, het dekzel afligtende,
zagen eenigen van hun in dezelve, om welke reden,

weet ik niet. Nu ontftondt 'er eene pest, die 7o van
de
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de Betíífemiten deedt omkomen, en, zich vervolgens door
het gautiche land verfpreidende, 50,000 man onder het
volk het leven kostte. De rechtvaardigheid van dit
oordeel kan ligt ingezien worden. — Afgodery eti Bygeloof heerschten, ten dezen ty€le, onder de Israëiiáen,
en, door het voorbeeld van ELtys zonnen, was de eer;
bied voor den waarert Godsdienst geheel in verval gekomen. Door de nederlage, die de Israëliten van de
Filïjtynen geleden hadden, was het volk nog niet gebeterd. — Thans bezoekt God het volk met de pest,
welke haaren aanvang neemt , by gelegenheid , dat di
Betffenziten de gewyde kist, tegan de voorfi:hriften van
niosEs wet, behandelden."
Op Kap. VIII: i tekent by aan: „ Deeze woorden zyn
voor zeer moeilyk gehouden. Letterlyk zouden zy luiden : SAUL was een Zoon van ééu jaar, in zyn Koning
regeerde twee jaaren over Israël dat is,-ryk,enb
gelyk men elders gemeenlyk deze fpreekwyze vertaalt :
SAUL was één jaar oud, toen by Koning. werdt, en by
regeerde twee jaares over Israël. Doch, elk ziet,
hoe ongerymd dit luiden zou. Veelen meenen daarom,
dat 'er in den Tekst het jaartal uitgevallen zal zyn , eet
dat men, volledig, dus zou moeten lezen: SAUL was een en - veertig jaaren oud, toen by Koning werdt, en by re.
geerde twee-en- twintig jaaren over Israël. En , men kan,
to de daad , voor deze gisfing zoo veel waarfchynlykheids inbrengen, dat zy niet geheel verwerpelyk kan voorkomen. Ik heb echter in de Vertaaling de opvatting ge.
volgd, die ook gevolgd is in onze Nederlandfche Overzetting , om dat het Hebreeuwsch, des noods, dezelve
dulden kan."
In hetzelfde HoofdIl. vs. 5, waar ook verfcheiden Uit
menen, dat de talletters, door íchuld der Afichry-legrs
vers, bedorven zyn, poogt de Heer HAMELsvgLD de ge
lezing door deze Vertaaling te redden: De Fili*-wone.
flynen verzanzelden zich — a-- 30,001) [man, die op] krygs*
wagens []treden]. „De legermagt der Filijtyrkn, (zegt hy,)
„ is dan ,ten mini}en ,in zekere evenredigheid,, schoon men
„ bekennen moet, dat zy evenwel verbaazend groot is,
„ doch, indien wy JosEPHOS gehoor geven, hadden zich
„ veele andere volkshammen met hun verëenigd." Wy
gelooven,intusfchen ,dat dergelyke inlasfchingen zeer t^gert

het taalgebruik ítryden, en dat uien hjer altbands tgt ver.
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betering van den tekst zyn toevlucht moet icemen, indien men de geloof baarheid van liet verhaal redden wil.
Kap. XVI: 2I , s2. Men ontleent tegen deze plaats
gemeenlyk Bene zwaarigheid uit Hoofdíl. XVII: 55-58,
waar SAUL, veel laater dan dit alles moest gebeurd zyn,
nogthans voorkomt als DAVID en zyn geflacht in het
geheel niet kennende (*). De Heer HAMELSVELD poogt
deze zwaarigheid weg te nemen , door eene invulling in
de vertaaling: Op deze wyze kwam DAVID by SAUL, en
tradt in zynen dienst, wordende [in vervolg van tyd] zeer
by hem bemind, enz. „ Ik begryp, (zegt hy in de Aan
dat de gelchiedenis hier, gelyk meermaalen,-merking,)
alles farcen en te gelyk verhaalt, het geen, in de byzonderheden, van tyd tot tyd, gebeurd is. By de eerfie
komst van DAVID aan het Hof, bleef by 'er niet, maar,
toen de Koning {heen gebeterd te zyn, keerde by naa
zynen vader te rug, en ging flechts, van tyd tot tyd',
naa het Hof. Hoofdlt. XVII: 15. Doch, na de overwin..
ning op GOLIATH, bleef DAVID aan het Hof, en toen
gebeurde , het geen hier, als by voorverhaal , gemeld
wordt."
De zogenaamde Toveres van Endor., Hoofd[I. XXVIII,
houdt de Heer HADIELSVELD voor eene bedriegfter, denkelyk eene buikípreekfler, die uit den buik eene Rem wist
te vormen, en, door allerhande gochelfpel, by nacht,
de genen, die haar raadpleegden, een rad voor de oogen
wist te draajen. Als eene buikfpreek{Ier, kon zy, met
eene heefche piepende ftetn , den Koning in den waan
brengen, dat by een' overledenen hoorde fpreken. En
alles, wat zy aan SAUL zeide, kon zy gedeeltelyk zelve,
gedeeltelyk door kondfchappers, weten, gedeeltelyk uit de
omfiandigheden raaden.
Op Kap. XXXI: 4, zegt hy: „ Naderhand verhaalt de
Amalekiter, 2 Sam. I: lo, dat by SMAL gedood heeft.
Hier uit kan men echter geene befchuldiging van tegen
tegen den Gefchiedfchryver afleiden , maar-ítrydighe
wel, dat deze Amalekiter zich, valschlyk, daar op beroemd heeft, meenende, DAVID daar mede te zullen be.
hagen."
(*) Deze zwaarigheid wordt, onder anderen, in alle haare
gracht voorgefteld in The life of Darid, or the History of the
saran after Geds own heart, (Lond. 1 77 2 .) p. 3 8 > 39•
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Godgeleerde, Uitlegkundige en Wysgeerige, L'erhandelingen,
door HERM. Jo. KROM, Predikant, en Profesfor in de
Uitlegkundige Godgeleerdheid en Kerklyke Gefchiedenisfen aan de lllujire School te Middelburg, Lid van het
Zeeuwfche , Provinciaal Utrechtfche, en andere Genoot
Deels ifte Stuk. Te Middelburg by-fchapen.Ild
P. Gillisfeii en de Wed. J. P. Gillisfen, 1793. 17
gr. 8vo.

D

e Verhandeling , die dit geheele Eerfte Stukje des
Tweeden Deels deezer Godgeleerde, Uitlegkundige en
Wysgeerige, Verhandelingen beflaat, is getyteld : Betoog, dat
de Iteoefening der Natuur- en Sterrekunde niet ftrydig is
net de erkentenis der Godlyke Open oaring, en den Geopen.
baarden Godsdienst van JESUS ex aszus. De aanleiding
tot dezelve was, dat den Hoogleeraar KROM, by den aanvang van den nieuwen Omloop der Lesfen , welke te
Middelburg , by het Phyfifche en Natuurkundige Gezelfchap,
éénmaat 's weeks in het Mufeum gehouden worden, werd
opgedraagen, dien, met eerre ter zaak dienende Verhandeling , te openen. In twee opeenvolgende Voorleezingen droeg hy dezelve voor. Twee hoofdoogmerken bedoelt by met de Uitgave. — Voor eerst , eene foort
van menfchen, die ongunflig over den Christlyken Godsdienst denken, onder den Godlyken zegen, te verbeteren,
immers hun eerre gewigtig fchynende zwaarigheid , tegen
de Leer des Bybels en den Godsdienst van JESUS ci3RisTus, te beneemen. — Ten anderen, om, by in de daad
gemoedelyke, doch min kundige, en zwakke Christenen,
de vooroordeelen te keer te gaan, welke men voedt tegen
Benige verheevene takken der Wysbegeerte , byzonder
de Natuur- en Starrekunde, en de daar uit voortfpruitetide
vrees, dat de beoefening daar van, welligt, eenig nadeel
aan de erkentenis van de Leerftukken des Bybels, of aan
Bene eenvoudige en opregte betragting van den Christlyken Godsdienst, zouden kunnen toebrengen.
In drie Hoofdflukken werkt de Hoogleeraar zyne taak
af. Het Iiie is een voorbereidend Hoofdíluk, „ waarin
hy de voornaame bronnen der Vooroordeelen, welke hier
wederzydsch plaats hebben, aanwyst, en de nuttigheid
cener Verhandelinge van dien aart aantoont.»
Kr ,
Het
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Het Ilde Hoofd(Iuk loopt over de vraag, waar op het

in deeze Verhandeling voornaamlyk aankomt , „ of 'er
in den Christlyken Godsdienst, zo als die vervat is in
de Leer der Openbaaring , iets gevonden wordt , dat
waarlyk ftrydt tegen den Natuurlyken Godsdienst, of te
gezonde rede; dat is, tegen zulke waarheden,-gend
die uit de natuur zelve proefondervindelyk kunnen beweezen; of de zodanige, welke, indien niet al wiskuni ig
betoogd, immers, door ee^?e gezonde redeneerkunde, tot een
zeer grooten trap van waarfchynlvkheid kunnen gebragt,
Worden?" -- Het heeft ons bevreenmd , dat de Hoogl.
in dit Hoofdlink, onder de veelvuldige aanhaalingen van
Schryvers, niet vermeld heeft een nior:GAN, LENTZ, VERSTAP en awvnP,, die, elk op hunnen trant, meesterlyk
beweezen hehl^e n : .Dat de waare ff/ sbegeerte, uit haaren
eigen aart , op geenerlei wyze ge/c1ntt is , om het Gezag
der Open baaringe te oudermynen • era dat een doorgeoefend
JVysgeer, in den flerkflen zin, een waar Christen zyn kan;
jn de Beantwoording van dit voorffel , door TEYLER'S
Godgeleerd Genootschap gedaan , en in het Vide Deel
vin de Werken diens Genootfchaps te vinden. Wy merken dit op, oni dat, in de Antwoorden dier Heeren,veel,
zeer veel, voorkomt, 't welk tot verl'eerking en uitgewerkter begrip van dit Onderwerp kan flrekken , en de
1-Ioogl. KROM de andere Stukken diens Genootfchaps wel
kent. De Leezing en Herleezing dier Verhandelingen, eik
in zyne foort Meesterllukken, pryzen wy, te deezer ge
ieder I'Vysbegeerte en Openbaaring minnend-Iegnhid,
].denker aan. Doch wy moeten, het Werk van den
I Ioog Eerw KROM aankondigende, niet tot het lofredenen van anderer werk vervallen.
In het opgewelde Hoofdftuk toont de Middelburgfclie
Hoogleeraar, wien men door een Wysgeer, wat men door
het Christendom, hier bepaald bedoeld, verftaan moet; hoe
de Christlyke en de Natuurlyke Godsdienst onderfeheiden,
en wie een waar Christen , is; hoe Verborgenheden in de
Natuur, zo wel als in de Openbaaring, zyn. Vervolgens
komt by tot eerre bepaalder melding der Zwaarigheden; als,
dat SALOMO of de Gewyde Schryvers , fpreekende vara
liet Waschvat of de zri^enaamde Kooperen Zee, de evenredigheid tnsfchen de Middellyn en de Omkring niet zou
hebben — dat de Ark niet groot genoeg-dengwt
kan geweest zyn, om de verfcheide foorten van alle paa•
ren
-
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ten der Dieren , met derzelver voedzel, en het geheele
Huisgezin van NOACH, te bevatten dat de geheele
oppervlakte der aarde niet eens groot genoeg zyn zou —.
dat, ten dage der Opitandinge en des algemeenen Oordeels , alle Menfehen , die ooit geleefd hebben , flegts
daar op zouden kunnen fiaan , om het vonnis van den
Rechter aan te hooren — dat de Wereld veel ouder
zyn moet, dan het Verhaal van nIosES medebrengt --dat , op het gebed van josuA , de Natuurwetten opgefchort zouden weezen. — Dit alles houdt den Redenvoerder niet lang op; by verwyst tot Schryvers die deeze
Zwaarigheden beantwoord hebben , en beroept zich, ter
bekorting, op afzonderlyke Vertoogen , door hem zelve
over 't een en ander vervaardigd. -- Breeder verledigt
by zich om de Zwaarigheid te ontzenuwen, welke men
inbrengt tegen de manier van philofopheeren, welke men
ten deezen dage houdt, als of dezelve zou ITrekken otn
Gods Byzondere Voorzienigheid tegen te fpreeken , en
het Gebed nutloos te maaleen.
Dit afgehandeld hebbende, betuigt hy, met den aan
dat 'er nog eene beden,.-vanghetIldHofbuk,
king van gewigt overblyft; dat hy, naamlylz, nog beoogen moet, „ dat iemand, met de wysgeerigiie, met de
verheevcntie en uitgebreidfle, denkbeelden van het Opper
vervuld , tevens de Leer der Openbaaringe van-wezn
harten gelooven, en, in den fterkflen zin van het woord,
een waaragtig Christen zyn kan." Dit betreft de onbegrvply(ke Uitgebreidheid van 't Heelal , en de Veelheid der
Werelden. Beide nukken , door zomnmigen befchouwd,
als nadeelig voor de agtbaarheid der Godlyke Openbaa.
ring ; doch waar van de Hoog]. $som[ het tegendeel
beweert. Dit maakt het uitgewerktile gedeelte deezes
Betoogs uit, en helt 'er de Schryver, blyfkens zyn Voor
belang in; als zynde die byzoncler--berigt,ho(l
heid, zo veel hy weet, nog nimmer op die wyze en zo
uitvoerig behandeld. Terwyl hy, 't geen daar over gezegd is in een hater , dan deeze Redenvoering werd
uitgefprooken, uitgekomen Stukje van den Hoog Eerw.
JAMES BEATTIE , onlangs door den Eerw. P. LOOSJES
vertaald, de Baarblyklykheden van den Christlyken Gods.
dienst getvteld , ten lterkften aanpryst.
Uit alles maakt de Hoogleeraar KROM dït befl.uit op:
,, Het is 'er zo verre af, dat deWysbegeerte,of eenige tak
van dezelve, dat ook de beoefening der Natuur. ca SterB-r 4
re-
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rekunde, den Christlyken Godsdienst zou benadeelen, of
eenigen inbreuk maaken op den eerbied, welken men der
Godlyke Openbaaring fchuldig is , dat , integendeel, de
waare Wysbegeerte de Openbaaring bevestigt, en eene
uitgebreide beoefening van den waaren Godsdienst ook door
de Natuur- en Sterrekunde, en de verheevene begrippen,
welke zy ons van het Opperweezen inboezemen , groot
bevorderd wordt. Daar juist deeze den Christen,-lyks
de verdientten van zynen Godlyken Verlosfer, in een nog
veel uitfteeizender licht , en (zo wel als de onbeperkte
g rotheid van het Heelal) tien duizend maal grooter en
heerlyker, doen befchouwen, dan ooit te vooren. Heeft
niet daar toe de Heere cHRrsTus, die hemelfiche Afgezant,
zich in de menschlyke natuur zo diep vernederd ? Is by
daar toe niet weder uittermaate verhoogd? En wordt daar
iøe niet aan zondige menfchen , volgens de Openbaaring
en het gevoelen van alle denkende Christenen , door
's Hemels gunst dat heil verkondigd ; op dat zy zich hier
feeds zouden vinden aangefpoord tot den lof en de ver.
heerlyking van hunnen grooten Schepper en Weldoener?
En wie is beter gefchikt om God te verheerlyken , vol
oogmerk , ook in de Werken der na•-gensdHila
tuur, dan een Christen, die, door vlyrige en Godvrugtige naafpooring, zich van Gods groote Werken de uit
kundigheden heeft verkreegen ? Wie beter itt-gebridt
haat om God, volgens den pligt van tenen Christen, over
alle zyne Werken, en dus ook de Werken der Natuur,
waar in zyne Almagt , Wysheid, Goedheid en Majefteit, zo
}ieerlyk uitblinken, den verfchuldigden lof en eer te gee•
ven? en het oneindig Opperweezen, met een hart ver
eerbiedigde verwondering, op het voorbeeld-vuldane
tier Hemc1ling n v°o'gens Openb. 1V: i i.) toe te juichen:
(

Gy Heere zyt waardig te ontvangen de heerlykheid, en de
eer, en de kragt; want gy hebt alle dingen gefchaapen, en
door uwen wille zyn ze , en zyn ze ge%haapen! Ja, welk
hart , dat waarlyk aangedaan is met Bene opregte zugt
om Gods Werken te kennen, en hem daar over te ver
zal niet zyne hoogagting voor onzen gezegen--},erlykn
den Zaligmaaker voelen ryzen ? zyne liefde tot hem op
bet ferklle gewaar worden? als hy, by het bevinden van
liet gebrekkige zyner kennisfe van al het gefchapene , zo
wel als van het bekrompene zyner vermogens om God
nier naar zynen wensch, en ook naar den eisch der zaak,
te verheerlyken , is^h voor den geest brengt , dat by,

een
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een eindig , in zichzelven een zondig, fchepzel, het aan
de verdienflen van den Godlyken resus, die door het
Euangelie het leeven en de onverderflykheid heeft aan
het licht gebragt; dat hy aan de gunst, de genade en den
zegen, van dien weldaadigen Zaligmaaker alleen te danken
heeft, dat hy nu , met rechte Kinderlyke aandoeningen
voor zulk een grooten God en Vader , zich in de befchouwing van zyne verbaazende Werken mag verlustigen ! en dat hy, met zo veelen zyner medemenffhen op
de wereld, die met hem in dat voorregt deelden, of immer deden zullen, aan onzen eeuwig gezegenden en Godlyken Ji sus , dien grooten VerIosfer van fchuldige Zon
zonder wiens tusfchenkomfle het geheele mensch--daren,
dom in de ellendigfte gelleldheid was , alleen verfchul.
digd is, dat hy nu, God ongeveinsd naar zyn voorfchrift
dienende , leevela mag in die gegronde verwagting, om
eens (naa deezen) God, het dienenswaardig Opperweezen, meer volmaakt in zyne Werken te kennen, en hem
daar over eeuwig te verheerlyken, wanneer zyne gebrek.
kige kennis zal volmaakt worden, alle fchynbaare wanorde verdwynen , en de wyze oogmerken van het Godlyke Opperweezen zich volkomen zullen ontwikkelen!"
Wy moeten nog herinneren, dat dit Stukje, voor elk
die het begeert , afzonderlyk zal te bekomen zyn, en dat
het, gaat het naar zyn wensch, eerstdaags van nog eenige
andere Verhandeliagen, in één of twee Stukjes, ter dikte
van een bekwaam Boekdeeltje, om met elkander het
Tweede Deel , van zyne Godgeleerde , Uitlegkundige en
Wysgeerige, Verhandelingen, uit te maalzen, zal gevolgd

worden.

Brieven en Gefprekken over eenige belangryke Waarheden
van den Hervormden Godsdienst , in opzigt tot de Be.
vinding en Betragting der Heiligen. Voornaamlyk ingerigt tegen eenige misvattingen van zommige hedendaagfche Gefchriften over den Godsdienst. Door CORNELIS
BREM Ouderling der Schotfche Gereformeerde Gemeente,
te Rotterdam. Tweede Stuk. Te Rotterdam by A. Bothall, 1792. In gr. gvo.
hen , die lust hebben om zich te verdiepen in God-

^y„^ geleerde Cefchillukken, kunnen dien lust voldoen in
Menfc
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deeze Ge,, prekken, die men twistige Zamenfpreekingtt zou mogen noemen , gevoerd op een langdraadigen trant, vol herhaalingen, hier en daar doorzaaid met gevallen die weinig
om 't lyf hebben, en verlengd door ftukken ontleend uit
Schryvers by de Zamenfpreekers in hooge waarde gehoud en. „ Zeer zoet," by voorbeeld, vindt een hunner ,
als het gefprek loopt over het fpaaren , verfchoonen
en beweldaadigen, van veele Natien en Geflachten , om
CHRISTUS wil, en dat ons Gemeenebest , eertyds zo
gering, en zo diep bedolven onder heidenfche blindheid
en antichristisch bygeloof, zo wonderbaar verhoogd , en
zo uitmuntend door het Euangelie verlicht, is , op dat
Christus zyne gekogte fchaapen, die hy onder ons hadt,
en kende , tpogt toebrengen tot den ftal - zyner Kerke,
•-- .- „ zeer zoet," zeg ik , vindt een hunner het gezegde van ELIZA COLES, over Gods Souverainiteit, bl. 2i :
Wat de overigen der wereld aangaat , die zyn tot
„ dienstmaagden van Christus Bruid gegeeven, uit kragt
„ van welke gifte, zy ook de zyne zyn (hy is 't Hoofd
„ der Gemeinte boven alle dingen.) Zy zyn de zyne,
,, waar niet als zyn Bruid, (getyk de I?ogters van Sodon
en Samaria aan Yerufalem gegeeven waren; doch niet
„ uit desze]fs verbond. Ezxcx. XVI: 61.) Zyn be„ trekking op haar maakte hein niet aanfpreekelyk voor
„ haare fchulden, en bragt hem onder geen verpligtipg
„ om haar te herftellen : schoon de prys, waar mede by
„ zyn bruid rantfoeneerde, haare dienstmaagden ook me„ degenomen heeft , (gelyk Abraliams ontzetten van zyn
„ Broeder Loth, de Sodomiten met hem wederbragt.) Alle
„ de weldaaden, welke de wereld door de verlosfing ge,, niet, daar mogen zy naast Christus zelve de Gemeinte
„ voor danken ; want zy genieten dezelve om der Ge.
„ meinte wil, gelyk de Sodomiten om Loths wil. En,
„ om vryelyk te fpreeken , de Bruid Christi konde nier.
„ wel zonder haare dienstmaagden weezen; wy overden„ ken weinig wat dienst de wereld aan de Gemeinte doet;
fchoon zy, om dat dit haar oogmerk niet is, daar geen
„ belooning voor konnen krygen , TES. X: 5—Ia. Ik
,, zal hier aileenlyk onzes Zaligniaakers eigen gevoelen ,
„ jots. XVII: 19, byvoegen, alwaar hy, (fpreekende vair
„ die, welke de Vader hem gegeeven hadt, op dat hy haar
„ liet eeuwig leeven geeven zonde) uitdruklyk zegt ,
„ dat by zich voor haar heiligde; 't geen •in efed te zeg.
„gen

P,ï21iVEN EN GESPREKKEN.

61,9

, gen was , dat , hadt het om haar niet geweest , by
,, zich om de overige niet uit den hemel zoude begee.
ven hebben."
Elders vindt die zelfde goed, de volgende rymregels vats
3. VAN LODENSTEYN Uitfp. I1 D. bl. 78, by te brengen:
„ Ik houd' het met de Leer der Reformatie,
,, Dat ik door Jefus voor God zuiver ftaa,
„ En door 't Geloof zal blyven in zyn gratie;
„ En eindelyk zo van mond ten hemel gaa.
„ Al voel ik al die fikkefakkery niet,
„ Ik weet van min noch onmin,vreugd noch pyn;
„ 't Geloof is 't al, en als dees' tyd voorby fchiet,
„ Wat kan ik meer als in den Hemel zyn ?
„ En daar moet my 't geloof der waarheid brengen."
Zo dunkt den armen letter- rafebol.
Hy meent de waarheid naar zyn zin te mengen,
En drinkt zig dan aan zulk een waarheid dol,.
Alleszins betoonen de Zamenfpreekers, „ volkomen te
„ berusten in de Bepaaling der Dordfche Vaderen, die,
„ en byzonder, onder hen, de Iniandícne Godgeleerden,
„ wier byzoncdere Advyfen zy ten hoogften aanpryzen,
„ de opkomst der Dwaalingen beleefd, en met de Re„ monllranten een allerheetileta flryd doorgeílaan, hadden,
uitwyzens de Delftfche en Haag fche Conferentien.
„ Zy waren dus, zelfs eenigzins boven de Uitlandfchen,
,, gefchikt en bevoegd , tot her welberaamen en opmaa„ ken dier Canones , welken zy ons hebben naagelaa.
,, ten." Hun oogmerk, in deeze Brieven en Gefprekken, was niet, gelyk zy betuigen, „ om de vastge„ f{elde Leer onzer Kerke , tegen aanvallen van buiten,
te verwecren of nader te flaaven ; maar om ons te
„ íterken en te bevestigen in de waare denkbeelden, en
„ in de juiste fchakel der Waarheden, zo als dezelve ka„ rakterizeerend aan ons Genootfchap alleen eigen zyn.
,, In dat aanzien, zyn onze Waarheden een algemeen
,, goed, daar alle Leden, zonder eenige uitzondering ,
„ eigendom aan hebben , en voor welker behoud en be„ waaring zy , op eene betaamlyke wyze , magen en
„ moeten yveren." — In dit opzigt „ rigide Orthodox
,, te heeten," agt een hunner geen Scheldnaam, maar een
vereerenden Tytel!
Te
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Te deezer oorzaake kanten de Zavenfpreekers , met
vereende kragt, zich aan tegen allen die de fchakel der
Waarheden niet zamenhegten gelyk zy doen, en moeten
rte Kinderen hunner Moeder, die in Leiding van hun verfchiilen, niet weinig in den loop der Gefprekken voorhouden.
Hun yver blaakt by wylen heftig op als het gefprek hun
brengt tot de geenen die buiten zyn. „ Men heeft," zegt
een hunner, onder anderen, „ het thans niet flegts gelaa„ den op ons Sytema; maar men fteekt het ganfche Christendom naar de hartader , door vervalfching van de
waare Leer der Verzoening , en liet voorflaan en in„ voeren eener Zedenkunde, getooid in een Euangelisch
„ kleed , doch in den grond niet anders dan een ver„ fynd Heidendom , of Naturalismus , van 't welk men
met MARIA zeggen mag: Zy hebben mynen Heer weggenomen, en ik weet niet waar zy Hem gelegd heb.
„ ben ! Getuigen, alle die zogenaamde Zedenfchriften, enz
„ Vertoogen van Periodieke Bladfchryvers , die, om een
,, ítuivertje te verdienen, zig aanbieden om de Natie te
,, verlichten in den Godsdienst, en u tragten wys te
„ maaken, dat de Leerlfukken der Gereformeerde Kerk
„ de bevordering van Volksdeugden niet alleen tegen.
„ iaan, maar zelfs ondermynen. Zy leeren een zoort
„ van Deugd en Godsdienst, waarin de natuur van het
„ geestlyk leeven, en de noodzaaklykheid der wederge„ boorte , in geen aanmerking genomen, — de Gea , loofsvereeniging met Christus voorby gezien --- en
de gemeenschapsoefening met Hem door den 1 I. Geest
„ als fantastiek, of als dweepery, getekend wonit. Dat
BOEKJE, dat in veeler oog zo veragtiyk Boekje, waar
„ uit de H. Waarhedeu van het Euangelie aan het domme Gemeen ---- gelyk men zegt -- by aanhoudende
„ herhaaling, elken Zondag, worden ingefcherpt , is in
„ veeler oog een ondraaglyke fplinter. Wilde men dat
„ ;naar eens overgeeven, en de Dordfche Kanonnen laaten
„ vernagelen, dan zou al het andere zig ras fchikken, en
,, SOCRATES, ZO wel als PAULUS, als Leeraar van den
„ Godsdienst erkend en geëerd worden."
Blykens den eerften Brief, is het , (om die geestigheid
over te neemen,) met de Dordf he Kanonnen, of liever
derzelver gebruik, ílegt gefteld. Een der Zamenfpreekeren hadt, naa zyn thuiskomst, het Boekje, de Canones van
7;et Synode van Dordrecht, dagelyks in de hand, en by hem
op
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op tafel, en kon niet uitdrukken welk een licht het hem

gaf in alle Leerhukken der Kerke, en betuigde, met
eene zonderlinge belangftelling: „ Waar gaan wy heen,
„ indien deeze zo gewigtige als godvrugtige befluiten
„ eens in 't vergeetboek of agter de bank raaken ? en
„ dit dugt ik zeer; want by wien, of in welk huisge„ zin, ik kome, het is 'er, of in 't geheel niet bekend,
„ of ten eenemàal in vergeetenis. Maar 't geen
„ my allergevoeligst treft is dit , dat ik wel eens Jonge„ tingen ontmoet , die der H. Godgeleerdheid zyn toe„ gewyd; doch dit Stuk naauwlyks kennen, en daarom,, trent zo onverfchillig beftaan, dat ze niet, voor dat„ hun Examen op handen is, 'er aan denken, om 'er dan
„ vlagtig dat gebruik van te maaken, welk noodig fchynt
om flegts hun Examen te kunnen doorfiaan. Wat is
„ hier van te wagten ? --- Maar wanneer men ook
„ onder die geenen, die nu al in den dienst der Kerke
„ gefteld zyn , en het Leeraarambt aanvaard hebben ,
„ onder de allerplegtigl're belofte en handtekening , dat
,, zy zig , in al hun leeren , ook naar dit voorfchrift
„ rigten zullen , en de leer, daar in begreepen, zullen
„ voorhaan en verdeedigen; wanneer men, zeg ik, on„ der deezen ook •zulken ontmoet, by wien het weinig
„ meer bekend, of in gebruik, is, dan de Koran van MA„ HUMMED -- wat moet men dan denken ?" De Brief.
fchryver beantwoordt deeze Vraagen niet. Doch, geleld
zynde dat deeze opgave naar waarheid is, dan zou men
mogen antwoorden, om in de geestiee gelykklankigheid,
boven gebruikt, te blyven , dat de Kanonnen niet vernageld behoeven te worden.
Geographifche Historie van den Mensch, en der alom ver
Viervoetige Dieren. Inhoudende eene volkomene-breid
Opgave van alle bekende Viervoetige Dieren. In het
Hoogduitsch befchreeven, door den Hooggel. Heer E. A.
W. zIMMERMAN, Hoogleeraar in het Caroliniseh Collegie, te Brunswyk. Vertaald, en met lanmerkingen ver
Deel. Te Utrecht by G. T. van Pad -merd.Il
denburg en Zoon, 1791. In gr. 8vo. 515 bl.
-

D

eeze band, van dit voor alle Liefhebbers der Natuurkunde zeer belangryk \Verk, bevat het tweede en
der-
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derde deel, in welk laatf{ e de Hoogleeraar de Viervoetige Dieren, met de naauwkeurigfie vlyt, by elkander ver
getal van bykans vier hon--zameld,ntohiyk
derd gebragt, heeft, daar men anders naauwlyks van de.
zelve twee honderd vyftig telt.
Dat men ondertustchen van ieder derzelve hier niet meer
dan een fchets , of zeer beknopte befchryving, vind , hoofd
dat oogmerk opgeweld , om ieder derzelve-zakelymt
behoorlyk te rangfchikken, en de plaats, alwaar hetzelve
zich ophoud, aan te wyzen, is gemakkelyk uit de dunte
van dit Boekdeel op te maaken; en daar het genoeg bekend is, en in handen van alle Beoeffenaars der Natuurkunde gevonden word , zoude liet overboodig zyn om
'er eenig Uittrekzel van te geeven.

Grondbeginzelen der Natuurkunde van den 11lensch , door
J. r, BLUNENBACH , Hofraad en gewoon Hoogleeraar
in de Geneeskunde aan de Hooge Schoole te Gottingen,
enz. Uit het Latyn, door G. j. WOLFF, Meester der
veye Konjien, en Doktor in de Wysbegeerte en Genees
Voorreden van R. FOR--kunde.MtPla ri
STEN. Te Harderwyck by J. van Kasteel, 1791. In
gr. óvo. Buiten liet hoorwerk, 52z bl.
eeze uit het Latyn vertaalde Injtitutiones Phyfiologicce,
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door den Hoogleeraar j. F. BLUMENnnesf, tot een
Handboek en Leiddraad, ten dienste zyner Leerlingen, by
het aanhooren van zyne Academiíche Onderwyzingen , eta
ter verdere beoeffeninge, in het licht gegeeven, zyn door
den Harderwykfchen Iloogleerear FORSTEN waardig geoordeeld, om , onder zyn opzicht, in ecu Nederduitsch gewaad gekleed, ook onzen Taal- en Landgenooten aangebooderi te worden; en hierover zal zich r gewis niemand,
die eenigeralaate in dit vak van kundigheden ervaaren
is, verwonderen. Voor eerst, daar liet zelve noch in
onze Taal zo weinig bearbeid is, en, ten anderen, dar
dit Werk van den Góttingfchea IIoogleeraar, zich, door
orde, volledigheid en nochtans teffens beknoptheid, die
alle daar by zeer wel in acht genomen zyn, ten flerkRen aanpryst. Wy voor ons, kunnen dus volledig, tot
de, door d Schryvers der Comment. de rebus in fcientia
Natur. & Jt7ed. gestis, en door den I ioogl. roRSTEN,
in zyne voor het Werk geplaatfie Voorreden, gegeeven
aanQ
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aanpryzing van dit Boek, onze toetlemrning geeven; en
twyffelen niet, of allen, die tot de Genees. of heelkunde
opgeleid worden, zullen uit dit Werk, als een ryke bron
der noodzaakelykíte en aangenaamile kundigheden , een
grooten voorraad, ter bevorderinge van hunne volgende
oeffeningen, kunnen fcheppen.

Wollen in Frankryk gegroeid , voor allerfynjie Laken:n ,

niet min als de Spaanfche, gefchikt; met Proeven gejtx,2fd,
door den Heer DAUBENTON . Yertaaald, en met Aan.nerhingen vermeerderd , door P. T. COUPERus . Te Geudct
by W. Verblaauw, 1792. In gr. Svo. 66 bl.

V

oorheen was men in Frankryk niet in flaat, één enkel ítuk fyn Laken te maaken, dan met Wolle van
de Spanjaarden gekogt. Doorzichtigen, zo als de Heer
DAUBENTON, voorzagen , dat de Spanjaarden , zo dra
hunne eigen Lakenfabryken eens in flaat kwamen, zeker
alle hunne Wolle binnen 's Lands zouden houden -lyk
om die zelv' te gebruiken; en daar door de Franfchen
buiten (laat zouden (tellen, om fyn Laken te maakes. In
den Jaare 1766, raadpleegden de I Ieeren DE TRUDAINE,
welke deeze belemmeringen, in den Handel en Fabryken ,
mede voorzagen , met den Heere DAUBENT©N , of 'er
geese magelykheid ware, de Franfche Wolle zodanig te
verbeteren, dat dezelve het gebrek van vreemde Wolle
in Frankryk zoude kunnen vervullen. Sedert lang had
de laatfle , door zyne gedaane Waarneemingen, omtrent
de gemengde rasfen der Huisdieren, vermoed, dat men,
door het onderling paaren van wel uitgezogte Ooijen en
Rammen , in flaat zoude zyn om de Wollen fyner of
langer te doen worden. Hy begreep dat de lucht van
Fraiikryk gunfliger was voor het Wolvee, dan de Spaan.
fche of Engeliche, overmids dezelve niet zo heet als in
Spanjen, en minder nevelachtig dan in Engeland, is.
Het gevolg van zyn gefprek met de Heerera DE TxuDAINE was , dat de Regeering van Frankryk, van tyd tot
tyd, Rammen en Onijen uit Rousfillon, Vlaanderen, Engeland , Marokko, Thibet en Spanjen, ontbood. Dat de
!-leer DAUSENTON alle deeze rasfen van Wolvee, in Bene
wat bergachtige , en gevolglyk gunilige, Landpreek, ter
voortbrenging van de allerfvnfle Wolte , naby de Stad
ontbarrd, b^agt, alwaar by delve het geheele jaar door,
-

nacht

694

DAVBENTON

nacht en dag zonder eenige bedekking, in de opene
lucht deedt blyven. By paarde Rammen met de alaerfynfte, aan Ooijen met de allergrofíie, Wolle, en die
ruim zo veel hair als wolle hadden, om door deeze niterlien te kunnen oordeelen over den invloed, die de Ram
op de Ooy hadt : en hy ftondt zeer verwonderd, uit
deeze vermenging, een Ram met allerfynfte Wolle te zien
voortkomen.
Decze verbetering was alleen door een Rousfillonfchen
Ram te vege gebragt , en gaf hem de grootíle hoop,
om, door de vermenging met Spaanfche Rammen, nog
gelukkiger te zullen flaagen. Deeze ontving hy, in den
faxre 1776, benevens eenige Spaanfche Ooijen; bezittende
toenmaals zeven zeer verfcheidene rasfen van Wolvee,
welke hy eensdeels buiten vermenging hield, om te kun
veeeten wat van dezelve in zyne Hoederye worden-ne
zonde ; anderdeels dezelve te zamen koppelde, om daaruit andere gemengde Rasfen te hebben , en te ontdek
welken trap dezelve invloed op elkanderen zou-ken,to
hebben , met opzicht tot de verbetering der Wolle.-den
Door deeze Proeven , met de groottte voorzorg , ter
voorkoming van alle twyfeling, genomen, heeft hy alle de
Rasten zyner Hoederye tot den hoogften trap van fynheid gebragt welke de Spaanfche Wollen bezitten.
Moeite hebbende om zich zelven van deeze fchoone
verbetering te overtuigen, bragt hy eenige Monfters zyner nieuwgefchoorene Wollen naar Parys; doch bevond ,
dat noch de, Verkoopers, noch de Koopers, van de Spaan
noch de Fabrykeurs die dezelve gebruiken,-fcheWol,
in ftiaat zyn de verfchillende fynheid daar van te onder
voor dat zy 'er Laken van gemaakt hebben.-fcheidn,
Daar het echter noodig was, dat de uittag zyner Proeven den hoogften graad van juistheid en zekerheid hadt,
befloot hy den omtrek, of de dikte, der draaden van de
Wollen te meeten, door een Micrometer , voerzien van een
Microscoop ; door welke meeting hy duidelyk den voort
verbetering van de Wollen ontdekte : zynde-ganide
dit ook het eenigfle middel, om den Fabrykeur, die Wol
bezie- , juist te doen oordeelen omtrent den trap der
fynheid van het Laken , dat hy zich voorfielt te maa ken.
Zodanig eene meeting, met het Microscoop en den Micrometer , voor het algemeen te kunstmaatig zynde, heeft
de Keer DAUT3ENTON een gemakkelyker nanier, om de
,
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v^erfchillende trappen van fynheid der Wollen te kennen,
den Herders en Eigenaars van Kudden voorgefchreeven;
welke voorfchriften in eene Memorie , van den Jaaré
1777, en in het Onderivys voor de Herders, van den Jaare
l72 , gevonden worden; welk laattie Werk, door de
Alaatfchappy ter bevorderinge van den Landbouw , te Amfterdam, in het Nederduitsch vertaald; is in het licht ge
-gevn.
Nu ontbrak nog de grootfee proeve op deeze Fran.
fche Wolle, naamlyk het maaleen van Laken van dezelve. Om deeze ook te neemen, zond de Heer DAUBENTON 88 fa van dezelve naar de Koningtyke Lakenfa.
bryk van Chateaux dra Parc. Men maakte 'er verfcheidene gekleurde Lakenen van , en men bevond, onder het
bewerken , dat deezc Wol meer flerkre en veêrkragt dan
de Spaanfche Wolle bezat ; hebbende tevens neer fynheid voor het oog , en meer zagtheid op het gevoel.
I ezclve had zich niet alleen even fyn haten uitfpinnen,
maar men had die ftcrker kunnen draaijen , zonder te
breeken ; terwyl de ketting zelve meer ftevig en sterk
was, dan die van de Spaanfche Wolle. De maaker ver
zich der'halven , om voor deeze Franfche Wollen-bond
niet enkel de hnogfen prys te zullen betaalen , die voor
de Spaanfche Wolle gegeeven wierdt ; maar zelfs tot
minderen looptvd , of Ufo, op den Wisfel. In 't kort,
de Heer DAUBENTON had alle redenen om over den goeden uitslag te vreden te zyn ; het Laken was zwaarder
dan het geen men gemeenlyk in Frankryk, uit Spaanfche
Wolle, maakt , en het geleek meer naar het Engelfche.
Het vatte de verw heel wel , en liet zich even zo goed
vullen en bereiden als het Spaanfche : welk een en ander, door gepaste getuigfchrifren, bevestigd wordt.
De naauwkeurige befchryving , hoedanig de Wolle in
een Noordlyker gewest. dar. Spanjen , door vermenging
der Schaapen, verbeterd kan worden , moet voor onze
Lakenfabrykeurs niet minder van belang gerekend worden, dan voor onze Vaderiaiidl`che Veehouders; nadien
beiden, met veel vrucht , op hetzelfde fpoor werkzaam zouden kunnen zyn, om onze Nationaale Wolle te verbeteren,
ten einde de Spaanfche ook meerder te kunnen misten. De
Heer couPï i&us heeft niet dat oogmerk dit Werkje ver
hetzelve aan de DgreEíeuren des Oeconomifchen-tald,en
Taks , van de Holland/fche Maatfrhappy der WTeetenfchappen, opgedraagen; belouvende in het vervolg Benige AanLETT. I793. NU. Isle.
SS
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tekeningen daar op te zullen mededeelen. Deeze kunnen
zeer gewigtig zyn , vooral wanneer de Schryver het oog
gelieft te vestigen op onze Nabuuren, de Engelfchen, met
opzicht tot de verbeteringen der Wolle. Mogt een wel
onze Landproduen mede eens tot zulk-mendyvr
een hoogen trap brengen , als op welken zy waarfchynlyk gebragt kunnen worden ; gewillig zouden wy dan het
gezegde van den Hoogleeraar PLOUCQUET, in deeze betrekking: dat de Hollander die fchlafmuze ubers ohr ziehet,
als laster te boek Hellen ; daar wy echter tot heden nog
geene vryheid toe hebben.
Memorien, dienende tot opheldering, van het gebeurde, ge
Oorlog, door Mr. JoA--durenlatjiEgfchen
CHIM RENDORP , Vrylheer van Marquette, enz. enz.
Twee Deelen. Te Amflerdam by J. Allart. In gr. 8v9.
te zamen, behalven de Bylagen, 5i8 bl.

et verklaarde oogmerk des Burgemeesterlyken Schry
vers in opgewelde Memorien is, „een helderer licht
te doen fchynen over het begin en eindigen des laatflen
Engelfchen Oorlogs, voornaamlyk over eenige byzondere
Gebeurtenisfen , die geduurende denzelven plaats gehad hebben , zonder een aaneengefchakeld verflag te doen van
de bedryven der Oorlogende Mogenheden. Bovenal wil
by zynen Leezeren mededeelen, die omflandigheden, die
zelden by anderen, dan die in het beffuur der zaaken geweest zyn, bekend zyn. Doordien by van liet begin des
Jaars MDCCLXXXI Burgemeester van Amterdam was
geworden , hadt by daar toe byzondere gelegenheid ge.
had."
Van dit Werk hadt de Burgemeester RENDORP, by zyn
leeven, eenige Afdrukken aan zommigen zyner goede
Vrienden ter hand geíleld : naa zyn dood ziet het voor
allen het licht; en kan het niet misfen, of veeler opgewekte nieuwsgierigheid vindt zich voldaan. 't Is bekend, dat de Heer RENDORP geene geringe rol fpeelde
in het Tydvak, waar over deeze Memorien loopen, en
dat men 'er gevolglyk ophelderingen in aantreft, elders
Vergeefsch gezogt. 't Is bekend, dat by aan veel ver
Dagbladen en Nieuwspapieren en andere-wyts,inde
Schriften, toen uitgegeeven, ten doele Rondt. Waarom
ook de Inleiding eene Poort van Verdeedigfchrift behelst
tem
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tegen de benaamingen van Anglornan , Bruggemaaker,,
Brouw•rszoon, Ambitieus Man, Arifiocraat en Draayer,
Oranje- Burgemeester en Oranjeklant, hein gegeeven.
Met den aanvange des Werks zelve fl=Yeekt de Schryver
ir: 't breede over de fchadelykheid des Oorlogs voor
een handeldryvend Land als ons Gemeenebest ; en de
noodzaaklykheid om het aangaan te vermyden van Tractaaten met vreemde Mogenheden, voornaamlyk zodanige
in welke tot wedeizydfche befcherming iets befprooken
wordt, als dikwyls aanleidely k tot Oorlogen. Hy komt
op liet la ,st des Tweeden Deels (bl. 29.1) weder op
dat onderwerp. Zyne aanmerkingen deswegen verdienen
in 't algemeen opmerking; en heeft het onze aandagt in
het doorleezen van deeze Memorien getrokken , dat de
Schryver zo fi:erk (preekt van de Ontrouw der Vorlfent
en der Staatsdienaaren : een en ander voorbeeld hier bv een te verzamelen , zal een fchildery dier hooge Stands•
perfoonen opleveren, welke men misfchien van den Heer
RENDORP niet zou verwagt hebben. , y Van Koningen
„ en Vorl en te verwagten, dat zy zich naar Traékaaten,
„ veywidlig, zullen fehikken, wanneer ze met hun belang
„ ftrydig zyn, is onbezonnen (bi. 42). ---w Die ziet.
,, op de edelmoedigheid der Vonten verlaat , wanneer
„ hun belang daar mede firydig is , bedriegt zich gros
,, velyk (bl. 86). -- Men bedriegt zich dikwyls gro„ velyk, wanneer even (iaat maakt, dat het gedrag- der
„ Vorílen en van hunne Ministers, of van de geenen
„ die in het hoofabeituur der zaaken zyn , geregeld
„ wordt naar hun waar belang, of dat der Landen die
„ zy rezeeren en beltuuren (bi. 92). --- De Historien
van alle tyaen leeren , dat eigenbelang der Vortten.
„ Wetboek heeft opgeteld, en dat op het nakomen det
Tra&aaien geen andere Raat kan gemaakt worden, dan
„ voor zo verre zulks men dat belang ftrool;t , of ze mei
„ geweld tegen geweld, des noods , gehandhaafd kunnen
g , wordèn (bi. 115). — De ondervinding heeft ten al,, len tyde geleerd, dat het den Vorften gemeenlyk zeer
„ onverfchillig is, op wat wyze zy hun oogmerk berei„ ken (bi. á.i8). --- Alle Hoven denken en handelen op
dezelfde' wyze; leun oogmerk te bereiken is de zaak,
„ de wyze op welke onverfchillig. Eenen verdervendeu
„ Oorlog aan eenen Bondgenoot te berokkenen; tot des„ zelfs bvïlànd zo weinig mogelyk te bef eeeden ; des„ zelfs belang op te ofïeren , als bet eigen daar door
S ,i
y, kart
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„ kan bevorderd worden, is de handelwyze ván rile Vor„ flen ten allen tyde geweest (II D. bl. 176). -.— 't Geen
bedriegery zou heeten van Burger tot Burger, is Staat.
kundige behendigheid by de Vorflen of hunne Mi„ nisters (bl. i89)." De Leer van 's Vorflen Pligt, uit de
OCltvres Posthumes van FREDERIK DEN II, omtrent het
houden der Verbintenisfen, voorgedraagen hebbende, laat
by volgen: „ Zeer glimpig, voorwaar, is dit voorgei'celd;
„ en het is onbetwistbaar, volgens de Wetten der goede
Staatkunde , ja der regtmaatigheid , dat, wanneer een
„ Vorst kiezen moet tusfchen liet breeken zyner Trac`faa,, ten of den ondergang , ja aanmerkelyk onheil , zyns
„ Volks, dit Iaatfte het zwaarfle by hem weegen moet.
„ Maar wanneer de Vorsten aan hunne Verbintenisfen
„ niet voldoen, uit enkele zugt om hunne magt en aan
zien te vergrooten , zyn zy , offehoon zy door hunne-„
„ magt zulks ftrafloos kunnen doen, niet minder doem„ waardig dan byzondere Lieden , die aan Wetten en
,, Regtbanken onderhevig zyn (bl. 300)." (*) Gemelde
Aanmerkingen , in de daad zeer fcherp, flaan, blykens
de aangeweezene bladzyden , op Engeland , Rusland ets
Frankryk.
De oorzaak van den Oorlog met Engeland, door den
Heer RENDORP hoogst gewraakt, fchryft by voornaamlyk toe aan onze Regeeringsvorm, en mogelyk ook wel
aan het Chara &er onzer Natie. „ Dezelfde bedaardheid
„ van gemoedsgefteltenisfe die ons eigen is , en in de
„ dagelykfche zamenleeving een gerust en flail leeven doet
„ leiden, die veel gevestigd is op het genot van ge„ woottlyk genoegzaame middelen van beftaan , flaat dik„ wyls over tot onverfchilligheid: minder vatbaar zynde
„ voor aandoening over zaaken die reeds zyn, kunnen
„ wy het nog minder weezen over die nog gebeuren
„ moeten — en, wat onze Regeeringsvorm, en haaren
„ invloed op het bef'uur, en voornaamlyk op de uitvoe„ ring, betreft, 't is fchier onbegrypelyk, dat deeze Re„ publiek zo lang gedaan, en fchitterende oogenblikken,
„ zelfs
(*) Wy herinneren ons, over 's Konings flelregel ten deezen
opzigte, zeer juiste aanmerkingen, van den keurigen Nederduitfchen VertaaIer der Nagelaaten Werken van FREDERIK DEN II,
ontmoet te hebben , waar toe wy onzen Leezeren wyzen. Ze
zyn te vinden , in bet fitte Deel , op het Foorkerigt des Schr
Yxs, bl. XLV1I,
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„ zelfs in Oorlogstyden , gehad heeft." --.•- Het onder
belang , en daar uit volgend verfchillend ge--fcheidn
drag, der Land- en Zee • Provincien wordt hier gefchetst,
voornaamlyk ten aanzien van het voldoen aan de Petitien : de huishouding der Admiraliteiten komt in geen
bevallig licht, en het voorzien der Fortificatien en Mag&.
zynen in geen beter. Stadhouderlooze en StadhQuderlyke
tyden krygen in de berisping beide hun beurt.
„ Als men," laat de Heer RJLNDORP daar op volgen, „ 't geen ik op 't ftuk van onze Regeeringsvorm,
„ en de beluitloosheid uit dezelve voortkomende , ge„ zegd heb , zonder drift en vooroordeel befchouwt,
,, zal men, vertrouw ik, met my moeten erkennen, dat
i, de waare en voornaame oorfprong van de Weerloos.
„ heid, die het breeken met Engeland zo noodlottig ge„ maakt heeft, daar in gezogt moet worden. Daar by
„ kan men voegen, dat, zelden of nooit ; zaaken van ge„ wicht , wanneer eene regenfl:rydige wyze van denkent
plaats heeft , met die bedaardheid en onpartydigheid
„ behandeld worden, als het algemeen belang zou verei„ fchen. Menfchen zyn en blyven menfchen : de eerlyk„ icen, wanneer zy overtuigd zyn het beste voor te heb'
„ ben, gaan dikwyls te ver; en, hun einde pryzenswaardig
„ zynde, zyn ze meerendeels te toegeevende in de mid„ delen om tot dat einde te komen. Mogelyk hebben
„ die geenen, die het breeken met Engeland als noodlot„ tig voor den Staat aanzagen, niet íterk genoeg aangedrongen eene Wapening , die alleen dat breeken had
„ behooren mooglyk te maaken ; misfehien hebben de
„ geenen, die moede waren langer het Politiek Syflema
„ van de Republiek geheel van Engeland te zien afhan„ gen, en daarom Frankryk wilden toevallen, met te veel
drift doorgezet , 't geen tot het bereiken van hun doelwit kon dienen, en verzuimd op te merken, dat het
,, oogenblik allerongunftigst was: dat ongewapend tegeit
„ gewapenden ten llryde te gaan ,hoe regtvaardig de zaak
„ weezen moge , alleen roekloos en geenzins dapper
,, noch roemwaardig is. Voor my, ik beken rondborílig, dat de invloed, die het Hof van Landen hier
„ te Lande hadt , my dikwyls bovenmiatig is voorge„ komen; en dat ik gaarne de Republiek van die afkan„ gelykheid zou ontflaagen gezien hebben." Dan by
keurt de Rappen , om daar van outfiaagen te geraaken,ten
dien tyde, ten lterkilen af, en verklaart, „niet te zouden
Ss g
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„ hebben` willen medewerken , om ons Land van het Po.
„ litiek juk der Engelfchen onder dat der Fro?zfchen te
brengen."

Van dit te hebben willen doen, befchuldiigt by de yveraars voor de Onbepaalde Convooyen, en voor liet aanneemen der Gewapende Neutraliïeit van CATHAIUNA qR II,
en wel bepaaldst' den Penfionaris VAN MEL C EL, op wier;
by het voorts in dit Deel doorgaande gemunt heeft ,
en tegen wien by vinnig uitvaart; terwyl hy egter de Oor.
zaak der Oorlogsverklaarine van Engeland fielt in toetree
ding van onzen Staat tot Gewapende Neutraliteit, en niet
in het zogenaamd Tray aat door VAN EERCKIt L met de 4mericaanen aangegaan; een handel die mogthahs zyner berispinge niet ontduikt , voor zo verre ze VAN EERCKEL
bei ce ft.
Na de Heldci vertrokken, om eene Onderhandeling over
den aanleg eener bekwaaune Haven voor de Oorlogfchepen
te handelen , in 't verlag waar van wy weder- een flani
ontmoeten van de lirydi»e bilansen der Steden, woonde
de Burgemeester RENDORP een K ygsraad by , van wel
zich hadt willen verfchoonen , 't geen ons vreemd-kenhy
voorkomt , daar hy van Burgetneesteren verzogt was ,
om, -:o 'er ter gelegenheid van zyn verblyf aan de I gilde,'
of in Texel iets voorkwam , 't geen het gebruik vat]
'sLands Zeemagt kon be+. ^aedigen, daar toe de hand te
leenen , gelyk by ook verklaart gedaan te hebben ,
fchoon 'er van het in zyn byweezen beraamde uitloopen
niets kwam ; waarom hy ook erkent, (bi! 164) „ dat
,, 'er eene zekere flaanwheid in het beftour der zaakett
regeerde. — Eene flaauwheid die misnoegen gaf te
gen de boenen , die voornaatnlyk aan 't hoofd van 't-"
„ be(Iuur waren. Men weet zulks byzonderlyk aan den
„ invloed van den Hertog VAN RRovswvx."
De zaak diens fertcogs, in het toevoegen van een Raai$
aan zyn Hoogheid , wordt in het breede behandeld; en
ontgaat de Heer VAN BERCKEL hier de fc"ierpe pen des
Burgemeesters niet; de wyze waar op by het Onderhoud
des Stadhouders en 't gedrag van den Raadpenfionaris
VAN sLEISWVK voorfielt, Itrekt geen dier beide tot groote eere. De heer P ENDORP , by die Onderhandeling
tegenwoordig , geeft 'er een berige van , dat vry treurend
is ; en, ten aanziene van de herkomst der veel gerugts
maakende Able van Confielertfclhap, eene opheldering, welke wy niet kunnen naalaaten af te fchryven; terwyl het verder
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der des voorgevallene byzonderheden vervat , elders ver.
geefsch gezogt.
pe Heer F. FAGEL , tweede Griffier van Ilun Hoog
Mogende, hadt hem, in den Jaare MDCCLXVIII ,
verhaald; „Dat de Heer VAN BLEISWYK, toen nog Pen.
,, fionaris van Delft, en den Heere Erffladhouder en den
Hertog byzonder toegedaan , aan zynen Vader , den
„ Heer Griffier FAGEL ,gezegd hadt, dat, dewyl Hun Hoog
„ Mag. hadden goedgevonden, by hunne Refolutie van
„ 14 April 1766, de Keizerin te verzoeken, den Hertog,
„ die in haare Majefleits en des Ryks dienst was , toe
„ te maten, nog eenigen tyd met zynen wyzen Raad zyne
„ Hoogheid te adfiJteeren , en dat het verzoek was toege„ taan , het noodig was gem. Hertog daar toe als nu
„ te verbinden. Dat gem. Griffer daar op gevraagd hadt,
„ wel wie zal daar toe het noodig opfiel maa,Ien ? en de
„ Heer VAN BLEISWYK geantwoord , dat zal ik wel doen.
Dat, een korte poos daar naa, laatstgemelde [leer
een Concept van die Ac`Ie aan den Griffier vertoond
„ bath; doch dat deeze niet hadt kunnen goedkeuren,
„ dat in het eerfle Articul , zonder bepaol,ng , gezegd
werd , dat de Hertog zyne Hoogheid met raad en daad,
,, TEN ALLEN TYDE , zou byftaan , als daar in opgefluo•
,, ten !iggeude =eerre verpligcing , als of zyne Hoogheid
„ ten allen tyde den raad van den Hertog zou moetetr
„ vraagen: dat de Heer Griffier derhalven vermeend hadt,
dat noodwendig, in plaats van ten allen tyde, behoor„ de gelteld te worden , zo menigmaal wy zulks van
„ Hoogrtdenzelven zullen requireeren en noodig oordoelen;
„ als mede dat de duurzaamheid van opgemelde Verbin•
tens bepaald werd op drie jaaren. Dat men daarop
goedgevonden hadt, ingevolge de eerfte aanmerking, de
„ evengemelde woorden in Art. i. te {lellen; en, om te
„ voldoen aan de andere, in 't einde by te voegen , en dit
„ alles zo by provifie en tot ons wederzydsch kennelyk weder„ zeggers toe. Dat de Ac`le op dien voet gepas,, feerd was , met kennis en goedkeuring van den Raad, penfionaris STEIN , doch buiten weeterr van den Heer
VAN RHOON , die daar naa dezelve ten hoogtien hadt
„ afgekeurd, gelyk mede de Engelche Ambasfadeur, Rid„ der YORKE, gedaan hadt."
Een verflag, 't geen in de zaak geheel ffrookt met het
geen de Heer A. L. SCHLOZER , in zyne Verdediging der
Sa 4
Her-

63.^,

MEMORTEN

H®rtog: VAN BRUNSWYK, (I D. bl. 4r.) hadt opgegeeven,
Hadt die Pleiter voor 's Hertogs Eer zich altoos zo na.
by de waarheid gehouden, by zou de rechrmaatige beri5pingen van den Heer RENDORP ontgaan weezen , die
eenige flaalen bybrengt , om te toongin, dat die Schryver
zich , ten gevalle van zynen Held , buiten alle belcheidenheict
heeft laaien vervoeren , daar by onzen Landaart derf,
wreveligften haat fchynt toe te draagen , en de groot
voor 's Lands Regenten te hebben ; hem-Iteklinag
van onkunde befchuldigt , een gehuurd Schryver noemt;
on het lot beklaagt van Lieden van een hoog aanzien,
die, niet geíchikt om hunne eigene pen te gebruiken,
hunne toevlugt neemen tot die van Schryvers , wier Pcyl!
en uitdrukkingen overeenkontftig zyn met hunnen Plaat
en opvoeding.
Zeer breedvoerig is de Beer RENDOP in het berigt
van zyn Onderhoud meet den Keizer, toen deeze te Amferdanz zich eenigen tyd onthieldt; doch fchynt by alstoen vergeeten te hebben, wat by van Vortlen en derzelver Charaéter herhaalde keeren gezegd hadt ; of hy
zag den Keizer aan als een uitzondering op dien regel,
of hy Relde een te groot vertrouwen in hem, of hy maakte
zich fchuldig aan vleijery.
Iet overige van het Deel is ingerigt om den Penfio11aris VAN aERCKEL zwart te maaken , doer het verhaal
eerier Gebeurtenis , het niet zenden van dien Heer ter
Dagvaart , die , om 's Heergin RFNDORP's eigene woorden te gebruiken, „mogelyk niet weinig heeft te wege ge.
S , bragt, om den geest van den Man, die daar in be„ trokken is geweest , zodanig te verbitteren , dat by,
„ daar door, tot wreeking van den hoon, hem (zo by
,, waande) aangedaan , op het flerkst heeft medegewerkt
„ tot het geen wy, voornaamlyk in het Jaar 1787, heb„ ben zien gebeuren; en zich als aan het hoofd heeft
„ gefl•eld der geenen, die zedert 5 a 6 jaaren getracht
9f hebben, op eene geweldige wyze , alles naar hunr e
„ grilligheden te fchikken, en de wettige Conflitutie het
„ onderst boven te keeren ; der geenen,, die het Volk door
„ bedriegelyke en muitzugtige geschriften opgeruid hebben ,
„ om hun in hunne doemwaardige oogmerken behulpzaaru
te zyn ; der geenen, die een goed deel der In- en Op„ gezetenen de Wapens in handen gefield hebben , ons
y , door hun met geweld onderfteund te worden; en eins
„ de.
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,, delyk der geenen , die de zaaken tot dat uiterffe ge„ bragt hebben, dat zy, zelve geen meesters zynde om
het Paard, dat zy den breidel op den rug gefineeten,
„ en door de fcherpfle fpooren als tot razernye gebragt
,, hadden, te regeeren, de waare oorzaak zyn geweest,
,, dat men vreemde Troepes heeft moeten toelaaten , ja
„ zelfs over derzelver komst , hoe ook in veele opzigten
„ noodlottig voor den Lande, zich verheugen, om het
„ hollend Ros t'onder te brengen." -- Schoon de
i<3urgemeesterlyke Schryver niet tot rechtfireeks fchelden,
door hem in SCHLdZER niet zo veel rechts gewraakt, overhaat, komt hy zeer naby dit onheuichè , en gaat de paakn der befcheidenheid te buiten. Immers by befchryft den
Penfionaris VAN BEr cKEL als een Miu;ster , die, naa dat
hy weder ter Dagvaart ging , „ niet naagelaaten heeft, by
„ alle gelegenheden , zyne kleinagting voor Burgemeesteren
„ te betoonen; die, van het oogenblik zyuer terugkomst
„ in de Vergadering van Holland , met de bekende andare Penfionarisfen , den grondflag gelegen heeft tot
,, die verregaande vermetelheid , met welke zy alles naar
„ hunnen zin, 't fcheelde hun weinig hoe zy 'er toe
„ kwamen, beheld, en daar door deeze Provincie in zoda„ eigen toef'and gebragt, hebben, dat, zonder byzondere,
„ en niet te voorziene, omfcandigheden, de zaakera nim.
„ mer, 't zy verre van in 't geheel , tamelyk herfteld
,, zouden hebben kunnen worden. -- Te beklaagen, ten
„ hooghen te beklaagen , zyn die ongelukkigen, die, ter
goeder trouwe , gewaand hebben, ten beste van Land
„ en Stad te hebben gehandeld , en nu de flachtoffers
„ zyn van de verfoeilyke kunstgreepen van doemenswaar.
„ dige verleiders."
Het Tweede Deel behelst een, tot veele byzonderheden
afdaalend, verflag van de onderfcheide. poogingen, aan.
gewend, om, door zydlingfche Onderhandelingen, eenera
byzonderen Vrede met Engeland te treffen: het verdient
geleezen te worden, om de wendingen en bogten, welke
deeze zaak nam, naa te gaan; daar de Handelingen met
den lieer WENTWORTH, mogelyk door jalouzie, eensklaps
bleeven fleeken , en de andere met den Heer VAN DER
OUDERHEULEN , denklyk door het ongenoegen van den
Heer YORK, over dat men niet dirth met hem hadt willen handelen, geenen beteren voortgang gehad hadden.
Het verdere beloop dier Handelinge met WENTWORTH
toen hy, onder veorwendzel van eene uitwisfeling van
Ss 5
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Gevangenen, hier kwam om over den Vrede te handeleu, en den Heer RENDOItP Brieven ter hand (telde van
Nylord SToRMOND , en van Lord NORTH, vindt eens
breedfpraakige vermelding ; met byvoeging der redenen,
waarom zulks, zonder te flaagen, 6afliep. De toelaatiug
van ADAMS, het de Concert handelen met Frankryk, de
bemiddeling der Keizerinne van Rusland, de zending van
den Heer BRANTSEN na Parys, en het verdere van den
Vredehandel, wordt opgegeeven; „ die," gelyk de Heer
JJENDORP fchryft, „ geheel befluurd was geworden door
„ de geenen, die toen reeds den meesten klem der Regee„ ringe in handen hadden , en die naderhand de voor„ naamfle Hoofden der zogenaamde Patriotten geweest
,, zyn ; en het hun bedryf was, liever de harde voor„ waarden, door Engeland voorgefchreeven, en ons dour
„ Frankryk opgedrongen, aan te neemen, dan iets beter
„ of draaglyker, door direc`Ie Handelingen met Engeland,
te verwerven." De Peufionaris VAN nERCKEL, in deezen
een Tegenstander van den Heer RENDORP, gaat niet vry
van hampere aanmerkingen , en wordt het bedoelde
zenden der tien Schepen na Brett, als eene verkeerd.
beid, ten toone gefield. Den Vredehandel zelve befchree.
ven hebbende, zegt de Heer RENDORP: „ Dusdanig was
het einde van eenen Oorlog, die, door het toedoen der
„ zelfde heethoofdige lieden , die de voornaamste oorzaaken
van deszelfs begin waren geweest, door dit Onguní}ig
Traaaat geëindigd wierd." Wy herlazen, te deezer gelegenheid, 't geen de Schryver van het Vervolg, op wAGRNAAR'S T7aderlandfche Historie, by ALLART, vair tleeze
Onderhandelingen en Vredehandel, meldt (*), en konden
niet naalaaten, met toeftemming ons te herinneren het
zeggen van BOLINGBROKE: „ De Opflellers, door onderfcheide driften aangenoopt, en tegenitrydige oogmerken
„ bedoelende, wederfpreeken elkanderen, en, door deeze
„ tegenipreeking, overtuigen zy eengin anderen. De oor„, deelkunde fcheidt het erts van de fehuim , en trekt
„ uit verfcheide Schryvers een reeks van waaragtige ge.
„ vallen, welken uit een derzelven niet zyn op te maa
).”
-„ken(j
Ten tiot merkt de Heer RENDORP den Oorlog met En .
geland aan, als de eerfte aanleidende oorzaak van alle de
vol.
-

•) Men flaa na het Vde D. bl. 5, enz.359•VI. bl.5—iio.

f) BowriGBaoit , Recht gebruik der Hástorien, bi. 96.
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volgende Onlusten , van welke eerie korte vermelding
volgt; waarin de Bewerkers van een zo genaamde Grond.
weitige I lerfielling niet gefpaard worden', en de Burgemeester een Penfionaris VAN BERCI{EL niet vergeet.
Hoe verre van de waarheid was een Engelsch Schry.
ver over onze Onlusten, wanneer by den Burgemeester
RJNDonr befchryft als een Man , door den Penfionaris
VAN sERCKEL aan den ouden TEMMINK toegevoegd, en
„ die , fchoon by niet gerekend kon worden onder de
„ llerl;(t<_ dryvers der Republicainfche Party , het Huis
„ van Oranje en de Britíche belangen zo ongenegen, en
,, zo blind aan Erankryk gehegt, was, als één van zyne
ss Party (t)."
(*) 1i dntroduc ion to the History of the Dutch Republick for
She last tere 7éars, reckoning from the Tear 1777. ,hond. 1788.
-

Misjive van Mr. E. F, vnN BERCEEL, Oud -Fenfionaris
der Stad Anfïerdam, aan Jen Heere Mr. N. w., houdende Antwoord op eenige Jevraague Elucidatien , raakentle den Inhoua der av'amorien van den leseer Mr.
OACHIDI RENDURP. e Haarlem by C. Plaat. In gr.
;;vo. 75 bl.

D

e Opgaave van het beloop der Memorien van den
fAmJierdamfchei Burgemeester , zo even geplaatst,
wees genoegzaam uit, hoe geen klein gedeelte van dezelve
ingerigt is tegen den Gryzen Stadsminister VAN BERCEEL, die, in den loop des Engelfehen Oorlogs, zo wel
als in den Vredehandel met dat Ryk, eerie groote maar
firydige rol met den Heer van Marquette ípeelde. 's Mans
klimmende jaarera hebben hem niet ongevoelig gemaakt,
blykens deeze Misfive , die , gelyk by zich uitarukt,
alleen dient, om den Heer, aan wier; dezelve gefchreeven is , en die geenen , waar aan by het noodig zou
oordeelen den inhoud mede te deelen , „ in that te
„ hellen, om, zo veel in myn vermogen is, het waare
„ oogmerk van den Heer RENDORP , naamlyk om my,
naa zyne aankomst als Burgemeester, buiten credit te
,, {tellen , en my uit de Vergadering van Hun Ed. Gr.
„ Mog. te houden, wel te doen penetreeren; naardemaa}
„ gy zegt , dat iedereen niet au fait kan zyn van zo„ danige byzonderheden , welke dit oogmerk aan den
te dag kunnen leggen.
Terwyl ik de minfte intentie
t „ ,niet
—
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niet heb , 't zy by deeze Misfive , of wel by Gene
„ Publieke Metnorie , in Bene volledige defeníie te tree,, den van myn Perfoon en Gedrag, tegen een Gefchrift,
„ 't welk de duidelykfte tekenen draagt van een Eerroo.
„ vend Libel. Myne verrigtingen, geduurende den tyd
van vyf en twintig jaaren, welke ik de Regeering der
„ Stad Amfierdam, als Penfionaris, heb gediend, zyn aan
„ het Publiek te wel bekend , om het oor aan Lastertaak
te kunnen leenen."
Dat de Burgemeester zyn Werk, gelyk hy in den be,
ginne voorneemens was , voor als nog niet aan het Publiek mededeelde , maar het beter oordeelde, het alleen
ier kennisfe van zommige van zyne goede Vrienden te brenge n, doet den Penfionaris vraagent „ Is dit voor als nog
, ook te zeggen, zo lang ik leefde, en my tegen zyn
„ Lastertaal , byaldien ik het noodig oordeelde , verweeren
konde?" -- „ Het is," fchryft hy wyders, „ my
,, voorgekomen , dat verfcheide Lieden dat Stuk , by
„ 's Mans leevetr, geleezen, maar dat zyne beste Vrien•
„ den hem geraaden hadden, daar mede niet in het open,, baar te verfchynen; zekerlyk begrypende, dat hem dat
„ Zanzenweefze!, by gefenfeerde Lieden, geen eend kunde
y , aandoen."
De beeldtenis, door den Oud -Penfionaris van den over
'eden Burgemeester gegeeven, is verre van bevallig. „ Gy
,, zult," fchryft hy zynen Vriend, „ by nadere Le ft urf
„ van deeze Memorien, gewaar kunnen worden, dat ze
„ het kenmerk draagen van een Man, die met zich zei y , ven zeer is ingenomen; die begrypt, alleen de zaakes
beter te begrypen dan een ander; overal den baas
,, wil fpeelen, en daarom niemand verdraagen kan, die
„ hem in den weg kan zyn. — Is het nu te verwon„ deren, dat zodanig een Man, by zyne aankomst tot
„ de Regeering, als Burgemeester der Stad Amfierdam,
en aldaar aantreffende een Penfionaris , die hy nog
„ (pag. 99) de genade bewyst, van een ervaaren Minis„ ter te noemen, des tyds zeer wel by Burgemeesteren
„ zynde ---- begreep, dat zodanig een Minister niet zeer
„ gedisponeerd zoude zyn, om, zo zeer in denkwyze,
over 's Lands zaaken , met hem verfchillende , zig,
„ blindelings, met de zyne [te vereenigen; en nog min„ der om hem, in zyne heerschzugtige voorneemens, de
„ behulpzaame hand te bieden? — Kan het u verwon.
„ deren, dat hy, van toen af aan, met zyne Engelfshe
„ en
-
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,, en Engelschgezinde Vrienden , de handen heeft inleen

„ geflaagen, om my te vervolgen, en uit de Vergadering
„ van Holland te houden , en , tot dat einde , my, by Hee
ren zyne Medeburgemeesteren, haatlyk en verdagt te-„
„ maaken, waar mede hy erkennen moest, dat ik vóór
„ zyn tyd in harmonie was geweest? — Kan het u
9 , verwonderen , dat hy zig daar toe bediende van de
„ zwakheid van een oud Man , dien hy, met zyne Me.
„ deftanders , een fchrik op den hals joeg , als of die
„ Heer met Crimineele Procedures , wegens de berugte
„ Papieren van LAURENS, aangevallen zou worden; maar
„ weder opbeurde met de hoope , van daar van bevryd
„ te kunnen worden met my te abandoneeren, en te doen
„ voorkomen als of ik in die zaak verder zou gegaan
» zyn , dan de Intentie van Heerera Burgemeesteren ware
„ geweest."
'legen deeze opfpraak verdeedigt hy zich in 't breede;
en befchuldigt den Heer RENDORP van Onwaarheden, Ongeryfndheden , Tegenftrydigheden , Onbefchoftheden , en een
opeenftapeling van Leugen en Laster, te fchryven.
Tot de opgaave van byzonderheden kunnen wy ons
niet inlaaten , en de Leezers , zo van de Memorien als
van deeze Miffave, moeten zelve vergelyken en oordeelen. Naa de opgaave van 't geen hy, naa zyne weder
Haage, verrigt hadt, vraagt hy: „ Wat-komstinde
„ dunkt u, myn Heer? Heb ik net mynen arbeid, naa
„ dien tyd, de Conl}itutie van den Lande, volgens de
„ beíchuldiging van den Heer RENDORP, helpen omver
„ Itooten; of heeft, integendeel, deeze myne arbeid al
„ aantlonds niet gediend, om die zelfde Conititutie, en de
„ Rechten van de Ingezetenen , tegen alle willekeurige
„ Rechtsoefeningen, te maintineeren?
„ Voor het overige, wat aanbelangt de volgende jaa„ ren, die ik in 's Haage heb doorgebragt, is het be„ kend, dat ik door hun Ed. Gr. Mog. ben gecommit„ teerti in de Perfooneele Befognes tot de zaaken vau
„ de Oost -, en West-Indifche Compagnie; mitsgaders in
„ het Perfoneel Befogne aan welkers hoofd de Heer
„ VAN WASSENAAR STaRRENnERG , van wegen het Lid
„ der Ridderfchap, is geweest. — Boven en behalven
de Commisfie van Hun Hoog Mog. tot het onder.
„ zoek van de Non-Executie van so , chepen na Brest. —
,, Alle Befognes die werk genoeg hebben verfchaft.
„ Dan
-----
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,, Dan waar van myne verrigtingen, zo wel als die vait
„ myne toenmaalige mede Gecommitteerden, de goedkeu„ ring van de refp. hooge Committenten hebben mogen
„ wegdraagen.
„ Het was dan te wenfchen geweest, dat de Heer
RENDORP voor de Waereld had opengelegd de zoda„ nige van inyne andere verrigtingen, die ik, van het
„ oogenblik van myne terugkomst in de Vergadering van
„ Holland, met de andere zogenaamde bekende Penfionad
„ risfen, zonde hebben i.i het werk gefteld , om deeze
,, Provincie in dien toef{ and te brengen, dien by aldaar
„ gelieft voor te fellen. — Dan, het is het oogmerk
„ van deeze Misfive geenzins, om te treeden in een on„ derzoek van de oorzaaken van dien toeftand. De
„ Posteriteit zal het best in ifaat zyn, om een Neutraal.
„ oordeel dienaangaande te vellen.
„ Maar , byaldien 'er , in myn retour na 's Haage ,
„ eenige kleinigheid voor Burgemeesters Kamer mogte
gevonden worden; (des neen,) zoude men die in alien
„ gevalle moeten attribueeren aan de Indiscretie van den
„ Heer RENDORP , die heeft kunnen goedvinden , het
„ geen, ten mynen opzigte, in den Oud-Raad der Stad
, lmflerdam , is omgegaan , te reveleeren ; het welk nog,, thans nergens toe konde dienen, dan om te bewezen,
,, dat by de voornaamf'e Roervink van al dat werk was.
— Ik , integendeel, boude het voor eène Edelmoe.
„ dige daad, dat Heeren Burgemeesteren een eerlyk en
„ getrouw Minister in zyn gefchunden Eer hebben her„ field."
Ten hot betuigt de Oud - Penfionaris : „ Ik heb u gee„ ne volledige Apologie beloofd ; die heb ik niet van
nooden. Ik heb u a leenlyk toegezegd eenige Aanmer.
„ kingen , die ik meende u in Raat te i'rellen , om te
„ kunnen oordeelen , over den Geest, waar mede de
„ voorfz. Mernorlen van den Heer RENDORP gefchreeven
„ zyn -- mitsgaders om de verhaalen , die daar in,
„ byzonder ten mynen opzigte, voorkomen, op hunne
„ rechte waarde te (tellen."
Onze Leezers mogen wt' verzoeken, de boven aangehaalde les van Lord POLINGEROKE (*) ook op dit geval
toe te pasfen.
,

(*) Zie boven, bl. 634.
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t. 1. VAN OLD*NBURS, VADERLAND'SCHE BRIEVEN. r)$,)
Vaderlandfche Brieven; behelzende een vrymoedig en waar
onderzoek der denkwyze van den Wel Eer --heidlvn
waardigen Heer j. F. MARTINET, in zyne Historie der
Waereld, aangaande het Synode van Dordrecht in 6 rS
en J619; het Karakter der Franfche Natie, en de Staatkundige inzigten van het Huis van Oranje, door EREnRRIK JUSTUS VAN OLDENBURG,
komen. gr. ,Ivo. 214 bl.
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Junior. Alom te be-
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anneer hevige Partyzugt en overdrevene Gezind
Godsdienst , te zamen vereenigd,-heidsyvrn
Benen Schryver bezielen , zal hy ongetwyfeld een lelyk
Werk opleveren; en dit lelyke zal nog grootlyks Vermeerderen, wanneer zulk een gefchryf grootendeels ingerigt is
tegen een' Man, door zyne Bediening en Jaaren eerwaar
Medevaderlanders, zich, in veelvuldige-dig,enbyz
opzigten, verdienstlyk gemaakt heeft, en nog onophoudelyk bezig is om die verdieníien te vermeerderen, door de
uitgave van nuttige Werken. — Dit is het geval .der Brie"en van den Heer F. J. VAN OLDENBURG, yunior, of liever die zich waarfchynlyk onder dien verbloemden naam
verbergt, en niets (paart om den Eerw. MARTINET Zwart
te maaken ; alles byeen haaiende wat, zyns agtens, kan
ftrekkeu om hem als Godgeleerde verdagt te maaken, en
als een Ketter in het Staatkundige voor te ftellea. Of
het dien Heere gelusten zal, zich tegen deezen onheufchen Aanvaller, om geen erger tytel te bezigen, te vervetten, weeten wy niet, fchoon wy denken, en hoopen,
dat hy zyn tyd en gaven te kostlyk zal agten, om ze
te verfpillen tegen deezen Kamper — dit weeten wy, dat
het ons niet lust, iets meer van dit zyn Werkje in onze
Va.lerlandfche Letteroefeningen te plaatzen.
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De Nieuwe Reiziger; of Befchryving van de Oude en Niet6we Weereldt. Uit liet Pransch. XXXJte Deel. Beheizende Frankryk. Te Dordrecht by A. Blusfë en Zoom.
1792. In gr. Svo. 310 bl.
oodig oordeelden wy het, wanneer wy het Eerfle Deel
des voltooienden Vervolgs van den Nieuwen Reizi, door den Abt vB LA PORTS begonnen, Frankryk
betreffende, en Vier Deelen bellaande , aankondigden , onzen Leezeren van het doel des Nederduit/chen Vervaar
te verwittigen; en het thans noodig hun derwaards-digers
te wyzen (*).
Op den voet toen gezet gaat de Reiziger voort , en
vervat dit XXX{Ie Deel dus het vervolg der Franfche Gefchiedenis van CAREL DEN VII, tot den dood van CAREL
DEN IX. Dan wordt dezelve niet agtereen vervolgd,
maar op voeglyke plaatzen afgebrooken; eerst door het
,Vervolg der beredeneerde Landkaart van Frankryk, en een
beknopt berigt van deszelfs aloude Verdeeling. Welk Vervolg
het laatfle van dien aart is. Een Reisje door Frankryk
geeft hem gelegenheid om van de aangeflipte Plaatzen
in de beredeneerde Landkaart breedvoeriger te fpreeken.
Dit Reisje vangt aan met Fransch Vlaanderen, en wordt
voortgezet door Picardien, door Normandie, en Ijle de
France; dit laatfle Landfchap, met de Stad Parys, wordt
in vier Brieven afgehandeld , en de laatfie in dit Deel
betreft de Provincie Orleanois. In Picardie, te Havre de
Grace , zynde , hadt de Reiziger zich gezet , om by afwis.
Teling een beknopt denkbeeld der Gefchiedenis van den
Koophandel in Frankryk te geeven, als mede van den
Godsdienst , de Aan(Ielling der Bisfehoppen, en verdere Godsdien(Iige Befchikkingen. — Deeze vermenging,
hoe vreemd het in de zeer verkorte opgave van den Inhoud voorkomt, wordt meestal natuurlyk ingevoerd, en
geeft eene verfcheidenheid , welke de leesgraagte bezig
houdt.
Thans lust het ons, den Nieuwen Reiziger, wiens Brieven, en dit moet men wel in 't oog houden, in den
Jaare 1762 gedagtekend zyn , om reden in het Voorberigt, en onze zo even aangetoogene Aankondiging, vermeld,

N
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(*) Zie onze 4/gem. Vader!. Letteroef. hier boven, bl. 313.
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tred , op zyn toertje in Franscli Vlaanderen, voor een
gedeelte, te volgen; waar wy de Steden ontmoeten, die
thans don geesfel des Oorlogs voelen , en ons in de
Nieuwspapieren dagelyks voorkomen.
„ Het doet my leed, Mevrouw!" dus vangt by aan,
„ dat ik u zo weinig 'kan mededeelen van myne Reis
door Frartsch Vlaanderen. Byaldien gy gefield waart op
die drooge en verveelende optellingen van Kerken egt
Stadhuizen, zou ik mogelyk zeer lang kunnen worden, zo
ik de moeite van fclhryveii niet ontzag, en ik niet edel
genoeg was , om u tot die Schryvers te wyzen , wel -moedig
dit vak hunne arme zielen uitgeput en hunne Lee.-keni
zeis afgefchrikt hebben om meer dan een vierde gedeelte
van hun lastigen arbeid te leezen. Daar wy weinig zien
dat opmerkenswaardig is, kunnen wy ook weinig verhaalen. In de eene Stad ziet men herken, Kloosters en Huizen , in de andere Stad zien wy ze op nieuw, en in do
derde en volgende Steden bieden zich dezelfde voorwerpen
al weder aan onze befchouwing aan. Aan deeze eentoonigheid ben ik reeds zo gewoon, dat ik, my in een Stad
bevindende, zomtyds niet moeite my deszeifs naam her
ze met eon voorige verwar, uit hoofde van de-iner,of
gely'w[^eid, die zy onderling hebben. Getroost u derLalven, wanneer ik met de Steden op dezelfde wyze omfpring , als ik met de Koningen gedaan heb. Ik zal u
den naam ilegts noemen , ingevalle ik oordeel , dat 'er
niets belangryks meer van te zeg2eu zy.
„ Van Calais reeden wy na Grevelingen. Gy kunt u
een begrip van dit plaatsje maaken , daar wy binnen een
kwartier uur, op ons gemak wandelende, de geheele Stad,
en alles wat 'er opmerklyk was, naauwkeurig befchouw.
den , en onze Kastelein by zestien zyner buuren rond
ging , om een franfche kroon gewisfeld te krygen , en
eindelyl; onverrigter zaake wederkeerde. Van dit dood
Grevelingen, (of Graveline in 't Fransch,) begaven-fche
wy ons naar Duinkerken, eene Stad , die ons vry herei
aan(londt, en waar van ik, ten gelukke van myn brief,
iets meer te zeggen heb.
,,Het eerí're bezoek, dat wy hier aflegden, was aa p
een ílerveling , die honderd zes -en- zestig voeten boven
de oppervlakte van den aardbodem zyn verblyf hieldr.
Hy was de Toornwagter, die op den kerktoorn, van geb
melde hoogteen zonder fpits,een klein woonhuisje heeft „
en aldaar aagt en dag, benevens een metgt,ze1, die heen
-
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is toegevoegd, de wagt houdt. Vann deezen Dom over-

zagen wy niet flegts de geheele Stad, wier aanleg zeer
regelmaatig is, maar wy zagen zelfs tot in het nabuurig
Engeland, door middel van een zeer goeden kyker, die
de bewooner deezer hoogte , voor eeg, gering fooitje,
gaarne aan ce nieuwsgierige oogen leent. Het ganfche
Kanaal valt dus onder het bereik van den vérfpieder,
die 'er belang by heeft, en veelmaats hadt men 'er beIang by, toen deeze Stad, zo herugt wegens zyne Kaapers , noodig hadt te vweeten , wat buit 'er van verre
voor Naare helden kwam opdaagen•."
Hier geeft de Reiziger een verhaal van den berugten
JAN BART , doch dit itappe , wy vourby; wyders zegt
by van Duinkerken : ., Deeze Stad, welke voornaamlyk
befiaat van den Sluiklhaudel, in een menigte foorten van
Franfche Waaren, en v;orat in Prandewyn, Genever en
Wyn, enz. op Engeland, heeft niet alleen daar toe, door
haare ligging, en andere voorregten , de beste gelegen
maar befluit ten' dien einde ook de gefchiktfie voor-heid;
binnen haare wallen , vermids een groot aantal-werpn
hankeroutiers , en anderen , welken in hun Land niet
deugen willen, zig aldaar hebben neergezet.
„ De Barakken zyn hier zeer opmerkelyk. Men kan
'er een ontzaglyk getal Soldaaten in bergen. De Schouwburg is middelmaatig. In de Kerken zyn weinig byzonderheden te zien. Roozendaal , een Visfchers gehugt ,
levert de eenigfte wandelweg op voor de Inwoonders, die
zig zo druk met hunnen gewoonen handel bezig houden,
dat zy geen tyd hebben om dergelyke uitfpanningen te
bezorgen en aan te leggen.
„ Men Ëheeft hier in 1721 Stapelmagazynen aan gelegd,
tot berging van Koopwaaren, die van en na de Franfche
West-Ind fche Eilanden gevoerd worden. De Stad is vry
van het gezegeld papier , de Tailles , en belastingen op
het Zout. Men heeft 'er een Adtniraliteitshof, een Kamer
van Commercie, en meer foortgelyke4i. De Haringvis
weleer hier zo flerk gedreeven, dat men vier of-fchery,
vyf honderd Buizen in zee zondt, is genoegzaam geheel
verdween en.
„ Langs een zeer goeden weg, reeden wy raar St.
Wynoxbergen. Wy namen onzen intrek in het gouden
hoofd, op (Ie markt. Wy verwonderden ons over de menigte van Greanen, die altlaar te koop gebragt werden.
Dit is ook alles, geide de Hospes tegen ons, waar over
gy
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gy u in deeze Stad vewonderen kunt! De plaats is taan,
lyk wel bebouwd, doch fail en zonder iets aanmerkelyks
op te leveren 't geen de Reiziger, die de Waereld doorgereisd heeft, een oogenblik flaande houden kan.
„ Wy veeden voorts na casfel, Bene kleine Stad, op
een zeer hoogen heuvel gebouwd. Vanhier heeft men
een heerlyk uitzigt , over een menigte Steden en Dor
Landen, dichte Bosfchadien en kronke--pen,vrugtba
lende Rivieren, ja! zelfs over de Zee. -- \Vy hielden
ons hier niet lang op , vermids wy dtn zelfden avond
nog te RysJél wilden zyn. De Postwagen (Diligence )
rydt in éénen dag van Duinkerken op deeze fraaije Stad,
die ter Hoofdstad verllrekt , niet flegts van Fransch FLaanderen, maar tef ens ook van alle veroverde Nederlandfche
Steden ; dewyl de Gouverneur aldaar zyn verblyf houdt.
Men vindt hier een overvloed van pragtige Gebouwen ,
zo geestlyken als waereldlyken, die het bezien overwaar
dig zyn.
„ 1)e Volkrykheid deezer Stad is ongemeen groot. De
jBewooners zyn 'er zeer ryk, en, indien 'er roem in geJegen zy, dat men nimmer vorderingen gemaakt heeft in
de grootste en belangrykíle weetenfehap, den Godsdienst
namenlyk , dan hebben de Ingezetenen deezer Stad ge
dat zy hun roert daar op draagen, dat zy !leed,-Jyk,
getrouw gebleeven is aan de Leer van Ronzen. Het is
in deeze Stad, dat men de Boekkeurders vindt voor de
Boeken, die, of in Fransch Vlaanderen gedrukt, of van
buiten ingevoerd, worden. Gy begrypt, hoe lastig het zy,
wanneer men, elders woonende, de te ontvangene Boe
zenden, zomtyds 'er maanden naar wage-kenhrwads
ten, en dan de onkosten betaalen,, moet, ingevalle meid ze
weder terug krygt , dat egter vry gemaklyk gaar. Zo
veel omílag ílrennt den voortgang der fraaije Letteren niet
weinig in dit oord , waar de luiden uit zigzelven niet
zeer tot onderzoek genegen zyn, en waar de Geestly.
ken , wier belang het medebrengt dat de menigte doen
.en onkundig blyft, nog een grooten invloed op de hare
ten hebben.
„ Toevallig my bevindende by een dier Heeren Boek"
keurderen, vernam ik de zonderlinge wys van dit keuren,,
die deeze Ambtenaar, welke niet anders dan rransc1 ver
jaarera in acht Pain. Wanneer-álondt,zervfchi
by Latynfche Boeken naar te zien hadt, bezigde by daar
toe een ouden Priester, die zomtyds vlaagen van kindsch<
Tt :z
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leid hadt. Kwamen 'er Vlaamfche of Hollandfclie Boeken,
dan moest zyn Keukenmeid aan 't werk. Op het oor=
deel deezer twee weezens verliet by zig , en naar maate
de Priester by zyn verfland, en de Keukenmeid in een
goeden luim , was, werden de Boeken goed- of afgekeurd.
Men heeft my verzekerd, dat men deeze keur zeer duidelyk aan zommige Boeken befpeuren kan. De Priester
was een groot liefhebber van Tabakfnuiven, dus vondt
men op den taak , welken hem was aanbetrouwd , dik
Boeken, die de-wyisafzgtenuvlk;rwyd
revue der Keukenvoogdes gepasfeerd waren, vette, fineerige , plekken droegen.
„ Dit Boekenkeuren is eene uitvinding van de eerwaarde Geestlykheid , welke haarer waardig is. Hoe is 't
mogelyk, dat het mensch dom zig zo veele eeuwen, door
dit veragtelyk gebroed, by den neus heeft kunnen laatera
leiden !
„ De beroemde lM larfchalk rat: VAUBAN heeft zyne kunst aan de Vestingwerken deezer Stad befleed.
Dit vernuft heeft , in dit vak, een ontzaglyken arbeid
verrigt. Zonder twyfel was by de voornaamfle Ingenieur
van zyne eeuw. Over de drie honderd plaatzen heeft
by merklyk verbeterd in hunne lterkte, en drie- en - dertig nieuwe Vestingen gemaakt ; van drie - en - vyftig belegeringen was by de Opzigter en Belegger , en bevondt
zig in honderd veertig aaien, die al vry hevig waren.
Tot zyn lof wordt verhaald, dat, in alle zyne verrigtingen en werken, het groote , edele en menschlievende,
oogmerk doorltraalde , om, in de vernielende kunst des
Oorlogs, zo veel menfchenbloed te fpaaren, als mogelyk
was.
„ In de Hoofdkerk, die aan den Heiligen PETRUS 19
toegewyd , vindt men een wonderdoend LievevrouweBeeld. Ik heb egter opgemerkt, dat de fmalle gemeente
alleen zig thans met foortgelyke fraaiheden in de kleerera
laat fteeken. Een Franschman van eenig aanzien zal
meest altoos glimlachen, of de fchouders ophaalen, wanneer men hem van Heiligen en Wonderwerken fpreekt.
„ De Kloosters zyn hier in groot getal , en de
Geílichten tot onderhoud van armen en ellendigen ontbreeken 'er ook niet. Men moet de Roomfche Landen
den lof naargeeven , dat zy niet agterlyk in dien grooten pligt zyn , om ongelukkigen wel te doen ! Jammer is het, dat deeze weldaadige gefleldheid van het
liert
,
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hart der ílervelingen aldaar zo zeer misbruikt is geworden, om 'er de bedelaary te vereeuwigen van zulke onnutte lediggangers , als de Monniken zyn , die zigzelven, om den Hemel te behaagen, in vrywillige armoede
ftorten.
„ Omtrent zeven uuren van Rysfel , (of Lille in 't
Fransch,) kwamen wy in de Stad Douai. Haar omtrek
is veel grooter dan Rysfel, doch in fchoonheid, volkrykheid,. en veelheid van Gebouwen, fchiet zy zeer veel by
dezelve te kort. Zy ligt vry vermaaklyk aan de Rivier de
Scarpe. JULIUS CIESAR maakte 'er reeds gewag van, ten
mistten van deszelfs Bouwers, by hem Catuaci geheeten.
„ De flilte en eentoonigheici , waarin dit verblyf der
Vlaamingers gedompeld is, mishaagde ons zeer fchielyk,
waarom wy een beluit namen, om 'er ten eerflen uit
te vertrekken. Men vindt 'er eene Univerfiteit, op denzelfden voet ingerigt als die te Leuven." Van de Stigting deezer Univerfiteit, geeft de Nieuwe Reiziger eenig
verflag. Hy bezag 'er de Kerken en Kloostersi; in een
der eeríle trof hy, behalven liet bezienswaardig choor,
een wonderdaadige Hostie aan, en hoorde de beuzelagtig11e vertelzels van vreemde verfchynzels. In de Kloosters,
hier zeer veelvuldig, zag hy niets byzonders, dan wel
Monniken , lonkende Zusters , en een menigte-gevod
doodsbeenderen , gedroogde fpieren en menfchenvellen,
die men zeide weleer aan heilige menfchen te hebben toebehoord, en die men nog, op hoogtyden, en by
andere gelegenheden, ter kusfching aanbiedt aan allen die
'er trek toe hebben, en 'er eenig geld voor geeven wil.
len. Onder andere een Nagel van den Heiligen DOMINIcus , waar over, gelyk over andere grollen van dien
aart, de Reiziger eenigzins uitweidt ; doch waarin wy
hem niet verkiezen te volgen.
Ten flot van dit Berigt , merken wy, volgens hem,
aan: „ dat de oorden, omflreeks Douai, aangenaam zyn,
en by uitftek vrugtbaar. Men vindt 'er vericheide ryke
én fchoone Abtdyen, die uitge{lrekte Landeryen bezitten;
doch welker Abten weinig andere byzonderheden opleveren, dan dat zy 'er welgemest en gezond uitzien."
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U. D. et Ree'toris Docctunani, Tiroci.
nium Criticum in veteres auL ores Gracos , x rmfertim Orpheum , Scylacem , et Apoilonium. Leovardiaa , typis
Cor;7e1ii van Sliglz , 1792. ALsque Pra'fatione, 122 pp. in
8vo. in. f.

n de twee eerfle IToofdllukken van dit boekje poogt de
Heer SLOTHOUWER eenige bedorvene plaatzen in de Argonautica en de fdysrni, die op naam van om-mus gaan, te vers
beteren : in het derde behandelt by zommige plaatzen uit
kleinere Griekfche Dicht(lu!Azen , die of in de linaleéta van
BRUNCK , of in de Bibliotheca Cr ca van FAURJCIUS , uitgegeven
zyn; als uit de Epitaphia van ARiSTOrr.r,Es , de Epigramrnatd
van ANTIPATER en PHILOD^a:us , het Carmen de Medicina erc
pifcibus van MARCFLLUS sWWETEs, en de Sphaera van EmPEOO•
coast in het vierde deelt hy eenige gistingen mede o,) ver.
feheidene plaatzen van den Pcriplus van scYLes; en eindelyk
bevat het vyfde, het welk verre het langde is, en mcc-r dan
de helft van bet boekje beflaat, een aantal gisíingen, firekkende
ter verbetering-- van ht Lexicon Homer/coin van APOLLO5^rus
Sophism. In het voorbygnan tracht by ook in eerirae andere
Griekfche Schryvers de vore lezing te herltelleu, als in ééne
plats van CAL,L1M ceus (hymn. in DWAN. vs. 27, waar hy, en,
gelyk het ons voorkomt , niet ongelukkig , w-eAaug in doer ag
verandert), éénc van PALIEPHATUS, once of drie uit de liytn.
ven van rronizaus, of liever van zyne navolgeren, en vooruaainelylk in eenige plaatzen van oude Grammatici, die aan elkanderen diltsvyls, ter herflellinge van de waare lezing, een' wederkeerigen dienst beveyzen, en van welken by dus, by de
verbetering van APOLLOIUS , uit wien zy , en vooral nosYcutus , zeer veele glosfen ontleenden, noodzaaklyk verfcheidene
praatzen behandelen moest. Gistingen ter verbeteringe van Latynli:he Schryvers zyn zeldzaamer in dit boekje , en Hechts
vier in getal. Wy zullen uczelven allen opgeven, tot proe•
ven, waar uit onze kundige Lezers des Schryvers Critii^hen
geest eenigzins zullen kunnen beoordeelen. Drie van d:ze
gistingen betreffen plaatzen Uit Frorus. Lib. II. cap. 8 , in
het begin, waar de ge4voore lezing is , Akcedniam flature et
s.rc;u Plail!ppzm llratioc-'zrrs ciccJit, Guodant calu, qua inch•
ira3, fc adgtebernante fortr.na, &c. De woorden auod-ira caf/a
mishaagden reeds lang aan de Geleerden : dc gedachte van
sLo ri arwER is niet onaaunemeiy'k , dat c.,afi onrilnan zy uit
de gelykhcid der Ietteren van her volgende woord , en day
Lie; lezen moete grrnrlrr,ra grnali indnfizia. In her zelfde
-
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Hoofdit. XIII: de veelvuldige drukfouten niet alleen in de
getallen , maar ook in de Grieg íche woorden en letters , hadden meer verrnyd moeten worden) leest by ne non aliquo du.

cenn gerere videretur, voor ne non aliquo ducem genere agere
videretur. Eerst zal gerere op den rand verklaard zyn door
agere, naderhand zal deze verklaaring in den tekst zyn ingedrongen , en eindelyk zal gerere in genere veranderd zyn.
Hoofdli. IX, §. 4, leest hy, voor in eo marl, in tonica marl.
Men weet, en de I-leer WissENEE,zGtr heeft het onlangs, in
eerre opzettelyke Verhandeling, bewezen, hoe dikwyls, by de
oude Schryvrs, de eigen naar „en verdonkerd of bedorven zyn
geworden door de verdervende hand des tyds, of de onoplettendheid of verbeteringszucht van onkundige en trotfche af-

By AVIENU- , Defcript. Orb. Terr. vs. 1014.,
fchryvers.
zoekt de Ileer SLOT I ouWE . uit dezelfde opmerking de waare
lezing te hernellen. Gewoonlyk leest men daar:
. hoc idem Cragus habetur
Nomine^filb gentis: prope celfaro furgit in arcem
Prifca fide.
Ht gist Nomine , et lfpendun. prope , &c. SCUrADER heeft
ondertusfchen in die plaats de gewoone lezing tegen ruuosoN,
die eerre andere verandering voorgeflagenhadt, misfchien niet ren
onregre, verdedigd, vooral uit vergelyking van vs. 849-85r (*).
Over het algemeen moeten wy van dit boekje getuigen , dat
in hetzelve de overtuigendlie bewyzen gevonden worden van
des Schryvers fcherpzinnigheid en bondig oordeel , en van
eene voor zyne jaaren zeer groote belezenheid; en wy twyfelen 'er niet aan, of alle kundige beoordeelaars zullen dit getuigenis byftemmen, hoe zeer zy anders , even als wy, aan
verfcheidene byzondere aanmerkingen , hunnen byval weigeren moeten.
In de Voorreden betuigt de Schryver niet alleen zyn' dank
aan RUHNKKENivs en GESNER, die hein; vooral in het verbeteren der Gedichten, die op naam van ORPHEUS gaan , door het
inededeelen der verfchillende lezingen , die zy in handfchriften
vonden, hulpe toegebragt hebben; maar ook aan CONR. DINNER, die in zyn boekje de Epithetis Grads verfcheidene anderszins niet bekende , en dikwgls betere lezingen, opgeeft van
de plaatzen der Griekfche Dicuters, die by aanhaalt. Dewyl
deze DINNER , en zyn gevelde boekje, weinig bekend zyn,
zullen wy hier het berigt mede leden , dat wy van hem, in
joECnER's Gelefirteo Lexicon , vinden , vooral om dat men uit
dit
(') Zie zyne E+sgel9atene aanmerkingen on evIENUS, in de Podia Latini
nritzores, door wLRNsnoas uitgegeven -, T. V., P. li., p. :ca.
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dit herigt rchynt te kunnen opmaaken , hoe by aan die verfchitlende lezingen kwam. „ CONRAD DINNER, een Regtsgeleerde,
„ wert1 t in zyn twintig(Ie jaar Hoogleeraar in de l ichtkun ,ae
„ te Freiburg, ma.r legde zich naderhand, in Italië, op ce
„ Regten toe. Na z ne terugkomst wordt by Raad by een
„ Bisfchop van Wurtzburg , en in 1589 schreef hy cerie fix-.
rago Epithetorurn Gracorurn." Zyn verblyf in Italië zal hem
zekerlyk gelegenheid gegeven hebben, om in de Bibliotheken
aldaar verícheiden Handlchriften te vergelyken, en van de ver•
fchillende lezingen. die hy daar in vondt, zal by zich nader
Epitheta bediend hebben.
-handbyze
;

IVieuwfe Poëzy van P. I. ttASTCLEIJI.. Theede Dec?. Te Am/Icrdam by W. Holtrop, t 793. In gr. 8 vo. 184 hl.
nze beoordeeling van het Eer/de Deel deezer Niemv/e
Poëzy van den híeere resTELEIJN (*) , heeft deszeli's Plan
genoeg doen kennen , om 'er heden alleen maar by te kwr Den
voegen: dat de Dichter, volgens dat Plan, ook in dit T veede
.Deel voortgaat met het mededeelen van verfcheidene ni nare
DichtfiukkLn, welke de volgende Opfchriften hebben: I. Eiara
.JEZUS CHRISTUS. 2. Het is volbragt. 3. Ge Vergenoegde. 4. TYaare
frdned. 5. dan 0ntfermers. 6. dan Louize. 7. De 7,ielrust.
8. De Eenzaamheid. 9. tsy het Graf van een' Alenfchenvrievd
ac. Heden en Morgen. ii. flan het Roosje. 12. fraare Liefde.
13. flan Elife. 14. Bemoediging. ig. Lentekrans. 16. Roza.
linde. 17. Aan de Hoop. 18. Aan de Waarheid. 19. De
laat/Je traan van Elfr•ide , en so. De Kryg. Deeze alle zyn
Lieszangen , en bellaan te zamen S 6 bi. wordende gevolgd
door het reeds eenmaal uitgegeeven Treurfpel Olifrtes, in veele
opaichten naar het Hoogduitsch van den Vryheer VAN CRQ.
rvEGK gevolgd.
Wy hebben met veel genoegen deeze Dichtflukken geleezen, en veele foute gedachten in dezelve bewonderd. Het
laatfe, getyteld: De Kryg, achten wy een meesterfluk te zyn,
het welk wy onzen Leezeren, alleen uit de volgende trekken,
kunnen doen kannen. De Dichter fpreekt tot zyn Onderwerp,
op deeze treffende wyze:
in '.t befchaafd Euroap ziet gy nu ' zetel fcdzraager,?,,.,
En
t'erlichte Christnen zyn 't, die tr tets dien/1e staan? ....
Zy, die den raam Ivan u^ys, gaan groot, van edel d'raugen,
Gordt gy her moordzwaard aan?., . .
,

u rzoI-
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1 Pulken! welk een waan vermeestert uwe zinnen!
is niet uwe eerfte deus: „beudist elk/int/ren teér?"....

Rukt, daar gy axcsrdcrad, tornt, de wys van uw beaninucaa;
kijkt, rukt u;ve outers neér!

Hoe! 'k zie u voor de Bron van liefde nederbuigen ? ... .
verguis uw God s door uwe hulde, niet!
Terug!
't Door u vergooten bloed zal tegen u getuigen,
Welke ofèrs gy Hem biedt !
Verlicht Europe! aanfc'iouw de daaden uwer zoonen:
Is dit het glansryk licht, dat ge over ons ver fpreidt ?....
De Kryg , die 't heil des volks, Gods fehepping zelfs y durft houaacu^a ,
iVoe,r.t woede dapperheid!
Uw velden liggen woest; uw fferke (leden zinken;
Verdelging heeft haar' troon op voorfpoeds puin geplant;
In haare vaan doet zy dees Iettren blinken:
Die fnoode!
„ Foor God en Vaderland!"
Eioor God en Vaderland?... dus huwt ze aan moord den logen.
Bedrog aan zelfbelang: verraad aan dwinglandy:
o wat duisternis bedekt, Europe, uwe oogen!
En
TY'e is meer blind dan gy ? ....
Snel naar 't onfchuldig volk, in afgeleegen oordo,
Naar 't volk, dat gy , befchaafd, den naam van wilden geeft,
Waar nooit uw glansryk licht het duister hart doorboorde,
Dat in natuurfiaat leeft:
Maal, voor hun oog , liet beeld van tegenflrydigheden ;
Zeg: „ liefde is Bryn geloof, en haaien is vnyn lust:"
Toon hun den flempel van uw anenfckenliefde en zeden,
Terw,yl gy 't wraizkzwaard kuscht.

Toon hun 't geheiligd Hoofd, waarop uw kindren roereten;
Ontdek hun JESUS leer, op 't Henn gewydde altaar;
En roep dan luidkeels uit: „ Wy moorden! wy verdoemen;
En volgen jesus naar!"
Zie toe! dat wetloos volk zal voor uw zeden heaven,
En eerst verduisterd zyn , als gy hen klaar verlicht:
Voor eeuwig blyv' hun hals aan uw gezag ontheven,
Dat zo veel onheils Jligt!
Waar ben ik! .... welk een fchrik f nett rillend door myn `leden ! ... ,
U, JESUS ! roepen wy om hulp en byfland aan;
Opdat we op 't fe/ril-ice s hart van onzen broeder treden;
Dat liar: . , .. te snor/el flaan
Tt5
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Ti^9 ir ben Ik!. . .. 'k hoor uw' naam, ó God van licfde ! rom,
Teriyy; men duizenden door vuur en zwaard ontzield!
'k Hoor U den arm des krygs, ó God ran vrede! noemen,
Terwyl zien 't ali' ver melt !
,&raar ben ik! .... vloek en moord, verraad en folteringen
Zyn dienaars van een volk, dat uwen naare belyd!
't Durft, in zyn euveldaên, God! .... God! — uw gloriezingen 3
U, die rechtvaardig zyt!
6 Volk! dek voor myn oog, roet ondoordringbre wolken,
Het offer, dat gy Code , op u ve alfaaren biedt!
Schiet snee blik/eens neér-, ó ilirnagi! toon den volkern,
Dat gy hun go-uw/en ziet!
Neen, 1lmagt! dat uw hand den donder nog weerhoude,
Die de aard , niet éénen wenk, geheel verpletten zou!
Maar, redt, och! redt de fchaar, die fteeds op U betrouwde,
En keer, och keer hunn' rome!
Zie duizend vaders om hun dierbre zoonen u'eenen;
Daar ligben ze, in de vaag des levens wreed ontzield!
„ De vrugt van onze hoop is niet hunn' bloei verdweenen!"
Zoo fc/zreijen ze, geknield!
Geknield voor uwen troon, met opgeheven handen;
Met traanen in het oog; riet wonden in het hart!
God! God! aanfchouw hun leed! ach! ach! hunne offerdndev
Zyn brandend, als hun fnzart!
Zoo weersen moeders ook, om echtgenoote en zoonen;

En met heur traanen fletft haar jong/te levenskracht;
Terwyl 't onnozel wigt .... hoe trillen myne toonera! --dan 's moeders boezem lagcht!

Kamt, kcomt, aanfchouuwt deez' lage/t, gy, die 't bederfbevleugeld,
En u, uw' trots ten zoen, niet bloed en traanen voedt;
Cy, die de menschheid (nood, nooit groots u-zely' , beteugeld,
En alles bukken doet!
Komt , koost , aanfchouwt deez' lage/t! — by done/eren in 't harte,
Meer dan het dondertang, dat op uw wenken felt;
.e'er millioenen vloek; en deeze kreet der fmarte
Houde, eindloon u bekneld!
Zoo J iegle u elke traan, --- gy deelt 'er duizend vloeijeu –^•
filet rchuikbeeld van de wraak, in iedere oogflraal, aan!
Ze moet' haar felle claw in uw gewesten gloei/en,
En a ziet fiddring [aan!
Q
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5 Do'aa de ik, ver van hier, by onverlichte volken,
Gfkaar• erge/loerde rust in palmwaranden lagcht!
DLír r ryst geen kreet der Baart ten hemel, doer de wolken:
Daar pras.gt geen boezemklagt!
IVant , ryk, ryk door natuur, en arm aan kunst te tveezea,
Is ryk aan overvloed, arm aan behoefte zyn:
£ddr wordt het waar geluk genoten; niet gepreezen:
Dddr is de deugd geen fchyn.
De zaal naar grootheid.... neen, de zugt om groot te fchynen;
Zie daar, Euroop, de bron van uw gemeen [mart!
Toen gy eenvoudigheid voor weelde zaagt verdwynen,
Stietze u eon' dolk in 't hart!
Zinds zy:: de liefde en trouw van uwen grond verdreeven,
En heersclazugt (lichtte een' troon, in uwer telgen bloed;
Zinds is de tiranny een' heldennaam gegeeven
Esa 't moorden heldenmoed!
Zinds vloeit, in 't zweet des volks, het goud der dwingelanden,
En in den diadeern blinkt 's onderdrukten traan;
Ziieds doet de woeste Krys de toorts den tweedracht branden...,
Redt, lllsnagt! .... wy vergaan!

Behoeven wy wel iets meerder te zeggen, naa het mede.
deeien deezer Proeve, om deeze Nieuwe Poëzy onzen Leezerea
aan te pryzen!
De yslyk'ieid Bles Oorlogs, en de rampzalige gevolg en daar van,
voor het heil dei Burgerlyke 111aatfchappyen. Treffend en natuurlyk afbefchetst in eene Ode. Het Franfclie van den beroete.
dc; heer DE VOLTAIRE nagevolgd, 1792. In gr. 8vo. i6 bl.

'g'`^^ at voLTAIRE geen grooter Vriend van den Oorlog was, dan
1.) de Heer YASTELEIJN , kan uit de volgende Coupletten,
van deeze zogenaamde Ode, blyken :
Europa is verraden door liet hoofd des Oor/egg, den Duivel..- Zy frsrelt in tranen, zy beefd! — zy bid te vergeefsch ombenad ;
He! gruwelyke kinderuioorders! uwe ingewanden verteeren,
Gy floot u zelf den dolk in 't hart.
Naa dit aan de Vonten verweeten te hebben, fchoon het
alle juist geen Voríien zyn, die thans oorlogen, vervolgt hy,
aan dezelven:

Béz eld u de zucht na landrernzeerderirg ,nffchandlyke wraakzucht
Om 't aardryk te ontvolken , en met de nu íchti.rg daar van te /potten ï?
Plant
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Plant dan, o Tirannnen! vergif! jaag de pest, onder de Polken,
En heersch dan over de dooden.

De Vertaaling had wel vloeijender, de Taal wel zuiverder,
mogen zyn!
Gea`ic,tten van AIr. j. P. KLEYN, en Trouwe A. KLEYN , geb.
oCKERSE. Te Utrecht by G. T. van Paddenburg en
Zoon,

1792. Iva. gr. 8vo. 1 Po M.
eeze Gedichten, opgedragen aan den Heer Mr. HIERoivYMus
VAN ALPHEN, thans T.'refaurier van de Unie, bedaan in drie
uitgebreide ulukken, getyteld: Het Leven , de Dood, en eene
Cantate voor het derde Jubelfeest van Utrechts Hoogefchooie, gevierd 31 May 1786; verder in eenige Oden en Liederen;
vervolgens in Elegëifche Proeven; en eindelyk in een Toegift,
behelzende een uitgebreid Dichtfcuk op den Hollandfchen
Landbouw : alle bevestigen den roem , welken van hunnen
Dichter en hunne Dichteres , in ons Vaderland, is uitgegaan;
zynde 'er tevens lhluzyk op zommige vervaardigd.
Eene kleine Proeve, hoe de Dood, in zeker opzicht, in
deeze Gedichten bezongen wordt, zal de waarde der overige
duidelyk kenmerken.

D

De Dichtkunst zingt den Dood, wanneer hy, in de graven,
Een kalme rust bezorgt, aan 't zorgend hart der braaven;
Zy vreest alleen 't verderf! en haat de wreev'le band,
Die bloed, en vuur, en vlam, verfpreidt op 't vreedig land!
,Maar Gy, die, op de Zee, in de ongefluime golven,
Door d'afgrond van den Dood,
Schier dagelyks, wordt ingezwolgen,
En onverfchrokken blyft, by 't dreigen van den Nood!
Gy weet het, hoe de Hoop, die Vuurbaak aller wenfchen,
in Eeuw'gen nacht gehuld, ontvlugt voor 't oog der menfchen.
Gy zaagt vaak, hoe één Golf,
Terwyl 't verderf, aan uwe zyde , waarde,
Schier 't gunt/the leven van een Waerelddeel bedolf,
En u alleen, by 't leven, (paarde!
Gerust op uwe kiel, hebt gy, in al zyn raagt,
Den dood gezien, en tog den Dood veragt! —
Gy hebt den Dood gezien? .... Hoe was hy? — Zyn zyne oogen
(dis onweér - blik/ems uit den bogen?....
En was hem de afgrond van de Zee
Tex troon? of Raat zyn Zetel in de Tolken,
li'en zyn Heraut zyn ak'lig wee
Verkondigt aan de Waterkolken? ....
Hy zrvygt ! --- en wyst my , op den Oceaan ,
,Een fchip in nood, not onbeweegllke oogen, aan.

't Ge.
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't Lief `opste voorhoofd, gry óefb'orclen in gevaaren ,
Schynt, als de Rots in Zee , te fpeelelz niet dc baaren. ---Zie, hee hem 't 3 uur uit de oogwenk blinkt! Is daar de Dood! --- Hy zwygt, era vliegt ter Mollie, en zinkt,
„

Zoo zinkt, en (erft de hoop, te Bader
Ilan JVeeuw en hes 't onnozel kind
Steekt de arisen uit naar zynen dooden Vader,
E heeft geen hulp; de Vrouw delft haaren vrind,
En word niet meer bemind! ..
de moeijelyke dag van morgen
Het graf geeft rust;
Doet Man, noch Vader, zorgen;
Maar 't eenzaam Huisgezin mist, als het (chip, zyn ree,
En dryft in volle Zee! ....
!

Wy kunnen niet afzyn , om ook nog het volgend lief
Stukje, gecyteld: DIyne Reis, over te neeiuen:
41 heb ik, op myn boot,
In 'sP aerelds Zee, geen zylen;
'k Zal echter niet verwylen,
,dl is de reis wat groot.
'k Heb riemen om te roeijeu ,
En - kragten in myn' vuist ; ----+
Wat weeks te meer zal juist
My niet te zeer vermoeijen.
'It T171 langer niet meer dwaalen;
Ik zie myn's Vaders buis!
En zou ik dan nog draaien,
En woonen in een kluis?
7k vond aan vreemde Jtranden
Niets, dan wat woesteny;
Geen haven, om te landen,
En nooit iets goeds voor my.

Dat and'ren voor den wind,
dl zylend, landwaart fpoeijen!
'k Wil , als een dankbaar kind,
Myn 's Vaders bootje roeijen.
'k Kom tog allengskens nader

n 't huis van manen Vader;
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En zie reeds, aan de kust,
Zyn koele Teat tar rust.
°k Zal daar voelt meer verdraaTen;

Maar, aan suyn's Broeders hand,
Hem myne reis verhaalen
Naar 't lieve Vaderland!

Het volgend Stukje: ,fan de Meisjes, ondertekend A, ken.
merkt de Dichteresfe mede op eene bevallige wyze,
De bloem, die, in de Lente,
Te zorg'loos, 't hartjen opent,
Gevoelt de guure 1'lagez ,
De zwaare hand der k;vynirag.
x
Dit zy, ó lieve Meisjes!
Dit zy uw' gulden Spiegel.
Out,/luit uw teder ha,-t, niet
Te zorg'loos, voor de Illannen !

Leert eerst hun' deugden hennen;
Ziet (feeds hun' liefde groeijen:
En opent dan uw harte!
Dan blyft uw liefde bloeijend!
De Opdragtszang bevalt ons minder dan de overige Gedichten, blinkende de fmaak der Duitfchers, naar ons inzien, 'er
wat al te flérk in door; doch , de gustibus non est disputandus;z

Q

Historien en zonderlinge Gevallen , uit geloofwaardige Schryvers
by een verzameld, en uitgegeeven om den Leeslust in de Yeargd
op te wekken. Twee Dee/en. Te Rotterdam by G. A. Arren berg, 1793. In gvo., ieder +96 bl.
oet men een Boek goedkeuren , wanneer het een goed
1V1 oogmerk heeft , en aan dat oogtnerk goeddeels beantwoordt , dan zal de goedkeuring, aan de Twee Boekdeelen
hier boven aangekondigd , niet ont(taan kunnen. Te recht
merkt de Heer REINIER ARREtvBERG, die, aan 't einde der Voorreden , als Schryver, of liever Verzamelaar, voorkomt, op,
de bevlytiging, hier te lande, zints eenige jaaren, betoond, om
de Jeugd gemaklyker en beter te leeren fpelleu, leezen, en
door leerzaame en fligtelyke Gedichtjes deugdzaanie denkbeelden in de tedere gemoederen der Kinderen in te planten. Dan,
^

daar
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daar 't noodig is, om in de Jeugd, dus aan 't leezen gebras*,
de leeslust aan te wakkeren, zo is Vraag: welke Boeken haar
in de handen te geeven?
Om deeze Vraag, ten dienfle der geenen, die in de Boe
verlegen faan, te beantwoorden, verwerpt hy, on--kenuz
zes inziens j hoe zeer wy, nevens hem, langwylige en zedebedervende Romans wraaken , en hier van te meermaalen in
onze Rece,nfien blyk gegeeven hebben , de Romans te alge.
Ineen; en maakt zich aan dezelfde te algemeene afkeuring fchuldig , ten aanziene van Reisbef hryvingen en Leevensverhanlen.
'Er is tog geen volslagen gebrek aan beknopte en goede ka
fchoon wy gaarne derzelver aantal vermeerderd, en de-rnas,
ongefchikte en flegte ter vergetelheid gedoemd, zagen. Wy
weeteu, by ondervinding, dat 'er Reisbefc,zzryvingen en Leevens.
versza alen zyn , die den tot leezen gewekten lust der ontluikende jeugd, op eerie gewenschte wyze, bezig houden.
Doch het is juist niet vreemd, dat men, om zyne Waar aan
te pryze.!, mededingende Waar laag zoekt te zetten.
Verre nogth-:ns zy her van ons , den arbeid des IIeerett
ARRENBERGS af te keuren; het gezegde, in den aanvange onzer
Beoordeelinge, houden wy voor te recht gezegd, fchoon wy
op de wyze van deeze Boekdeelen, als alle andere, tot hee
gemelde einde ilrekkende, verre overtreffende, deeze weinige
bedenkingen in 't midden bragten. Wy kunnen zyne verzekering onderfchryven, „ dat de Ouders dit Boek gerust aart
hunne Kinderen mogen in handen geeven, dat zy 'er niets
,, in zullen vinden, liet geen den een of anderen Godsdienst, of
,. Staatsverichiilea, raakt, en dus, in geen van die beide op,, zigten, hunne Kinderen eenige denkbeelden zal inboezeiren,
„ welke niet met hunne gevoelens ftrooken, veel min dat zy
„ 'er iets in zullen vinden , het geen oneerbaar, of riet de
goede Zeden flrydig, is."
Alleen moeten wy aanmerken , dat zommige Stukken wat ii
't lange loopgin, als, by voorbeeld, de Leevensbefchiyving van
Paus sixrus nare V, en de Leevensbyzanderheden van KeRFL
IMN XII; dat andere van een te ereeden aart zyn . als de
4fgryslyke Wreedheden, door de Span/aarden by de ontdekking
van r!merica, aan de Indiaanen gepleegd, en liet herhaal van
den Opjiand en Moord aan de Chineezen, te Batavia.
Wy zelooven gaarne , dat de Heer ARREN 3E ;G , in zynen
voorraad, by het leezen opgezameld, waar uit by deeze Twee
Boekdeelen zamenfielde . nog flofs genoeg heeft tot een Ver v®lg. In de daad , men kan die floFe al den dag vinden,
en dezelve zo te bewerken kost niet veel hoofdbreekende
Moeite.

,
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Zaïde, door

ZA`iDL, DOOR F. ICilULZ.

F. SCHULZ.

Uit het Hoogduitseh (niet Hoogduits).

Te Leyden by J. Meerburg, 1793. In 8vo. 284 bl.

ispelturig en ongetrouw zyn de Vrouwen, en onbeflen•
dig en valsch zyn de Mannen. Ik denk, dat ik van
W
„ nu af aan geen van beiden meer zal nodig hebben."
I)us fprak GoNZALVA, een Zoon van zekeren Graaf van Kustillen, wanneer hy van beide gefachten, in Leon, zeer veel
geleerd had ; zynde op eenmaal verlaaten van zynen Heer,
bedrogen van zyne Zuster, verraaden van zynen Vriend, en
mishandeld van zyne Beminde; terwyl hy nu, met oogmerk
om een eenzaam verblyf op te zoeken, vermomd en fleelswy
ze uit een der poorten van die Stad (loop. liet bleek in.
tusfchen al ras, dat by zich te veel op zyn denkbeeld ver
ZA1DE, eerie Schoonheid van Tunis, werdt op-mectnhad.
een morgen, niet verre van zyn eenzaam verblyf, voor dood
door de biaren aan firand geworpen ; zy ontvonkte hein in
liefde, en het bleek, dat zyne lotgevallen, op dat oogenblik,
nog niet eens ten halven gekomen waren, nadien hy nog een
bloedig tweegevegt met zynen Medeminnaar ALAMIR moest
houden ; ontknoopende zich eindelyk alles, op eene byzondere
wyze, ten voordeele van GONZ:ILVA en zAïDE.
Wy hebben deeze lPederduitfche Vertaaling, over liet geheel
genomen, zeer net en vloeijend gevonden; intusfcben is ons,
by vergelykicg tegen het Hoogduitfche, gebleken: dat de Heer
SCHULZ, wiens roem, door zynen Roman Moritz, en vervolgeus door Leopoldine , gevestigd is, geen de minfle aanfpraak
gemaakt heeft op het Origineele van deeze Zaïde; nadien deeze
Roman geenzins door hem in her Hoogduitsch, maar door de
Gravin DE LA FAIJETTE in liet Fransch, gefchreeven is; zyndes
SCHULZ alleen de Hoogduitfche Vertaaler van denzelven. Wy
begrypen niet, waarom men deeze byzonderheid in het Ne
waarom men de kleine Voorrede-deruitschvzwgn;of,
van de Hoogduitiche Zaïde onvertaald gelaaten heeft. Of,
zoude het ,zyn, om dat SCHULZ zegt: dat hy wel iets beter
had kunnen doen , dan de Franfche Zaïde leezen ; en iets nuttiger, dan haar in een Duitsch gewaad te kleedets?

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN.
JZerhaalen uit de Middel-Eeuw en Riddertyden, door vPI'r
Lí i í. Uit liet Hoogduitsch naar den Tweeden Druk,
Te Arnfierdarn by J. Weege, i793. In I.nao. 438 bl.
VELT wEaER's Overleveringen der voorige Eeuwen. Ifle

Deel. Uit het Hoogduitsch. Uitgegeeven door Mr. it. rEIrfi.
Te Haarlem by A. Loosjes, Pz., 1793. In gr. ;;vo.
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en ontvangt hier gelyktydig twee Vertaalingen van
één Werk, het welk met veel deelneeming en gecod in Duitschland geleezen is, en ook in ons Vader land geleezen zal worden. De Schryvers der Vaderlandfche Bibliotheek gaven 'er, in het gierde Deel van hun
Men!elwerk , het eerst eene Proeve van ; hebbende de
Vertaaler van de Verhaalen uit de Middel-Eeuw, enz. , het
Stu'kjen, getyteld: De Harpenaar, aan dezelve gezonden;
en deeze Proeve heeft algemeen bevallen. De Heer 1 EI'rt-t
wenschte reeds lang, dat dit Werk onzen Landgenooten
in hunne eigene taale bekend mogt worden, om dat WY
byna niets uit die tyden bezitten. Toen by den moed
reeds begon op te geeven, viel hen eene Vertaaling in
handen , van iemand die volí&ekt onbekend wilde blyven ; welke omtfandigheid ten gevolge had, dat de heer
Prttri zich als Uitgeever by. den Boekhandelaar gemel i
heeft, en als zodanig op den Tytel geplaatst is.
Wy zeiden, dat dit Werk hier, even als in Duitschland , met deelneeming en gevoel geleezen zal worden.
Da grow-fen voor dit gezegde, moeten wy hier opgee.
ven. Het Werk van VELT WEBER is geheel nieuw in
zyn Poort. Het heeft Tooneelen, die wonderbaar, woelend, teder en verfchrikkelyk, zyn. Zy verplaatfen onze
getiagten in die ruwe en romaneske tyden der MiddenEeuwen , toen het Tluistrecht , of het recht van den
f t :rl`tlen , alles afdeed. Toen een zeldzaam mengfel vae.
trotscb en eenvoudigheid, van grootmoedigheid en wraakLETT. I793. NO. 15. ^'b^ zucli's
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zucht, van wreedheid en tederhartigheid, van grenzelooze liefde en onverbreekbaare trouw, aan het heerfchend
karakter en de Zeden der toenmaalige Duitfchers , dien
romanesken en wilden toon gaven, die nu zo vreemd is;
die in de meeste van deeze Tooneelen doorblinkt; en die,
om het ongewoone en belangryke, onze aandacht aan zich,
als 't ware, geketend houd. Deeze toon en denkwyze
doet ons dóórleezen, zelfs daar, waar het gezond verfland zich anders beleedigd zoude achten. De byzondere
leef- en denkwyze der handelende perfoonen maakt derhalven zeer veel van het belangryke deezes Werks uit.
Om onze Leezers zelf, uit een enkel flaal, te laaten
oordeelen, behoeven wy alleen liet wanhoopend f{erfuur
van Benen Vadermoorder, van zekeren lafhartigen Ridder COENPAAD VAN WOLFSTEIN , mede te deelen; wanneer men zien zal, dat deszelfs lot zo ysfelyk wordt
voorgefleld, als zyne handelwyze fnood en onmenfchelyk
is. Dan, zie hier eerst, om de gefchiedenis vooraf
eenigzins te kennen, COENRAAD VAN WOLFSTEIN met
zich zelven in overweeginge.
„ Waar zal ik rust vinden ? Waar zullen de verfchriklyke beelden van myne zonden my verlaaten ? Welke
booze geest is in my gevaaren, dat ik my zelven dus
kwel ? -- Alles vertoont zich voor my zwart en bloedig. Myn lot is my zo akelig; alle myne lieden fchynen my verraders. Ik ben ontëerd ! ontëerd! elk beeld
myner voorouders fchynt my dit woord toe te roepen;
hunne levenlooze oogen fchynen my te dreigen , en hunne
onbeweegbaare handen den dolk tegen tey te trekken. —
Ik moet hier van daan, na UDA, op dat haare kusfen
deze fchrikbeelden uit myne ziel verbannen !
„ Hoe fchoon is de natuur! en evenwel lacht zy
my niet toe. 6! Ik wil uwe fchoonheden vernielen; liefelyke tuinen, u wil ik verwoesten. — — Toen ik nog
in uwe fchaduwen met HELENA rustte, verkwikkend loof,
toen waarom roep ik my die tyden in liet geheugen te rug ? Waarom íla ik hier en beef? Waarom herhaal ik myne daaden? COENRAAD! COENRAAD! hebt
gy nog nooit over uw leven nagedacht? Ik dwaas!
zal ik dit onopgebouwd laaten, waar toe de natuur liet
zaad in myne ziel plantte? --- Neen, ik wil, als een
duivel, de geheele fchaar der goeden, goed, volgends hun
1i chaamsgeiiel en omliandigheden, niet naar grondregels
ca
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en doel, eene eeuwige vete aankondigen — niet aankondi.
ren — maar verraderlyk hen vermoorden. Boevenffukken
kunnen my alleen opbeuren; de deugd drukt my neder.
(Eene Stem roept heewch;) COENRAAD ! COENRAAD
COENRAAD!
COENa.

Roept 'er iemand ? —
Stem. Ga na den put, en laat hem uitfcheppen; en
het ligchaam, dat men daar in zal vinden, begraven.
COENR. Wee my! is het wezenlyk eene Item, welke
my toeroept; of komt zy uit myn hart voort?
Stem. COENRAAD! COENRAAD! hoor my,
COENR. (Beevend.) Wie roept 'er?
Stem. De geest van uwen Vader.
COENR Wee my! (Zich met liet gezicht ter aards
9

werpende.)

Stern. Ik ben niet de geest van uwen gewaanden Vader, wiens naam gy draagt, die waart nog geduurig, als
een dwaallicht, door de onderaardfche gewelven van uw
Slot, of zweeft, in de gedaante van een Spook, langs .dein
put, waar zyn ligchaain verrot. Ik ben de geest van dein,
Echtbreeker BAUTHOLOMEUS, die uwe Moeder verleidde,
u teelde , en voor zich eeuwig de deuren des hengels
foot! Gy zult my vervloeken , want gy zyt in een uur
geboren, waarin de Engelen des hemels hun aangezicht
afkeerden, om de verfchrikkelykffe aller daaden niet te
zien. Ik vermoordde den Man van uwe Moeder , die
ons verraschtte, en wierp hem in den put. Laat zyn lyk
begraven, op dat zyn' geest rust vinde, en my niet zoo
gruwlyk kwelle. Volbreng myn bevel, en beter uw leven, anders zal ik u dezen nacht knypen met gloeijende
tangen, of u met myne magere knokkels in het bed ver
Volbreng het! Myn plaaggeest verfchynt,-wurgen.
en fleept my met zich door de lucht. Wee! wee! wee!
COENR. (Naa een lang ftilzwygen.) Lucht ! lucht
vervloekt zyt gy, Moeder ! uwe onkuischheid was het
zaad van alle myne zouden. Weg , van hier , dat .de
duivel my thans niet verrasfche ! "
Zy, die het rondwaareu van geesten ontkennen, zul
len zekerlyk het invoeren van deeze Stem afkeuren, welke
zich alleen op het buitenfpoorigst Bygeloof kan grond,
vesten. Maar deeze invoering verdient nog meerder afkeuring, om dat de perfoon, wiens geest hier fpreekt,
geenzins dood, maar nog in wezen, is; zo dat zyn' geest
niet waaren kan. Immers , verfcheidene bladzyden verVv 2
der,
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der, en dus eenigen tyd leuter , ontmoet deeze corN.
RAAD, vluchtende voor de gezanten van het Heimgericht,
zyn gemelde natuurlyke Vader I3ARTHOLO1\IEUS in eene
Hut, in welke by is afgetreden om zich te verkwikken;
en alwaar by zynen Vader doodt. Ziehier dat akelig
`I ooneel ; maar te gelyk de verdeediging van den Schryver, wegens het invoeren van die Stem.
KLUIZENAAR. Wees welkom, Ridder, in deze kluis.
Mogt ze u voor eene geruste fchuilplaats zyn, gelyk zy
voor my geweest is.
COENR. Myn verblyf zal hier niet lang zyn ; als de
paarden wat gerust hebben , moet ik verder.
KLUIZEN. Zyt gy op de vlucht?
COENR. Op een plaifiertogtjen zou men de paarden
niet ryden, dat zy met fchuim bedekt zyn.
KLUIZEN. Zeker niet, Ridder. Vergun my een oogenblik tyd, ik hoor aan het einde van myne pelgrimfchap
te zyn, en was met de optelling van myne zonden bezig.
COENR. Een dwaaze arbeid; het is vertlandiger, zyne
schulden niet vroeger op te teller., dan wanneer men ze
betaalen moet.
KLUIZEN. En dan misfchien in de handen van een onbarmhartig fchuldeifcher vallen! Ik heb my byna twintig
jaaren bereid om myne (hulden te betaalen; maar ééi e.
rekening kan ik niet uitwisfchen. 'Er is te veel bloed
op, dan dat ik ze door eene twintigjaarige- eenzaamheid
zou kunnen losfen. WOLFSTEIN! WOLFSTEIN! Gy
zyt de fl een des aanttoots !
COENR. Ik? Hoe dat ? --- Zyt gy dwaas?
KLUIZEN. Gy, Ridder ? -- Gy zyt —?
COENR. Het geen ik nooit ontkend heb, COENRAAE
VAN WOLFSTEIN.
KLUIZEN. Oh! oh! (In zwymi vallende.)
COENR. Doet u dit in zwym vallen —? He! ou•
de! (Hem zoekende op te beuren.)
KLUIZEN. (Zich herftellende.) Zegt gy het, Ridder.,
of betoverde een moniter myn gehoor , gelyk het zoo
dikwyls myn gezicht betoverde? Zyt gy CoENRAAIa
VAN WOLFSTEIN?
COENI&. Ik ben het.
KLUIZEN. Zyt gy .het! Ha! Hel verblyd u over uwe
weet, ik ben uw Vader!
zegepraal!
Cot:NR. Myn Vader? Gy, broeder BA,LtTHOLOMEUS ?
KLL7&.
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Zegt uw hart u niets?
Het vloekt u, dewyl gy my in verrukking
van wellust in de Waereld wierp , dat ik een fpeelbal
voor den duivel , een dwaas van myne lusten , en een
fpot van menfchen, werd.
KLUIZEN. Ja, gy zyt myn Zoon ; ik herken u aan
dezen vloek! verfchriklyk! de Zoon vloekt zynen Vader!
--- ô, ik mag u niet zegenen, in mynen mond zoude
de zegen u tot een vloek worden.
COENR. Drievoudig vall' by op uw fchandlyk hoofd!
Uwe ontucht heeft my wyf en eer doen verliezen, en zal
my nog om het leven brengen. Indien ik KASPER'S echte
Zoon was, indien niet uw, met zonden befinette ,bloed,
in myne aderen vloeide, ik zou dien booswicht niet zyn,
die ik ben. Alle myne zonden komen over u, die het
zaad daar toe in myne ziel lag.
KLUIZEN. Over my? -- 6 Myn hart wordt reeds
door den zwaaren last verbryzeld. --- Zoon! zoon! heb
ik u niet gewaarfchouwd in den tuin by uw Slot, om
uw roekloos leven te verlaaten ? I!c verborg my in een
duistere hoek , hoorde u klaagen over uwe zonden, en
te gelyk plans tot nieuwe maaleen ; toen zocht ik u te
verfchrikken, noemde my een geest, fmeekte u, dreigde
U. Alles vergeefsch ! van nieuw hebt gy u in het
ílyk der ondeugd geworpen. Wee! u! wee!
my! — Gy zyt de Bode die. de hel my gezonden heeft
om my in haar ryk te haaien. Gy gaat nog met eene
♦erfchrikkelyke daad zwanger. (Raazend.) Vervloekt zyt
gy! myn flervende mond fpreekt den vloek uit, en het
ryk der duisternis zal hem vervullen. Ang[lig zult
gy op aarde rondzwerven; het water zal uwen dorst niet
Iesfchen; het vuur u geen warmte geven; alle elementen zullen zich tegen u vereenigen. tietteder halmtjen
kwetze uwen voet met doorndeken; de roos verlieze on_
der uwe hand zyn geur; in elke zaak, welke leven heeft,
moet gy den doodskiem zien groeijeu! Ieder mensch, aan
wien gy u vertrouwt, u verraaden ; elke vrouw, welke
u toelacht, heimlyk vergif voor u kooken. Geen nacht
zal u ïlaap geeven ; als alles om u flaapt , moet u&
boos geweeten u wakker houden. Alle blikfems des he
mels moeten uw hair verzengen, geen een u dooden.
Uw geheel leven zy een enkel doodsuur. Verhoor my ,
geesten des af'gronds'!
CoaNR.
`'v
KLUIZEN.
COENR.
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CoENR. \Vacht! ik zal u het amen fpaaren! (Hein laef
zwaard in h,t hart ftootende,)
KLUIZEN. Oh 1 oh! .— WOLFSTEIN d gy hébt UWe laat.
le fchanddaad begaan ! -- Wat roept uw hart thans ? COENR. Vadermoorder! (Op den grond vallende, en zyn
gezicht verbergende.)
KLUIZEN. COENRAAD! COENRAAD1
COENR. Wie roept daar?
KLUIZEN. COENRAAD, ik vergeef het u. —. Myn Zoon,
myne geesfelro@ , richt u op.
Ik wil u jnog ee ns
kusten, de roede kusten welke nay 1lo2g.
CoENtf: Vader, bid uwe duivels, dat zy ray moed
geeven, ont my zelven te vermoorden.
uw laatfte uur is naby ! --..
KLUIZEN. Leef!
m 1\Iyn Zoon! con kus! — de Herlel is voor my gefloten , de Hel opent zich -- (Wild) een kus , dui.
vel!
COENR. (Opfpringende.) Gy hebt mv bv mynen rechten
naam geroepen. (Henn kusfende.) Vloek zy over ons
beiden!
KLUTZ. Thans wordt hy vervuld! (Sterft.)
COENR. Dood! — Geen leven meer in u ? — Hoor !
hoort uw bloed roept my naa het fchavot! Schielyk Va
volgt uw Zoon u!"
-der
Niet minder ysfelyk wordt vervolgens het einde van
deezen Vadermoorder vnorgefleld. Eenige Knechten des
nachts by het Wachtvuur zittende te vertellen, roept
EEN KNNCIIT., God help ons! ziet gy niet, daar ach
dien hollen boom gluurt hy. Hoe by dyne Dogen-ter
draait, als of .men gloeijende kooien in een kring rond.
zwaait.
GEORGE. Gy bloodaarts, liet is vermolmd hout, waar
voor gy fchrikt:
HANS. Neen, George, het is een menfchengedainte,
noch met lompen bedekt ; daarom kan het den duivel
niet zyn. IIy neemt de fíatieklederen van hoo tuoedige
rrlenfchen , die alles met klederpracht ophebben ; daar
,mede moeten dan zyne helpoppen pronken , liet welk
den verdoemden geen geringe kwelling is.
EEN KNECHT. Ilet Spook komt fleeds nader.
MANS: ik wil het aanfpreeken.
KNECHT. Jonker, kruis u toch, dan h efc by eet
ytit op u.
BANS. Iia 9 gy nlenfcilelyke gedaante, wie zvt gy
year
--y..
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wat wilt gy ? --- Zie GEORGE, hoe hy de magere
knokkels boven zyn hoofd zamenwringt ! He ! hoe mager en dor, en zo rood van de terugkaatfing van ons
vuur als of by van het hoofd tot de voeten bloedde. —
Spreek, moníler! of myn fpiets zal u de tong eens losmaaken. Wat begeert gy?
DE GEDAANTE. My te warmen.
HANS. He! eene item, als van eenen uitgehongerden
uit het diepe Burghol ! Kom nader. (De gedaante zet
zich by het vuur.) Waarom waart gy hier in den donkeren nacht in het bosch?
DE GEDAANTE. De nacht is myn dag, Kraaijen en
Uilen zyn myne zangvogelen , ineen gefronfeld mos is
myn kleed.
HANS. (Zagt tegen GEORGE.) Zeg, het is de ftem van
WOLFSTEIN, zo waar als ik leef. (Overluid.) Waarom
verkeert gy dan met fpooken , en draagt een kleed uit
mos en doornftruiken geweefd.
COENRAAD. Veroordeeld ! Vogelvey verklaard!
GEORGE. Aan welke misdaad hebt gy u zelven dan
fchuldig gemaakt ?
COENR. Zie, daar Praat het aan den Hemel gefchreeven , in den melkweg met bloedletteren ! hoor , hier
knerst myn befchuldiger uit het vuur zelf ! Hebt gy niets
te eeten ?
HANS. Ruiters kost, een fluk brood.
COENR. Doe het vuur weg, op dat ik het bloed niet
zie, dat daar aan zit.
HANS. Gy eet zo gulzig; eet toch langzaam.
COENR. Ha! myn honger zou keilleenen vermaalen.
HANS. Ik heb u voorheen wel gekend.
COENR. Hebt gy? Hoor, het klokjen van het Kloos.
ter luidt hora. (Hy vil heengaan.)
HANS. Blyf! (tegen GEORGE.) Of by zich zelven niet
verraaden zal. (Overluid.) Gy waart een ryk Prelaat.
COENR. Een Kardinaal, zie, nog draag ik den roo
den hoed.
GEORGE. Groote God! hy heeft de hairen, met vel
en al, uit het hoofd gerukt!
HANs. Leg uw hoofd in myn' fchoot, arme man, ik
zal uw ontvild hoofd met balzero wasfchen.
COENR. Ha ! gy doet my goed , en zyt toch een
mensch! Hoe verteert my het vuur der Hel! Ik heb my
gekromt over koude Plangen en padden, nedergelegd onVv4
der
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der het druppen van die gindfche rots, niets, niets, geeft
verkoeling. ---- Hebt gy in uw Slot geen hoekjen, waar
ik zeker zyn kan voor myne Vyanden? Neem my aan;
ik wil u tot een voetbank dienen als gy op uw ros
klimt. Stil, Ril! Voetflappen van verre. Ach! red.
my; zy komen.
HANS. Wees bedaard; hier zal niemand u iet doen.
GEORGE. Wie daar.
(Twee vermomde Mannen konen.)
EERSTE V RMOMDE. Pelgrims, die in het bosch dwaal
uw Wachtvuur gelokt werden. Vergun -den,,or
dat wy by ti den morgenflond atw achten.
DANS. Geern. Vanwaar lzoomt gy?
TWEEDE VERMOMDE. Van Augsburg. Wy hebben
Bene bedevaart volbracht naa onze lieve vrouwe beéld
van de toevlucht. Wien dient gy?
DANS. VAN WILDUNGEN.
COENR. Ik moet de Mis lezen vóór dat het midder
my gaan.
-nachtword.I
h ANS. Gy zult blyven , ongelukkig Schepzel; gy zoudt
een prooy van Wolven kunnen worden.
COENR. Beter van Wolven als van Raaven.
Gi,or oE. Welk nieuws is 'er in de \Vaereld , Pel.
Brims?
TWEEDE VERMOMDE. De oude Paarden , wellust ,
hebzucht, moord en roof; alleen men heeft hun gouden
hoefyzers gegeeven, en daarom kunnen zy overhl gekend
worden.
GEoitGR. Boos genoeg, (lat het heilige gericht daar in
riet voorziet.
COENR. Ik wil gaan, goede knaapen; deeze man ziet
'er als myne ondeugd uit; ik wil voor u de Johanneswormt jens zoeken, en uwe slaapen niet een krans verfieren.
HANS. Blyf.
EERSTE VERMOMDE. Oude man , het heilige gericht
waakt nog: wy zagen onder weg nog een voorbeeld daar
van; twee dienaars greepen, niet ver van ons af, eeneis
Vadermoorder. HANS en GEORGE. (Deinzend.) Een Vadermoorder?
CoitNU. Wil ik voor u drooge ryzeren verzamelen,
lieve knaapen `i' uwe oogen bevriezen als ys.
Em STE+ VERMOMDE. Lang hadden -zy hem vervolgd
by was door dikke bosichen als een blits gekroopen,
door de vlieten als een visch gezwommen , over de rotzen
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zen als een lteeiibak geklauterd; maar zyn fpoor liet by
achter zich, in het Dosch , in het water, op de harde rotzen;
Gods vloek maakte Them kenbaar, waar by ging èn ílondt.
COENR. Stil, (lil, dat wy daar de flaapenden niet wak
maakgin; ik wil gaan, inyn adem hygt te fleck.
-ker
HANS. Gy zult blyven tot dat het dag wordt, dan
zal ik u in het naaste Klooster brengen, op dat de broe.
ders u oppasf u.
EERSTE veRMoMDE. De huid zyner voeten hadden de
fteenen en doornen verfcheurd. -CoEiNR. Zalf my die ook, beste knaap!
IjANs. Arme , arnle man.

EERSTE VERMOMDE. Elk zyner leden was gebrand.
merkt met den Rempel van de aftchuwelyktle misdaad ,
Vadermoord.

CoENit. He, he, liet natte hout in het vuur weent
weetraanen over my!
EERSTE VER:nMOMDE. Eindelyk hadden de dienaars van
liet gericht hem gegreepen ; toen hielden zy hem voor
wat hy gedaan had; hielden hem voor, dat de aarde hen
beevend tegen de rotzen verbryzelen zoude , als zy zich
niet haastten om hem te verdelgen uit het getal der Ievendigen; vermaanden hem tot bidden — hy kon niet
bidden.
COENR. Nooit! nooit! deeze worm verteert myn boe
-zem!
EE RSTE VERMOMDE. Vervolgens wierpen zy hem den
Eirop over den, kop.
COENR . CDe handen omhoog fleekende , en fchreeuivende.) Genade! genade!
HANS . En gy ftondt daar by ; zo ongevoelig en bedaard?
TWEEDE vERrioninE. Vat zouden wy beginnen? Zoo
Ploegen zy hein den trop om den hals , als ik u thans
doe, CORNUAr^n VAN woLFSTEIN, u Vadermoorder. (Hy
-verpt COENRAAD den flrik om den hals; HANS en de Knechien fpringen op, en trekken de zwaarden. 1-Vor.FSTEIN zit

zidderend.)

EERSTE VERMOMDE. (Een dolk trekkende.) Kent gy
hem? In den naam van het heilige gericht gebieden wy u,
Iieekt uwe zwaarden in de fcheden, en leert in het ver v olg beter oordeelen van het heilige gericht!
COENS. 8 Vader! Vader!
EERSTE VERM^MOMDE. Als van de lucht, dus zyt gy
Vv 5
over-

666 VEIT WEaER'S VE?:IIAALEN EN OVERLEVEAIINIGEN.

overal van ons omringd ; gelyk de blikfem overt treffen
kan , zoo treffen onze dolken op alle plaatzen den misdaadiger. Voort zondaar!
COENR. Helpt my , goede knaapen , zy verwurgen my!
TWEEDE VERF OMDE. Helpt hem door een gebed, dat
God zyne ziel genadig zy. COENRAAD VAN WOLFSTEIN,
de broeder BARTHOLOMEUS .roept u, uw Vader fchreeuwt
om wraak!
COENR . Oh! oh! Laat my leven als gy menfchen zyt.
TWEEDE VERMOMDE. Om den naam van m4nsch waar
te blyven dooden wy u. Voort ter doodt. (Zy ruk-dig
zich weg; de Knechten zitten ontjield.)
-kenhmt
Ster HANS. Hoort, hoort, hoe hy fchreeuwt!
Thans verflomt hy." .^.-.
ker, feeds fterker!
Wy zyn zeer uitgebreid geweest, om dat wy het ka
wandaad en het einde, van deezen man ge--rakte,d
heel wilden mededeelen. Zekerlyk zyn 'er verfcheidene
tederer Tooneelen in deezé Verhaalen; doch de barbaarschheid der Riddertyden is in de meeste zo zigtbaar,
,lat veele Leezers dezelve zullen leezen , even als zominige nieuwsgierigen tegenwoordig de werking der Guillotine, by eene Franfche Rechtspleeging, zouden zien;
yfende by het voldoen van hunne, begeerte.
De voorbeelden, hier bygebragt, zyn uit het eerstge.
nIelde, of de Verhaalen uit de Middel-Eeuw, enz., over
genomen. Wy hebben, by de vergelyking der beide Veriaalingen, eenige onevenheden befpeurd, die mogelyk van
het byzonder gevoelen der Vertaalers, mogelyk van het ver
naar den eerflen of tweeden druk des oorfpronglyken-talen
Werks, voortvloeijen. De uitgave van den Heere FEITra
fchynt in twee Deelen te. zullen gefchieden ; beloopende
zyne Overleveringen omtrent de helft der Verhaalen van
-
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tien die niet onthouden aan het Derde Deeltje, 't geen
wy thans doorleezen hebben. Des Schryvers lichaamlyke
ongefteidheid verpligtte hen, in den jaare 1789, zyn best
beproefd Geneesmiddel, het reizen, te gebruiken; en daar
Parys en Verfailles, in dat Jaar, tooneelen Ilondetl op
te leveren , die in belangrykheid en voortreflykheid door
geene op den aardbol, zyns oordeels, konden overtroffen
worden, „ de harttrefl'ende Zegepraal der Menschiieid over
de Dwinglandy!"befloot hy, met twee jongere Vrienden vera
gezeld, de Reis van Brunswyk na Part's te midden van
Hooimaand aan te neemen. In een reeks Brieven, aan zyne Dogter, waar in by optekende 't geen hy op deeze
Reis aanmerkenswaardig vondt, en oordeelde aan jonge
Lieden, en nlisfchien ook wel aan de zodanigen, die reeels
meerder jaaren bereikt hebben, eene niet geheel nmlouze
leezin te kunnen verfchaffen. ----„ Gewigtige Aardryksen Staatkundige Aanmerkingen moet men, " fchryft by
in dezelve riet verwagten. Wil men daar op zyne aandagt vestigen , dan moet men langzaam reizen , en meer
tyd over hebben, dan deeze Reiziger weezenlyk hadt.
Hy is voldaan , wanneer de Leezers, die de goedheid wil
hebben van hein op deezen vliegenden toga te verge.-len
zeilen, by het Plot , (al ware 't ook flegts uit infchiklykheid en toegeeflykheid,) denken zullen hunnen tyd niet
geheel vrugtloos by hem verfgild te hebben."
Het waare en nuttige erkent by voor zyne hoofdbe.
doeling , en niets verzuimd te hebben om 't zelve te be.
reiken. Dan by betuigt voor faalen en misgroepen , ondanks alle zyne opmerkzaamheid en naavorfching, bloot te
ftaan; en durft zich vieijen, „dat, indien hy, nogthans,
het ongeluk mogt gehad hebben van, tegen zyn wil en
weeten, verkeerd te zien en te hoáren', of te oordeelen,
zyne gunftige Leezers en billyké Regters wel de mistla.
gen verbeteren, maar den mistastenden, wegens zyne onwillekeurige dwaalingen, niet ten firengtlen zullen beoordeelen."
Met den Reiziger te Crefeld komende, verlustigden wy
ons in den bloei dier Plaatze, en de Verdraagzaamheid
onder lieden van verfchillende Christenbelydenisfen , daar,
door bewerking van den Fleer VAN DER LEIDEN, grooten-

Paden. Letteroef. II 1). bl. 35, en lflgem. raderl. Lettero ^f.
voor 't Jaar 1791, bl. 2I9,
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tendeels ingevoerd en tot íland gebragt. -- Omtrent
de Mennonieten of Doopsgezinden aldaar, tekent hy aan:
„ De Mennonieten maaken hier eene Gezindheid uit, zo

„ vry als ik die ooit gezien heb. Zy flaan onder geen
„ Synode , dat zich met Geloofsbelydenisfen bemoeit ,
„ hangen niet af van eene Confillorie, 't welk over de
„ Geweetens heerscht, weeten van geen Symbolifche Boe„ ken, neemen tot een richthoer van hun Geloof niets
aan dan den Bybel en hun eigen Geveeten -- in
,, één woord zy zyn waare Proteltanten , die tegen alle
„ dwinglandy met betrekking tot het Geloof protelleeren.
„ Omtrent den Doop onderfcheiden zy zich van de oren„ ger Mennonieten daar door, dat zy ieder een de vey
„ heid laates zyn kind in de wieg, of, volgens het ge.
„ bruik der eerste Christlyke Kerk , dan eerst te laates
„ doopen, wanneer het zelve tot gebruik van zyn ver„ ftand , en bekwaam is zyn Geloofsbelydenis , naa een
„ ryp overleg, gewillig af te leggen."
De Verdraagzaamheid der Doopsgezinden , en de ongehoudenheid van de meesten derzelven , ook in ons Vader
aan eenig Menschlyk opItel, kenden wy ; doch ,-land,
hoe verdraagzaam hier te Lande, weeten wy niet, dat eenig
Lid tot hunne Kerkgemeenfchap wordt toegelaaten, dan
naa den Waterdoop in zyne Bejaardheid ontvangen te
hebben. Onderzoek by de zodanigen, die de Crefeldfclie
Doopsgezinde Gemeente kenden , heeft ons geleerd , dat
dezelve by de Aankomelingen tot hunne Gemeente niet minder dan de Doopsgezinden elders den Bejaarden Doop vorderen. Weshalven hier zeker een mistlag is ingetloopen
omtrent de meerdere veyheid te Crefeld verleend. Ds
Kinderdoop is daar zo min als ergens by de Doopsgezinden in gebruik.> Hadt de Heer cAtviPE gefchreeven , dat
zy ook in hunne Kindschheid gedoopten, zonder Wederdoop, tot het Avondmaal des Heeren toelieten, hy zou
waarheid geboekt hebben; dit vindt plaats in meer Doopsgezinde Gemeenten ; dan niemand wordt een eigenlyk
Lid hunner Kerkgemeenichappe, dan naa den Doop op
1'1>elydenis zyns Geloofs ontvangen te hebben. .-- De
I Ieer CAMPF zal ons deeze Onderrigting, als uit waar
wel ten goede willen hou--heidslfvortgpn,
den.
Met veel genoegen zal men den Heer cAMPI: , die fleeds
in een lustige Iuim is, na Aa,ken en Spaa, Luik, Brusjel, tot aan Part's, vergezellen. Na-a eene algemeene gefchry,
,

-
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fcbryving dier Hoofditad , volgt een Uittrekzel uit zyn
Dagboek te Parys gehouden ; een aanvang neemende op
den q van Augustus , en loopende tot den 8 dier Maand
ingeflooten. Van welk Dagboek het vervolg en hot in
een volgend Deel beloofd word. CAMPE's Brieven over
de Staatsomwenteling in Frankryk (*) zyn in aller han
Brieven aan zyne Dogter zyn laater gefchree--den.Dz
ven , dewyl by op eerie andere plaats van de eerstgemelde gewaagt , en verbeteringen aanwyst. Slegts éénes
plaats, bl. 147, heeft by daar uit, fi hoon eenigzins ver
betreft het Palais Royal.. Zy-ander,fgchv.Zy
hebben al de leevendigheid die een onmiddelyk opfchryven van de ontmoetingen aan het verhaal byzet; terwyl
de veelvuldige Aantekeningen uit mFRcictz , uit de Singularites Historiques , par J. A. D * * *, en andere , niet weinig
dienen om ons de Franjchen van naderby uit hunne eige.
ne laatere Schryvers te doen kennen.
Ten blyke van het onderfcheid deezer Brieven met het
Dagboek diene de befchryving, welke by geeft, van eene
ontmoeting met de Paryfche Poilarden. Naa het fchilderen van een fchoonen avond(Iond , die hem in verrukking optoog, „ werd ik," zo luiden 's Schryvers woorden, „eensklaps, op de zeldzaamtle en onverwagttIe wyze , uit myne ttreelende en verheevene aandoeningen ,
als met geweld neergefineeten tot de alleronaangenaamfte
gewaarwordingen , uit een inengzel van verbaazing , afkeer en misnoegen, famenge{Ield. Ik vond my naamlyk op
eenmaal omhelsd van zes leelyke geele en grofgefpierde
armen; zag op het zelfde oogenblik drie afzigtige ge daanten, aan deeze armen in kleur en plompheid volkomen beantwoordende , met groote monden , dikke gezwollen lippen, vooruitlleekende kaakebeenen , en bor(Ielige
wenkbraauwen, myne wangen naderen, en vatte uit den
Itroom van plat franfche woorden, die deeze leelyke tro
nies uit haare ruwe en fchreeuwende keelen my toeduw den, den volgenden zin op: ,, Vergun ons, myn Heer
de Abbé, dat wy u omhelzen; gelieft ons dan te geeven
wat u goeddunkt! " 1Iyn eerfte gedagte, by deezer zeldzaamen aanval, was, dat ik in het lot van Orpheus (f)
zou
(*) Zie N. dlgem. Vaderl. Lett. V D. bl. 43l3.
( t) Die , volgens de Fabel , door Tracif he Vrouwen ver
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zou deeien ; de tweede, dat ik my evenwel zo goed en
zo lang zou verweeren als ik kon ; en zo (tiet ik, eer
ik nog die woorden recht begreepen had, deeze leelyke
fchepzels, met alle kragt die ik had, van my af. En nu
tot my zelven komende, verílond ik eerst uit den bruis
woorden de eigenlyke bedoe -fchendiromva
tedere omhelzing , en zag nu ook ne t-lingvadez
welke Dames ik te doen had, en dat ik best zou doen
indien ik ne fnaaren zo hoog niet fpande. Het waren
drie Pozfctrden (Viswyven) (*) , een even zo oorfprong•
tyke en afzigtige als geduchte klasfe van Paryfche Vrouwen, die zich liet recht aanmaatigen, om de dolfle en
onbefchaamdlte dingen te bedryven, en evenwel van ieder
een met de grootf e beleefdheid behandeld worden; naar
uitersten gevaarlyk is , haare gramfchap-dienht
gaande te maaken. Ik ontfchuldigde my , derhalven ,
ichielyk, en verzogt , terwyl zy op nieuw op my aan
Naare guustbewyzing anderen te vereeren,-dronge,mt
die derzelver waardiger waren dan ik, vermids men in
het land , daar ik t'huis hoorde, iets van dien aart niet
wist te schatten. Naauwlyks had ik dit gezegd, of zy
riepen , al lachende, ah!Monfteur eft Anglois ! (deeze Heer
is een Engelschman !) en zy verlieten my oogenbliklyk,
om een anderen na te loopen, die zich gerust van, haar
liet omhelzen.
Naardernaal de Standbeelden deezer dagen in Paryr een
zo vreemd lot ondergaan hebben , willen wy met CAMPr
by een en ander derzelven vertoeven. „Iets is 'er," Iclnryft
by, „ dat de Nieuwe Brug ( Pont ATeuf) een beilisfend
voordeel geeft boven de Konings Brug (Pont Royal) het
eerbiedwekkend Standbeeld van den besten der liranfche
Koningen, HENDRIK IV. Dit Standbeeld is geplaatst in
het midden, en wel op den vasten grond, alwaar de twee
bruggen, die Pont Neuf uitmaaken, aan het punt van het
Eiland famenloopen. Een deftig Gedenkftuk ! Een van
de weinigen, waaraan de vleijery geen deel hadt, en die
de naaneeven nog het zelfde gevoel van liefde, dankbaarbeid en verwondering, inboezemen, 't welk derzelver oprich(*) Men zie de tre,Wende befchryving van deeze Vrouwen,en
het daar bygevoegde afgezette afbeeldzel, in cn«PE's B:-ieven
uwer de Staatsomwenteling van Prankryk , bl. 5o en volg. in de
Aanm. Zy zyii naar het leeven getekend,
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richting by de Voorvaderen konde veroorzaaken. 's Konings gemeenzaam voorkomen, en de menigte van aan
morgen tot den avond,-gedanmtch,ivde
rondom deezen Afgod der Natie vergaderd zyn, en hunne oogen op de zynen gevestigd houden , bekoort ieder
een, die nog een vonkje menschlyk gevoel in zyn hart
heeft, by zy dan Franschman of Buitenlander. Men
heeft zo wel het degengevest , als ook de teugels van
het paard , des avonds naa de verovering der Bastille ,
met de Franfche Vryheidskokarde verfierd , onder het
juichend vreugdegefchreeuw : „ Hy is weder opgellaan !
„ Hy leeft weder onder ons!" --- In den beginne ver
ik my, als of deeze nieuwe toeftand de oorzaak-beld
was, waarom men zo veele menfchen , aan den voet des
Standbeelds , met opgeheeven hoofden vergaderd ziet;
doch men heeft my verzekerd , dat het zelfde gedrang
hier ten allen tyde heeft plaats gehad (*) , en dat zulks
de aanhoudende uitwerking van liefde en eerbied des
Volks, jegens den meestbeminden zyner Koningen, was.
Jonge Erfgenaamen eener Kroone! jonge Erfprins! ei doe
een togtje naar Parys; niet om de Franfche Opera, niet
om het Franfche Hof; maar om dit Standbeeld te zien,
en de Hoogagtmg, welke een dankbaare naakomelingfchap
aan de Deugden van goede Vorlten bewyst ! In geheel
Europa is niets leerrykers voor u te zien! "...... Dit
Leerzaam Standbeeld is, zints cnniPE's vertrek, door dein
Beeldennorm der Gekroonde Hoofden te Parys, niet meer
te aanfchouwen.
„ Twee byzonderheden," vaart cnnrrz voort, „ onteeren dit Standbeeld, en flooren de treffende aandoeningen , waaraan de wandelaar, zo lang zyn oog flegts
op de figuur van den goeden HLNDRIK blyft ílaaren,
zich zo gaarne overgeeft: deeze zyn ten deele de lange
en zeer ongepaste opfchriften, aan alle zyden van liet
voet{luk, die niemand gaarne leest; ten deele ook de aan
de hoeken van dit voetftuk geketende flaavengedaanten,
die eik gevoelig aanfchouwer liever in de Seine zou were
pen,
(*) Ook heb ik, in al den tyd dat wy hier ons verblyf
gehad hebben , geene vermindering van deeze menfchenhoop
ontdekt, hoewel de Kokardes, aan het weer blootgel}eld, ïll
de laatfle dagen reeds verfcast en onkenuelyk geworden c,
ren.
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pen, dan ze aan de voeten van een zo goed Koning ge•
plaatst zien. Het komt .my voor, dat deeze flaaffche
verfieringen aan de Standbeelden van groote Vorifen , die
hun geluk zo wcél gemaakt hebben, een der ongelukkige denkbeelden is , welke de raaskallende harsfenen van
tenen vleijenden Konf}enaar ooit hebben uitgebroeid. Want
wat wy ook, naar zyne bedoeling, immer daar by mogen denken, het is en blyft toch een onwaardig, afzig.
tig, denkbeeld , om het edelst fchepzel van God , den
mensch, tot een beest, of, dat het zelfde is, tot een
(laaf, verlaagd te zien , dien de voet van een ander
inensch, of zelfs die van zyn paard, op den nek treedt.
Tot zulk eend onnatuurlyke vertooning , behoorde de
verheeven mernschlyke gedaante immers nooit misbruikt
te worden. Nimmer kon de rede een geval onderflellen,
waarin de ééne Mensch bevoegd zou weezen om den
ander tot zulk een verworpen weezen te vernederen: dit
denkbeeld blyft derhalven voor elk denkend aanfchouwer
onnatuurlyk en afzigtig. Dit is het geval altoos ; hoe
veel te meer nog als dan, wanneer de gevleide Slaavenbedwinger in de daad geen Dwingeland, maar een goed,
menschlievend, Vorst, een HENDRIK DE IV, was."
Dat wy hier byvoegen, wat 'er by den Heer CAMPS
omging, toen hy, op het Plein der Overwinningen (la
Place de hiëloires), het fnoevend Gedenkteken van LODE wvcc DEN XIV bezigtigde : „ Hoe oneindig verfchilde
ons gevoel hier van dat geene, waar mede wy by het
Standbeeld van den goeden HENDRIK op de Nieuwe Brug
bezield waren ! En met hoe veel recht heeft ook de
naawereld , en zelfs het volk , het onderfcheid tusfchen
deeze beide Koningen bepaald! Daar zien wy, alle uuren
van den dag, famengedrongen hoopen van dankbaare
naakome'.ingen , met eerre altoos even íierke aandoening
rondom het Beeld des rechtvaardigen en goeden Konings vergaderd; hier is het altoos eenzaam. Alleen de
buitenlander , die dit gedenkteken der vleijery voor de
eerftemaal ziet, vertoeft daar by een oogenblik, niet om
de gedagtenis van den afgebeelden te eerbiedigen, maar
om het werk des tnaakers , als een konstfluk , te befchou.
wen. hoel treedt by derwaards ; verontwaardigd over
de vieijeryen , die hy op het voetlhuk geleezen heeft,
gaat hy weder heenen. Het voorbygaatnde volk verwaardigt den ©nJterf'yken Man, (aldus heeft de vleijer, die
het
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het opfchrift vervaardigde , hein genoemd,) niet meer
om hem aan te zien. Hy is in deszelfs hart reeds
voorlang gellorven , terwyl HENDRIK eeuwig daar in lee
ven zei.
„ filet Gedenkteken be(Iaat in een voet('uk van wit
marmer, waar op het van lood gegooten en verguld (*)
Standbeeld van LODEWYK DEN XIV, in een opgeblaazen hou
voet op den nek van den driehoof--ding,ftazer
digen helhond Cerberus; een niet zeer edele zinfpeeling op
de drie tegen hem verbondene Mogenheden, waar mede
hy oorlog gevoerd hadt. Op de vier hoeken van het voet
liaan even zo veele figuuren van brons, welke eens-huk
afbeeldzel zullen zyn van de Natiën, op welke LODEwfK's Krygsbenden de Overwinning behaalden. Naast
hem- zelven ziet men den God der Overwinning, die met
de eene hand eersen Jauwrierkrans op zyn hoofd zet,
en in de andere een bundel van palm en olyftakkerz
houdt."
Ten hot ftellen wy hier nevens, 't geen de Schryver
aanmerkt op liet marmeren Standbeeld van LODEWYK
DEN XV, door LE nMOYNE : „ dit ," fchryft hy, ,,is heE
eerlce openlyke Gedenkteken , waar aan ik een recht gepast kort en zaaklyk opfchrift vondt. Het is ontleent
uit eels Roozeinsch Dichter, en luidt aldus: Hier hoorde by
zich gaarne Vader en Vorst noemen (t). Ondertusfchert
zou, naar Inyn oordeel, ook dit opfchrift nog gepaster,
eenvoudiger en edeler, geworden zyn , wanneer inca de
laat(Ie woorden , atque Princeps , weggelaaten, en alleen,
Hier hoorde hy zich gaarne Trader noemen, daar aan geplaatst hadt. Ik heb niet noodig de reden hier van op
te geeven."
(*) Welk een kenschets ! Juist zo was de regeering van dee.
zen geëerbieden Koning blinkend goud van buiten, van
binnen lood, 't welk de Natie verdrukte.
(t) IIIC Aa14T DlCI PATER ATQUE PRINCEPS.
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KRANSJE VAN LETTERBLOE1JY' 4.

l(ransje van Letterbloempjes, voor NeérlandschYufferfchap.
ede, 3de en Ole, Stukje. Te Dordrecht by N. van Eysden en
Comp. 1791. In 8vo. 72 bl. elk Stukje.
welke zich, in de twee eerfie Stukjes van dit
Kransje, onder de letters c. in. verborg , eindigt,
G
met het vierde, zyne zamenvoeging van Lentebloempjes. Over
aJANHErtt,

't geheel zal Neêrlandsch Jufferfchap hier door eenige Zang.
flukjes misfen, die haar maar zelden deeden bloozen; en van
welken eenigen, vooral in de laattle Stukjes, niet onaartig waren. Zie hier , ten bewyze, eenige Coupletten uit het Gezang: 0m dc Poen is 't al te doen; dat op de wys: Laatstsnaai
toen ik lag en fliep, kan gezongen worden:

De Dol`oors en Chirurgyns;
Snyders, Kappers en Krispyns ,
0! 0! Vrienden 01
Deze hee; en villen, feheeren,
U! 0! Vrienden, 0!
U de volle beurzen zoo!
Maar, bemind gy de Zetuur,
Koopt clan Isoeken. -- Zyn die duur?
Neen, neen, Vrienden , neen!
,Boekverkoopers zyn geen f r dopers;
Neen, neen, Vrienden, neen,
Haar Cinfcientie is veel te kleet2.

dhaai ;ra zingt een Brood- poëet,
Schoon de [lent daar fc &raai van eet ?
't Is, 't is, Vrienden , 't is
fll zyn lymen, Laerzen rynsen,
Is, is, Vrienden, is
Om de Splint; geloof het wis.
Dus, in 't kort, 't is om de Poen,
Al den dronarnel, fechts te doen.
Geld, geld, ô! dat geld
Maakt, fc goon 't floor is , regt dat krom is.
Geld, geld, lieve geld!
Die u mist is (echt g,ield.
Schoon men de Dichters niet altyd op hun woord mag gelooven, en voor'íl niet wanneer zy tot lof van de Boekverkaopers
zingen, zo gelooven wy toch, dat het laatíie Couplet wel van har'
toa gemeend is.

RE-
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BOEKEN EN SCHRIFTEAT,
Die in dit Stuk oordeelkundig tevens en veynaoedig verhandeld worden.
Met derzelver Pryzen.

A.
a, (C. C. H. van der) De Vereischten van waare
Godsvrugt , om Gods Beeld op Aarde te weezen.
Haar, by C. Plaat, in gr. 8vo. f 1. S -o 339
---'s Men1'chen Ingang- tot Heer
om, in het toekomende Leeven, Gods Beeld-lykheid,
in volmaaktheid te weezen. Haarl. by C. Plaat, in
gr. 8vo. f 1-10-0 517
Adams, (i.) Antwoord op het Werk van T. Paine, getyteld : De Rechten van den Menscli. Dordr. by A.
Blusfé en Zoon, in gr. 3 vo. f o - i r . o 414.
--- Dit zelfde Antwoord. Haarl. by 3. v.
Wairé en Comp. en A. Loosjes Pz. , in gr. 8vo. f o • 8 414.
Afbeelding van Hugo de Groot, in het gewaad van eenera
Metzelaar, zo als hy, by zyne ontkoming van Loeveilein , uit het huis van Abraham Daatzelaar gegaan,
en vervolgens uit Gorinchem gevlugt , is, enz. Leyd.
by P. H. Trap, in gr. 8vo. f o- i3 - o 423
Amílerdam in zyne Geíchiedenisfen , Voorregten , Koop hardel, enz. befchreeven , om te dienen ten Vervolge
op het We_i van .an Wagenaar 2ofte Stuk. Amtt.
en Harl. by P. Conradi en Y. v. d. Plaats , in gr.
8vo. f z - ao - o
23
-- in zyne Gefchiedenisf n in 't kort. VIde en laazfe Deel. Met Prentverbeeldingen. Am{t. by 5f. Allart,
in i2mo. f i • 16-o
606
B.
arneveld. (1V. van) De ZamenfEelling van het Water op
Lavoi ieriaanfche Gronden proef5ndervindelyk verklaard , enz. Amft. by de Erven P. Meyer en G.
Warnars, in gr. avo. f o - i r -o
390
BeuYx2
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REGIS T E R.
Baudeloc¢uê, (.7. L.) Verloskunde. Naar den nieuwen.,
voortreflyk verbeterden , en aanmerkeiyk uitgebreiden,

Druk uit het Fransch vertaald, en met Benige Aan
vermeerderd , door 2. Soek, In IV Deelen -merking,
of 5 Stukken. Met Plaaten. Dordr. by de Leeuw Bit
Krap, in gr. avo. f 15-0-0 20
Baum, (,7. C.) Aanmerkingen en Byvoegzels tot
zyne Leerreden over den derden Artykel van de Augsburgfche Geloofsbeiydenis. Amil, by G. Daalwyk,
f O-2 -o

I5

Becol , (A.) Bundel van Godgeleerde meest hatechetifche
Verhandelingen, uitgegeeven door P. Meyboom. Amff.
by M. de .ruyn, in gr. 8vo. f i- $ - o 189
Bedenkingen over de Nieuwerwetfche Leerwyze van Euangelifche Waarheden , enz. in gerneenzaame Brieven
van 4. V. aan zynen Vriend D. G. H. Alom, in gr.
wo, f o•i4-o
Bell, (B.) Zamenflel van Heelkunde. Uit het Engelsc5
vertaald , en met Aantekeningen en Byvoegzels ver
Stuk. Met Plaaten. Utr. by G. T. v. Pad--rykt.ifle
denburg en Zoon, en Amft. by M. Schalekamp en W.
Holtrop, in gr. 4to. f 2-4-0 484
Benyowsky, (Graaf van) Gedenkfchriften en Reizen. llide
Deel. Haarl. by A. Loosjes Pz., in gr. 8vo. f i. -o
26z,
IVde en Iaatfie Deel. f 1-5.0 398
áverckel, (E. F. van) Misfive, houdende Antwoord op
eenige gevraagde Elucidatien, raakende den Inhoud der
Memoriën van den Heer Mr. .7. Rendorp. Haart. by
C. Plaat, in gr. 8vo. f o- It -o 6^5
Be rnlein, (.7.G.) Nieuw Heelkundig Woordenboek, bevat
Ontdekkingen die in de' laatfle jaaren-tendiuwl
in de Heelkunde gedaan zyn. Uit het Hoogduitsch
vertaald door _7. Daams. IIIde Deel. Haart. by C.
Plaat, in gr. 8vo. f i-12-0 345
Befchryving (Volledige) van alle Konien , Ambagten ,
Handwerken, Fabryken, Trafyken, derzelver Werkhuizen, Gereedfchappen , enz. gde Stuk. De Papiermaaker.
Met Plaaten. Dordr. by A. Blusfé en Zoon, in gr. 8vo.
f s-I2-o leg
..,---..--..^.. iode Stuk. De Waschbleeker en
Waschkaarfenmaaker. f 4-0. a
Bibliotheek. (Scheikundige) Door een Geze'fchap van
Ifte peels tile
i;eminnaaren deezer Weetenfchap.

Stuk,
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Delft by M. Roelofswaert , in gr. 8vo.
Stuk.
f o-14-o 63
Blumenbach, (y. F.) Grondbeginzelen der Natuurkun.'
de van den Meaisch. Uit het Latyn , door G. 3.
Wolff. Met Plaaten. Met eene Voorreden van R. Forfien. Hard. by 3. v. Kasteel, in gr. 8vo. f ; - 12-0
622

Bonnet, (G.) Verzameling van Leerredenen. IVde Deel.
Utr. by W. v. Tzerworst, in gr. Svo. .f 3-q, -o
32
Booth, ( A.) Leerreden over Exod. XXI: i6 , tegen
den Slaavenhandel. Uit het EngeIsch vertaald door
1W. van Werkhoven. AmlI. by 111 de Bruyn, in gr. Svo.
f

o-it.o

195

Bosch, (, 7. 7. van den) Verhandeling over den waaren
aart der Kinderpokjes. Rott. by G. A. Arrenberg, in
gr. avo. f o.-3o. 63
Bosvelt, (G. van) Redenvoering over deti aart en de natuur
der Verlichting, en derzelver gevolgen voor den Mensch,
den Burgerllaat en de ganfche Wereld. Utr. by G. T.
v. Paddenburg en Zoon, in gr. 8vo. f o - i o - o 100
Boullier, (l. P..) Discours & Priére, prononcés dans l'Egli/è Wallone d'Arnfterdanz , le 27 Mars 1793, d Lon.
dres, in gr. 8vo. f o - 8 - o 52
Redenvoering en Gebed, uitgefprooken
in de Waalfche Kerk te Amfterdam.
Amft. by P. v.
Leeuwen, in gr. Svo. f o-6•o 523
Dankzegging aan God voor Neérlands
Redding, of Redevoering en Gebed,uitgefprooken in de
Franfche Kerk te Amtlerdam. Alom, in gr. í3vo. f o • 6 -0 523
--- Redevoering en Gebed, uitgefprookert
in de Franfche Kerk te Amflerdam. Vertaald door
H. Friefeman. Amfl. by P. E. Briët , in gr. 8vo.
f o-8-o 523
Box, (W.) Misfive aan de Heeren Schryvers der Algen.
haderl. Letterlief. enz. wegens hunne Beöordeeling der
Brieven van den Notaris W. Cappenberg. te Amfterdam,
aan den Notaris F. W. Ernst te Dusfeldorp. Amtl. en
verder alom, in gr. 8vo. f 0-4 -0
560
Brern, (C.) Brieven en Gelprekken over eenige belang.
ryke Waarheden van_ den Hervormden Godsdienst. ede
Stuk. Rott. by A. Bothall, in gr. 8vo. f a-4-o 617
Brender Brandis, (G.) De Gouden Bruiloft van Cloris
en Roosje. I>lyfpel. Met Zang. Aniff. by A. v. d.
Kroe ets !s. Capél, in 8vo. f 0-12 -o
47
Brixx3
----r
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Bridel, Reize van Bazel na Biel. Door de Valey van
Jura; een der merkwaardig 1e Oorden van Zwitferland.
Met eene Kaart van die Landstreek. Leyd. by P. H.
Trap, in gr. avo. f i-ij. -o 2r
Brieven, (Wysgeerige, Staat- en Ilistoriekundige,) tusfchen

een gevoelig Nederlander en het beminnelykile -Batavifche Meisje. Amíl. by . L. v. Laar 1Ulahuët , in
gr. Svo. f o- 6- o 557
-- (Vaderlandfche) , door F. . van Oldenburg
639
yunior. Alom , in gr. tivo. f i - 10-0
Byvoegzel tot de Annales en Chronyk van Nymegen uit
de Rekenboeken en Guedesdagboeken. Nym. by A.
v. Goor en Zoon , in gr. l vo. f o-8 - o 77
Byvoegzels en Aanmerkingen voor het Ille, Ilde en IIIde,
Deel der Vaderlaadiihe Historie van an Wagenaar.
Door Mr. H. van Wyn , Mr. N. C. Lambrechtfen ,
Mr. Ant. Martini , E. J?: Engelberts , en anderen.
Anifl. by 31. uillart, in gr. 8vo. f 2- 12-0 5^6
^...— IVde en Vde Deel. f i -i9-o 587

C.

ampe , ( . H.) Reisbefchryvingen voor de Jeugd.
illde Deel. Amft. by de Wed. 3'. Doll , in $vo.

C

666

Lappenberg; (W) Notaris te Amfterdam, aan den Notaris

F. 1V. Lrnst te Dusfeldorp, in gr. Svo.
374
Chomel, (M. N) Vervolg op diens Algemeen, Huishoudelyk, Natuur- Zedekundig en Kunst- Woordenboek;
dour Y. A. de Chalmot. FSde Stuk. Verrykt; met
Kunstplaaten. Camp. by Y. A. de Chalmot, en Amft.
by . 2'`ntema, in gr. 4to. f 5 - 0-0 441.
Clarisfe , (T. A.) Naagelaaten Leerredenen over Patilus Brief aan de Kol©sfenfen. Vde en laatfle Deel.
Utr. Gron. en Amit. by H. v. Ottcrloo, 4. Groenewol l en Y. Westing llemsz., in gr. 8vo. f 2 - i6 -0
93
Cïaudius, (G. C.) Leerzaame Bezigheden voor Kinderen.
C. Leeuwejtyn, in i_mo.
Met Fl ,aten. 's lage by
f o 5 c
-

.

44.

Condorcet, (De) Aanmerkingen over de Staatsömwente.
lingen van Engeland, in den Jaare 1683, en van Frank.
ryk, op den tienden van Oogstmaand des Jaars 1792.
Haart by .7. Tetmans, in gr. Svo. f 0-5-0 8 a
----..-- (Brief van den Heer) aan den lieer . ,
Lid
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Lid van de Regeering der Stad * ** in Zwitferland.
5z
Alom, in gr. S vo. f 0 .4 - 0
Coxe, (W) Reizen door Zwitferland, in een reeks van
Brieven. Ifte Deels ifte Stuk. Utr. by B. Wild en
Y. Altheer , in gr. bvo. f I - 3 - o 214,
Curtenius, (P.) Leerredenen over den Heidelbergfchen Catechismus. lilde en IVde Deel. Leyd. by A. en Y. Hon.
koop, in gr. 8vo. f 6.14-0 482

D.

aubenton , Wollen in Frankryk gegroeid , voor aller
Lakenen, enz. Vertaald , en met Aanmerkin--fynle
gen vermeerderd, door P. T. Couperus. Goud. by W.
Verblaauw, in gr. Svo. f o-it-o 623
Defezé , Verdediging van Lodewyk , uitgefprooken voor
de Balie van de Nationaale Conventie. AnmII, by H. de
Vries, in gr. ivo. f o- ie -o 462
Dueren, (P. van) Naauwkeurig Verhaal eener Briefwisfeling tusíchen hem en [V. Menfe • uit egte Brieven ,
Stukken en Befcheiden, opgefteld. Dordr. by D. de
plugt en N. v. Eysden,, in gr. 8 vo. f o- i4 - o 253

D

,

E.

dwards , (y.) Betoog voor de Eeuwigheid der Straf-

fen in een zoel omftig Leeven. Utr. by W. v. Tzerworst, in gr. Svo. f 2-4-09
----- _ Leerredenen. nde Stuk. Utr. by W.
v. Tzerworst, in gr. Svo. f 1-2-0 146
— — De Leer der Erfzonde verdedigd.
Vertaald en uitgegeeven door M. van Werkhoven; met
een Voorreden van . C. Appelius. 3de Stuk. Am(1.
by M. de Bruyn, in gr. 8vo. f z - - o 565
Elenzenta Grceca , in ufit„n yuventutis collega , fecundum
leges Analogise. Gaudce , fumtibus G. Verblaauw, in
Bvo. f. m. f o-8-o 373
Ewald , (.7. L.) Lazarus, voor Lydenden. Utr. by de
Wed. S. de Waal en Zoon, in gr. avo. f i -5 -o 29t
------^-- Over de Staatsomwentelingen , derzelver
Bronnen en Behoedmiddelen. Uit het Hoogduitsch
vertaald door Y. van Loo. Utr. by W. v. Tzerworst,
in gr. Svo. f i 406
io
o
--------- De Opvoeding van het Menschdoen
volgens den Bybel. IIde Deel. Utr. by de W d. S. de
Waal en Zoon, in gr. S vo. f s .8-o 569

_
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F.
.,okke Sz., (A.) He toekomend Jaar Drieduizend. Eene
Myrner:ng. Amit. by A. Fokke Sz., in gr. 8vo.

^

f

o-I6-o

S93

Forjter, (G.) (Reizen van,) in den jaare i7g©. Ifle Deel.
Haar]. by C. Plaat, in gr. 8vo. f r-5 -o
492
Frank, (y. P.) Geneeskundige Staatsregeling. Uit het
Hoogduitsch vertaald , en toet Aantekeningen vermeerderd , door H. A. Bake, M. D. IIIde Deels zde Stuk,
en IVde Deels Ifle Stuk. Leyd. by de Erven F. dc
Does, in gr. 8vo. f 3-16.o
532

G.

u

tterer, (y. C.) Aigemeene Hedendaagfche Geographic.
lI Deelen. Utr. by B. uild en Y. Altheer, en Rott.
by y. Meyer, in gr. 8vo. f 4-16-o 596

Gebeden der Portngeefche Jooden. Door een Joodscll
Genootfchap uit het, IIebreeuwsch vertaald. IIlde Deel.
'st-lage by Lion Cotten , in gr. 8vo. f g • o - o 388
Geschenk voor de Julfiouwen. II Deeltjes. Dordr. by
H. de Haas, in 8vo. f i -16- o
375
Gefchiedenis van den lieere Hendrik Mafers de Latude ,
geduurende vyf - en • dertig jaaren gevangen in verfcheide
Staatsgevangenisfen. II Deelen. Utr. en Amli. by G. T. v.
Padderiburg en Zoon en M. Schalekamp , in gr. Svo.
f 2-10-0
41
--------- (De) van myn Leeven. In Brieven. Utr. 4n
Am Pt. by G. T. v. Paddenburg en Zoon en M. Schalekamp ,
in gr. bvo, f i - 16 -o
133
»—
— des Joodfchen Volks, (voor denkende Leezers
van den Bybel.) Itie Deel. Dordr. by de Leeuw en
Krap, in gr. 8 vo. f I - e 6.0
245
-- — IIde Deel. f x- io- o
526
Gefchiedenisién der Vereenigde Nederlanden , voor de
Vaderla[udfche Jeugd. XVIde en XVIIde Deel. Met Plaaten en Pourtraiten. Amil. by . Altart, in i2mo.
f
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Gezangen, (Christelyke) ten gebruike der Doopsgezinde
Gemeente, vergaderende bv het Lam en den Toren te
Am(Ierdam. Amtl. by P. , . Uylenbroek, L. v. Hulst
en A. v. Aken, in gr. Svo. f i - to- o 366
Gieim , (,7. B.) Reize door Opper- en Neder - Saxen.
Leyd. by A. en Y. Honkoop, in izmc,, f o- r8 - o I t
,— (F. W.) Fabelen. Amif. by Y, /i l7rt, in gr,
[y
NVV. f I-IO-o
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Goldammer (K. W.) Befchouwingen van het toekomend
Leeven , voor denkende Christenen. Uit het Hoog
duitsch vertaald door C. Muller. Dordr. by de Leeuw
en Krap, in gr. 8vo. f 2 -o -o s37
H.
amelau, (p.) Handleiding voor de Catechifeermeesters en 1Nleesteresfen by de Herítelde Lutherfche Ge•
meente te Amilerdam. Amit. by 7. ,nznzeling , in Svo.

JJ

fe-6-0

,Hamelsveld , (2'. van) Aardrykskunde des Bybels. Ifte Deel.
Amfl. by .11art, in gr. 8vo. f 3- o -o
16
------ IIde Deel. f 2 -8-o 49
---- _----- Iilde Deel. f 3. o - o 237
------------- Het Eerlle Boek van SamuëI, naar het
Hebreeuwsch: korte Aanmerkingen over liet Eerste Boek
van Samuët, voor Ongeleerden. Amíl. by M. de Bruyn,
in gr. 8vo. f1- 10-0 6oá
Handboek by het groot Tooneel van den tegenwoordiger
Oorlog ; behelzende Aanwyzingen en Opgaven der
Vestingen, Veldslagen, en verdere Bedryven , tot deezen
Oorlog betrekkelyk , enz. Met de Kaart. Amll. by
.7. Allart, in gr. 8vo. f 2- so• o
547
Handboekje, (Zedekundig) of Grondregelen om zich verin de Wereld te gedraagen. Leyd. by Y. H.
v. Damure, in 8vo, f 0-7 -0
134
Handelingen van het Geneeskundig Genootfchap onder
de Zin fpreuk : Servandis Civibus. XVde Deel. Amft.
by P. Conradi, in gr. 8vo. f i - i 6 o
105
Harger, (G. C.) Onzydig Vertoog. Anvil. by H. Molen
gr. 8vo. f o-6-o
417-yzer,in
Hein, (A. W) 's Heeren Geregtigheid, voorgeíleld als
het alleen verheven onderwerp der vermelding van eenen
Euangelie- Dienaar, enz. Dev. by Y. Brouwer, in gr.
8vo. f 1 -5-o 343
Herz, (M.) Proeve over den Hoofdzwymel,of de DuizeJigheid. Met een Vooraffpraak van B. lVieuhoff; en eest
Brief over de Krankzinnigheid. Hard. by 3. v. Kast e ed a in gr. 8vo. f 2 -14 o 199
Historie, (Vaderlandi he) vervattende de Gelchiedenistrrrt
der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der
Noord Americaanfche Onlusten , en den daar uit gevolgden Oorlog tuslchen Engeland en deezen Staat,
Xx 5
tot
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tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardig[Ue
Schryvers en egte Gedenkflukkijn zatnengefteld. Ten
Vervolge van Wagenaar's Vaderlandfche Historie. ViIlfte
Deel. Met Plaaten. Amfl. by Y. Allan, in gr. 8vo.
f3 12-0

7o

392.
Historie, (Vaderlandfche) TXde Deel. f ; . 12-0
r.- ---- (-----) vervattende de Gefchiedenisfcn
der Vereenigde Nederlanden, door jan Wagenaar, ver kort. Met Kaarten, Plaaten en kortraiten. Amlt. by
2oa
. Allart , in gr. 8vo. f 4- j6 - 0
---) verkort, van den Jaare 1751 tot
....--^-- (
op 1788. Ten Vervolge op dat van an Wagenaar. By
de Bezitters van het Fonds van ; . Tirion , in 8vo.
ƒ

0

-
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_ 61

0

._..—.^-, (Hedendaagfche) of Tegenwoordige Staat van alle
Volken; behelzende de Befchryving der Vereenigde Ne
wel byzonder van Overysfel. lulde Deels-derlan,
i[ fle Stuk. Met Plaaten. Amfl. , Leyd. , Dort en Had., by
. de Groot, G. Warnars, S. en 7. Luchtmans, 4. en
P. Blusfé en k' v. d. Plaats, in gr. 8vo. f 3 - o • o 346
Uistorien en zonderlinge Gevallen , uit geloofwaardige
Schryvers byeen verzameld , en uitgegeeven om den
Leeslust in de Jeugd op te wekken. I1 Deelen. Rott.
by G. A. Arrenberg, in 8vo. f 3 -ia -o 654
Hofman, (G. F.) Beantwoording der Vraage: Hoe kun
Vrouwen, zonder benadeeling haarer Gezondheid en-ne
Schoonheid, blyde Moeders an gezonde Kinderen worden.
Uit liet Hoogduitsch vertaald, en met Aanmerkingen
vermeerderd , door D. Heilbron, M. D. 's Hage by
.7. C. Leeuweftyn , in gr. 8vo. f i - 0-0 575
Holberg, (L. Baron van) Peter Paars. In Vyftien Boeken.
11 Deelen. Dordr. by de Leeuw en Krap, in Svo.
f _-io-o

46

J.

(C. N.) Explicatio
tis Mulieris, cum Foto
fex. Land. 1758. Met
fche Befchryving. Amft.
,

jenty

en 1.
demonftrationis Uteri prcegnanadpartum maturi, in Tabulis
eene Latynfche of Nederduitby 3. Yntenza,1793. f 6•o-o

572

Jefus Liefde, betoond aan drie Joodfche Kinderen. Rott.
by 7. Hendrikfen , in gr. 8vo. f o-6-o 386
Inkle en Yarico, Toneelfpel in drie Bedryven. Rote. by
133
N. Brakel, in gr. 8vo. f 1.0.3

Ka-
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K.
van Mode en Smaak. IVde Deel. Met gekleurI(abinet
de Plaaten. Haarl. by A. Loosjec Pz., in gr. 8vo.
)

33

Kamp , (W.) Uitfpanningen in de Eenzaamheid. Met Plaaten.
Amft. by Westing en v. d. Hey, in 8vo. f e.-io-o 97
Kasteleijn, (P. Y.) Beschouwende en Werkende Pharmaceutilche , Oeconomilche en Natuurkundige, Chemie.
IIde Deels ede Stuk. Amft. by W. Holtrop, in gr. 8vo.
5 31
f 3-0 -0
.- Nieuwlie Poëzy. Ilde Deel. Amif.5by
W. Holtrop, in gr. vo. f 2- 0-0
648
Kerftenzan , (F. L.) De Pleitende Prac`Iifyn. Amft. by
Y. B. Elwe, in gr. 8vo. f 2-4- 0
604
Kiesfelbacla, (N.) Leerredenen over het Gebed onzes Hee ren. Amlf. by Westing en v. d. Hey, in gr. 8vo.
f

I^i6-o

191

Kirchhoff, (C. A. L.) Beknopt Antwoord op de nutti.:e
Vraag : Waarop moet een Ryk of Staat gegrond zyn,
wanneer inwendige Beroertens en Rebelleering zullen ver
worden. Amli. by P. E. Briët en H. v. Keste--myd
ren, in gr. 8vo. f o.6-o 555
Kleyn, (y. P.) en Vrouwe A. Kleyn, geb. Ockerfe, Ge
T. v. Paddenburg en Zoon, in gr.-dichten.UrbyG
8vo.f I-IO-o 6 5 2
Klinkenberg, (Y. van Nuys) De Bybel, door beknopte
Uitbreidingen en ophelderende Aantekeningen verklaard.
XXIVfte Deel. Amíl. by Y. Altart, in gr. 8vo.
f4•1 0 o

281

f o 16 o

512

-

Knigge, (A.) Staatkundige Geloofsbelydenis, met betrek
Revolutie, en haare gevolgen. Dordr.-kingtodeFrafch
by de Leeuw en Krap, in gr. 8vo. f o-16-o 169
.^--- (van) Naagelaaten Schriften van wylen den Heer
Staatsraad von Schaapskop. Arnh. by Y. H. Máeleman , en Goud. by M. v. Lopik en Comp., in gr. Svo.
-

-

^------•-^. (—) De Reis na Brunswyk. Een klugtige Roman.
Haarl. by F. Bohn, in gr. 8 vo. f i - 5 - o
559
Kok, (t.) Vaderlandsch Woordenboek. XXVIfte Deel.
Met Kaarten, Plaaten en Portraiten. Amít. by y. Altart,
o
I
in gr 8vo. f 3. 1 a
Kransje van Letterbloempjes, voor Neêrlandsch Jufferfcliap.
ade, 3de en Ode, Stukje. Dordr. by N. v. Eysden ea
Cone., in 8vo. f z - 0 67,E
Krie-
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,^ rieger , (W L.) Gefprekken en Overdenkingen ovex

liet Lyden en Sterven van onzen Heere lefos Christus.
I.lde Deels 2de Stuk. Amft. by 3°. Westing Willemsz. ,
in gr. 8vo. f 2-4.0 377
-IIIde Deel. f 3-4-0 473
Krona, (H. 7.) Godgeleerde, Uitlegkundige en \Vysgee.
rige, Verhandelingen. Ille Deel. Midd. by P. Gillisfen
en Zoon, in gr. 8vo. f o- 8-o I
.._— -_----- - IIde Deels ille Sn.k, by P. Giltisfen
en de Wed. 3. P. Gillisfen. f o -18 • o
613

L.

(Het) myner Dochter Therefe van Zilberbach.
Het Hoogduitsch vry gevolgd, door Mr. S. 9. van
.A'ispen Muller. Ifte Deel. Vlisf. by 7. Nortier, en Dordr.
by de Leeuw en Krap, in gr. 8vo. f I- io-o 140
Leevensbefchry ving (Merkwaardige) van den Capitein
Thurot, een dapper Fransch Zeeheld. Dordr. by de
Leeuw en Krap, in gr. 8vo. f o i6-o 552
Lenz, (C. G.) Gefchiedenis der Vrouwipke Sexe by de
oudfle Grieken. Amíl. by M. de I3ruyn , in gr. 8vo.

L

f

1-5-0

i86

Leurs, (W) Nadere Aanmerkingen en Waarneemingen
over sie Kromming van den Ruggegraad, vergezeld met
eens Verflyving der onderíie Ledemaaten, enz. 's Hage
by 7. Bool, in gr. 8 vo. f o• Ii - o 571
Liefde, (De Ongelukkige) of de Lotgevallen van Emma
Cleveland. II Deelen. Met Plaaten. Leyd. by L. Herdingh, in 8vo. f 2-a8-o 2,6
Limon, (De) Leeven en Dood van Lodewyk den XVIden.
Alom te bekomen , in gr. 8vo.
Met Pourtraiten.
f I-16-o

464

Loo, (7. van) Tlieophilus op het Paaschfeest. Utr. by
Vii', v.. Tzerworst, in gr. Svu. f o -16 - o
141
— —.— Drie Bedehonden. [Ttr. by L17. v. Tzerworst,
in gr. 8vo. f o I2 - o
483
Lugt Dirksz, (7.) Godsdienst. Amll. by P.31. Uylenbroek,
in 4to. f 0-I1.0

M.

364

7! 4an (De) in zyne uiterfte Natuurkragten, of de VrouLM 1 veenvriend van Smaak. In Holland, m 8vo. f i -o-o 48
3Iarees , (S. L. E. de) Brieven over de Nieuwe Wasters
der Proteftantfche Kerke. 2de Stukje. Utr. by W v.
65
Yzerivorst, in gr. 8vo . f I-2-o
ftlarfchall, (H. G.) Geneeskundig Volksbok, ter Onderrig.
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Ligtinge voor Ongehuwde Dogters, Zwangere Vrouwen,
Moeders, enz. Dordr. by de Leeuw en Krap, in -r.
8vo. f i - z6-o 443
Meiszner, (A. G.) Alcibiades. Op een vryen trant in 't
Nederduitsch gevolgd. IIIde Deel. Haarl. by F. Bohn,
269
2-8-0
in $vo. f
Mengelingen, (Godgeleerde, Wysgeerige en Zedekundige,)
ter verlichting van liet Verfland, ter verbetering vats
het Hart, en ter bevordering van waare Gelukzaligheid.
II Deelen. Leyd. by P. Pluygers, in gr. 8vo. f z - 10.0
561
Mengelwerken der Kamer van Rhetorica , genaamd de
Goudsbloemen, daar men fchryft : Uit jonjte begrepen.
Goud. by W. Verblaauw, in gr. 8vo. f i-15-o 417
Mercier, Het Jaar twee duizend, vier honderd en veertig.
Een Droom. Ille Deel. Haarl. by F. Bolan en A. Loosjes Pz., in gr. 8vo. f 2 -4•o i1,o
Merken, (L. W. van) Naare Geluksbedeeling, Brieven,
en naagelaaten Gedichten; alsmede Gedichten en Fabelen van N. S. van Winter. Amft. by P. Y. Uylenbroek,
in 4t0. f 6-o- o 126'
Moons, (P.) en B. Bosch, Liederen voor het Vaderland.
Dordr. by de Leeuw en Krap, en Berg. op Zoom by
v. Riemsdyk en v. Bronkhorst, in 8vo. f t. i6-o 133
Moore, (3'.) Dagverhaal, geduurende zyn verblyf in Frankryk, van het begin van Augustus tot het midden van
December 1792. isle Stuk. Haarl. by 11. Loosjes Pz,,
in gr. 8vo. f i•o•o 4.53
Munter, (F.) Berigten van Napels en Sicilie, byeenverzameld op een Reis, gedaan in de Jaaren 1785 en 1786.
IIIe Deel. Met Plaaten. Haarl. by 4. Loosjes Pz., in
gr. 8vo. f 1 -5 -0
2o6
N.
aagedagtenisfe (Ter) van Gualtherus Zoutmaat, Predikant te Leyden. Leyd. by Herdingh en du Mortier,
in.gr. bvo. f o-i6 -o 41a
Necker, Bedenkingen, voorgef'eld aan het Franfche Volk,
aangaande het Regtsgeding, tegen Lodewyk den XIZIden
aangevangen. Amil. by W Brave, in gr. 8vo. f o- ii-o
460
Nicotai, (F. ) Reize door Duitschland en Zwitferland,
federt 1781. IVde Deel. Amtl. by 2. loens ,' ansz.,
in gr. Svo. f 1-5.0 353
On-

N

REG I S T E R.
O.
nderwys in de Leer der Natuur. Voor allen, die Gods
Goedt?eid en Wysheid uit de Werken der Seheppinge
willen leeren kennen en eerbiedigen. Dordr. by de Leeuw
69
en Krap, in gr. 8vo. f o. i6-o
Oosterbaan, (H.) Leerreden, ter aanpryzing van het Inítituut, tot Onderwyzing van Dooven en Stommen, binnen Groningen. Harl. by T1. V. d. Plaats, in gr. 8vo.
f o•6-o
14
Dr, ( van) Befpiegelingen. Rott. by 3. Meyer, in gr.
607
Svo. f o-t8-o
P.
]wine , (T.) Rechten van den Mensch , BeginzeIg en
Practyk vereenigd. Ilde Deel. Rott. en Amf. by Y.
Meyer en H. Brongerr Yunior, in gr. 8vo. f z - y -0 32
Palisfàt , ( C.) Belangryke Vraagtluld en over eenige Godsdiensige gevoelens , inzonderheid over den Oorbiegt.
103
Leyd. by v. d. Spyk en Comp., in 8vo. f o-8-o
Paradys. (Het Verloren) Het l:ngelsclh vats Milton gevolgd.
2 Stukjes. Zutph. by A. v. Eldik , in avo. f
4.Q 227
Poortugaal, (3e . C. C. den Beer) Ledige [Turen. Anm1I. by
5 Altart, in gr. 8vo. f i -4 -0
60g
Post, (E. M.) Reinhart, of Natuur en Godsdienst. II Deelen. Met Plaaten. Amft. by 3. dllart, in gr. Svo.
f 6-o-o
50$
Proces (Crimineel) tegen U'. L. van Warmelo, Predikant
te Wyhe, in Overysfel , over het uittrekken ter verdediging der Stad Hattem, in den Jaare 1786, enz. Amif.
515
by A. Borchers en Zoon, in gr. 8vo. f i - z6- o
Proef van eenige Verbeteringen in de Nederduitfche Overzetting des Bybels , naar de hedendaagfche Spelling.
Utr. by G. T. v. Paddenburg en Zoon, in gr. Svo.
f z- 2 -o
54
Prysverhandelingen, uitgegeeven door het Taal- en Dichtlie.
vend Genootfchap, ter Spreuke voerende: Kunst wordt door
Arbeid verkreegen. IVde Deel. Leyd. voor het Genootfchap, en Amft. by H. Keyzer, in gr. 8vo. f t. i6 -0 467
R.
P.) Staatkundige Aanmerkingen over de
abaud , (
tegenwoordige omltandigheden; om te dienen ten Ver
Staatsomwenteling-volgedrGfchinsFae
Parys by H. Y. . anfen, en Leyd. by A. en 3. Honkoop, in gr. gvo. f o - 3 - o 79
Rei-

O

P

R

REGISTER.
Reiziger, (De Nieuwe) of Befchryving van de Oude en
Nieuwe Vaereld. XXIXI e Deel. Behelzende Frankryk.
Dordr. by A. Blusfé en Zoon, in gr. 8vo. f i •16-®
3 13
-- XXXite Deel. f i. i6. o
------•-•-64
Rendorp, (3e.) Memoriën, dienende tot opheldering vair,
het gebeurde geduurende den laattien Engelfchen Oor.
log. II Deden. Amft. by . Allart , in gr. 8 vo.
f4-16.o

626

Riou, (E.) Dagverhaal van eene Reis van de Kaap de
Goede Hoop in de Binnenlanden van Africa , onder.
nomen in de Jaaren 1790 en 1791 ,door . acob van Reetien, en anderen. Leyd. by A. en .7. Honkoop, in gr.
8v0.ƒ O- SO-O

359

Robertfon, (Wi) Gefchiedkundig Onderzoek , wegens de
kennis, die de Ouden hadden van Indie, en den voort.
gang des Koophandels op dat Land, vóór de ontdek0
king van den weg derwaards om de Kaap de Goede
Hoop, enz. Met Kaarten. AxnPr. en Haarl. by ;7. Vin.
terra en A. Loos»s Pz., in gr. S vo. f 3-0-0 576
Rofenmuller, (y. G.) Historisch Bewys voor de Waar
Godsdienst. Utr.- en Amíl. by-heidvanKrstlyk
G. T. v. Paddenburg en Zoon en M. Schalekamp, in
gr. 8vo. f 2-2-0
57
Royen, (H. van) Carmen Elegiacum in Michaëlem de Ruiter. — H. van Royen, Lofdicht op Michaël de Rui
in Nederd^iitfche Verzen overgezet door Y. Hout.-ter,
rnan Thz. Amft. by P. Y. Uylenbroek , in gr. 8vo.
f o-I2-o

180

S.
of de beflisfende Ring, een Indiaansch Schouw.
S akontala,
fpel van Kalidar, oorlprongelyk gefchreeven in de oude
Sanskritifclte en Prakitifche Taal , met Ophelderingen
van G. Forster. Haarl. by A. Loosjes Pz., in gr. 8vo,
.

ƒ I .8- o2

Saltzman, (C. G.) korte Voorílellingen ter verheerlyking
van God. IIde Deel. Am(I. by . de ,ongh, in gr.
8vo. f I • I2- 0
1 47
----- Stichtend en vermaaklyk Handboekje voor
Kinderen en Kindervrienden. Leyd. by A. en Y. Hon.
koop, in 8vo. To i 2 o 273
-a----- Over de Verlosfing der Menfèhen van de
Ellende, door Jeiizs Christus: als een Vervo?g op Karel
van Karelsher;. ede Stuk. Amft. by de Wed. 7. Dol;,
-

,

---

in * ivo. ,f i • 6
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REGISTER.
Sander, (H.) De Voorzienigheid. 3de en Iaatile Stuk.
Ucr. by G. T. v. Paddenburg en Zoon , in gr. 8vo.
f I 5 o
.

-

153

Saxii, (C.) Onomaflici Literarii Epitome , tam Historie
Uiver/ce quam reliquarum flrtium fidei wJtimandw rectrix.
Traj. act Rhen. apud G. T. a Paddenburg & Fiiiuin & B.
iag
wild & J. Al!heer, in $vo. f. m. f i • 5 c
Schier, (A. L.) Ideaal van eene Algemeene WVaerelctgefchiedenis. i\iet eenige ophelderende Aanmerkingen
uit het Hoogduitsch vertaald door Z. N. Amit. by
202
L. v. Hulst , in gr. 8vo. f c -5-0
Schouwtooneel (Historiesch) van 's Waerelds Lotgevallen,
of kort aaneengetchakeld Berigt der voornaamfte Gebeurtenisfen van deezen Tyd ; verrykt met een Historiesch Mengelwerk. 'Ilte Deels tfte en ede Stuk, 1792.
Met Plaaten en Kaarten. Haarl. by A. Loosjes Pz., in
rí.83
gr. 8vo. f 6-ii-o
Schulz, (F.) Zaïde. Uit het Ho^gduitsch (niet Hoog.
duitsch.) Leyd. by 7. Meerburg , in 8vo. f 1-10-0

656
Sels, (l'. H.) Kleine Werkjes. Met eene Leevensbe.
fchryving van den Autheur, door Mr. H. H. Mitringa.
Camp. by 3. A. de Chalrnot , in gr. 8 vo. f 0-14.0
90
Siedenburg, (C.) Onderzoek van de Vraag: Of de Zonde
tegen den Heiligen Geest, heden ten dare , nog kan bedreeven worden. Amfl. by 7. , nzn2eling, in gr. avo.
f o 4-0
44=
Slothouwer, (B.) Tirocinium Criticum in veteres Auctores
Grcecos, prcefertim Orpheurn, Scylacem & Apollonium.
Leov . typis C. v. Sligh, in avo. m. f. f o i8-o 646
Specimen Philologico Patrice 4cadernicum , quo narratio
exhibetur de Vita , Moribus & Carminibus clarisfami
Poet ce Frifii Gifeberti Jacobi F. cet. quod Prcefide E. Was.
fenbergh, Ling. Grcec. Prof. Franeq. cet. defendit G. B. Reddingius. Franeq. apud G. Coulon, in 4to. m. f. 363
Spiegel , (Leerzaame) of Vertellingen voor Kinderen,
tot Deugd en goede Zeden. Met XI Plaatjes. Amfi.
by N. T. Graviur,, in 8vo. f o - is - o
472
Stuart, (M.) Romeinfche Gefchiedenisfen. Tile Deel.
Behelzende de Gefchiedenis der Koningen. Met Kaarten en
Plaaten. Utr. by B. Wild en Y. Altheer, in gr. 8vo.
3C
^c 4
3 150
van)
Natuurkundige
Stellingen.
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REGIS T E R.
Latyn vertaald door F. kloorliout. Eerfle en Tweede
Boek. Hard. by Y. v. Kasteel, in gr. 8vo. f 2.8 - o ISS

T.

afereelen des Menschdoms. ede Stuk. Utr. by G.
T. v. Paddenburg en Zoon, en Rott. by Y. Meyer,
in gr. 8vo. f t• io-o
so¢
Takens, (y. Rysdyk) Ue Brief van Paullus aan Filémon.
In Leerredenen. Kou. by C. v. d. Dries, in gr. 8vo.

T

f I-5- 0

2c8

Tavares, (Franc.) Medicamentorum Sylloge, propria Pharmacologica exempla fijtens in ufum Academicarum prcelec.
tionum. Hanc Editionem curavit Jac. d'Ancona, Med.
Doet. dmjt . apud J . de Coster, in 8vo. f. m. f I - Io. o

Tekelenburg , (7. van) Waarneeming van een ICankergé
brek; flaavende, ten nutte van 't Algemeen, het Onvermogen , zo niet de Schadelykheid , der zogenaamde
Kankermiddelen van den Heer C. Relyk. Haarl. by
C. B. v. Brusfel, in gr. 8vo. f o-6-o 53
Toverboek, (Natuurlyk) behelzende de verbaazendite
Geheimen van Natuur en Kunst. Ifte en Ilde Deel.
Opgehelderd met Plaaten. Amfl. en" Harl. by 7.
Allart en P. v. d. Plaats, in gr. 8vo. f 3-0-0 256
Townfend, (f7.) Reize door Spanje, gedaan in de Jaarerg.
Ip86 en 1787, in 't byzonder met opzigt tot derf
Landbouw, Manufactuuren , Koophandel, Bevolking
Belastingen en Inkomflen , van dat Land. Iite Deels ede
Stuk. Met Plaaten. Haarl. by A. Loosjes Pz , itt

gr. 8vo. f i -8.o 84.
Traast, (3e.) Chronologia, ofte Volgreeks der Jaaren des

Bybels , tot welks volledigheid behoort eene Schetze
van de groote en zich wyd uittrekkende Prophetie vans
Daniël, enz. Ano(I. by 7. Termeulen en,. Takens 3unior,
in fol. 2 ^ io Trofchel
f (^. E.) .Lazarus van Bethaniën.
,IS
Ami}. b y
Weifing en v. d. Hey, in gr. 8vo. f I -5 -o
567

Y

V.

eat Weber, Verhaalen uit de Middel-Eeuw en Rid.;
dertyden. Amf'. by 3. Weege, in I2mo. f z. i6
16. ,3,

--- -------- Overleveringen der voorige Eeuwen. 1 te
Deel. Uit het Hoogduitsch. Uitge geeven door Mr.
R. Feith. Haàrl. by A. Loosjes Pz., in gr. 8vo.
f
x-y-o
657
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REGIS TEL
Verhaal (Waar .gtig) van het voorgevallene tusfchen PTt.
van Dueren, Predikant in den Fynaart , en W. Menfe,
Lidmaat en Diaken in de Klundert. Alom, ia gr. 8vo.
Verhaalen, (Staatkundige) met Fragmenten , voor echte
Beminnaars van Waarheid, Regt en Vryheid. Dordr.
by de Leeuw en Krap, in gr. 8vo. f o- 16- o 32,7
Verhandeling (Geneeskundige) over den Dauwworm der
Kinderen. Gevolgd naar den Hoogleeraar Strack, met
Aanmerkingen en Waarneemingen, door .9. C Krausf,
M. D. Amíl. by L. v. Es , in gr. 8vo. f o -12 - o
291

(Geneeskundige) over de Borstwaterzugt.
...^—
Amft. by Y. A. Crajenfchot, in gr. Svo. f I-5-o 292
Verhandelingen over het Dierlyk Magnetismus, door de
Heeren B. Franklin , Majault, le Roy, Sallin, Bailly,,
d'Arcet, de Bory, Guillotin, Lavoifier, enz. Uit het
Engelsch vertaald door H. A. Bake, M. D. Leyd. by
.fl. en .7. Honkoop, in gr. Svo. f o- i6-o 255
-- raakende den Natuurlyken en Geöpenbaarden Godsdienst, uitgegeeven door Teyler's Godgeleerd
Genootfchap. XIIde Deel. Haarl. by 3. Enfclaedé en
Zoonen en .v. I alré, in gr. Svo. f 4.5-0 129 en 425
Vertellingen en Oefeningen voor Nederlandfche Kinderen. Met Plaatjes. Leyd. by P. H. Trap, in Bvo.
f o-r2-o

6

CaVerzameling van alle de Stukken, gevonden in het Cavan den Koning der Franfchen , by den Heer de
Ia Porte, enz. No. 2, 3 en 4. Haart. by 3. Tetmans,
in gr. Svo. f 2- 5 -0
320
Volkersz , (H.) De eenige mogelyke bedoeling van dery
Christelyken Godsdienst. Amft. by G. Daalwyk, in
gr. 8vo. f o - g - 0 440
van Koning
P'oorda, (B.) De Crimineele Ordonnantien
van
Holland
, tert
Graaf
laatflen
Philips van Spanje,
dienfie van zyne Nederlanden uitgegeeven, enz. Leyd.
by Honkoop en v. Tifelen., in gr. 4to. f 8-io-o 2 93
over
Yos, (C. y.) Genees- en Heelkundige Verhandeling
het Been- en Spekgezwel , enz. Utr. by B. Wild en
Y. Altfleer, in gr. 8vo . f o - 11 - 0 339
Vraagoefening voor Jonge Lieden, ter befchaaving van
Verfland en Hart. 2 Stukjes. Utr, by de Wed.
7. v. Schoonhoven, in gr. 8vo. f 1-4-0 I8I
Vries,

R E G I S T E R.
lYries, (y. de) Gemeenzaame Gefprekken over de voor
Leerhukken van den Christlyken Godsdienst.-namle
iíle en ede Stukje. Amft. by W. Brave, in gr. 8vo.
f I.16

-c

797

(Eruflige en trouwlzartigè) an de Groo•
\Vjaarfcliotiwing
ten deezer Waereld , enz. Amfl, by W. Brave,
38
in gr. 8 vo. f o -i2 -o
Wendeborn, (G. F. A.) Staat van Regeering, Godsdienst,
Geleerdheid en Konllen , in Groot - Britanje, omtrent
liet einde van de Achttiende Eeuw. IVde Deel. Camp.
by ,7. f1. de Chalnot , in gr. 8vo. f 216-0 i 16 en 162
Will, Merkwaardige Leevensbefchryving van een zeer zon
geleerd Man 7ohan Wolfgang Brenk, die ,iii zyn-derling
veertigfile jaar, tot den Joodfchen Godsdienst overging,
en zich liet befnyden. Dordr. by de Leeuw en Krap,
in gr. 8vo. f o • 14 - o 5041
Y.
slykheid (De) des Oorlogs , natuurlyk afgefchetst in
eerre Ode. Het Franfche van den beroemden Heer
de Voltaire nagevolgd. In gr. 8vo. f o - 5 - 8 65E

J

Z.

aaken van Staat en Oorlog, betreffende de Vereenigde
Nederlanden, zedert het begin van 't Jaar 1780. XIde
tot XIVde Deel. Amíl. by Y. Allart , in gr. 8vo.
f9 12-0 114
Zimmerman, (E. A W.) Geögraphifche Historie van dery
Mensch , en der alom verbreidde Viervoetige Dieren. IIde
Deel. Utr. by G. T. v. Paddenburg en Zoon, in gr.
8vo.f2-15 -o
621
Zollikofer, (G. .) Naagelaatene Leerredenen. 5de Stuk.
Amil. by de Erven P. Meyer en G. Warners, in gr.
8vo. f 1 -5-0
4jt
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BLAD WY YZER
DER
VOORNAAMSTE BYZONDERIIEDEN,
In de Letteroefeningen voorkomende.
demien ondertekend worden;
A.
ardrykskunde, (Bybelfclie) wel aanmerkingen hier over. 120
ke moeilykheden zich daar Aviten, niet dezelfde met de
240
in opdoen, x'. Middelen om Heviten.
B.
die te boven te komen. 19
ABRAHAM (De verfchyning van Bardezaan, welk een Krygstuig;
hoe te Delft ingevoerd. 73
drie Engelen aan) door Boden
vertaald.
248 Bazalten, Verdeeldheid in DuitsciaAEie van Confulentfc1ap, tusfchen land wegensderzelver oor.
zyne Hoogheid en den Hertog fprong 495. De Volcanisten
van BRUNSWYit, door wien op- fchryven die aan Vuur, en de
gefield en befchaafd, 72. Bree- Neptunisten aan Il'ater, toe. al u.
der verflag deswegen.
63! Behoedzaamheid (Wyze) en Hui
(JOHN)
ADAMS
de Schryver chelaary, in het voordraagen
niet van de Brieven over het van de Waarheden van den
Werk van PAINE, de Rechten Christlyken Godsdienst, tegen
562
van den Mensch, 414. Dat by elkander overgeheld.
daar voor gehouden wierd , Bekeeringsgefchiedenis van drie
3S6
deedt hele bykans het Vice joodfche Kinderen.
Prefidentfchap in de VereenigdeBellebiaazen. (Het) Een Dicht.
132
Staaten van filmerica misfee. 415 flukje.
Adel in Zwitzerland fterk hoe BELSAZAR vreemde verklaaring
gezogt, 24. Door den Krygs- van het fchryven des hands
529
dienst bekomen, meestal ver- aan den wand.
agtlyk.
26BCNYOWSRY, hoe by zich in 7aALCIBIADES
zyne edelmoedig- pall redt, ten opzigte van zyne
held in het vergeeven zyner Geloofsbelydenis 263. Zyn
Lasteraaren.
269 gedrag op liet Eiland Usvnay
Amoriten, welk een Volk. 244 Legon, 264. Zyne ontmoeting
van twee flollandfche Schepen,
ANDREAS DE II, van Hongaryen,
merkwaardige Wet, door hem 265. Zyn gedrag op Formofa,
in de Staatsconfftitutie gevoegd, old, Zyn komst te Macao 268.
omtrent het regt der onder- Zyn vertrek na Isle de France,
drukte Volken.
413 en na Frankryk, waar by in
4riflocraaten, door PAINE gegispt. dienst des Konings tradt, 269.
37 Zyn Tocht na Madagascar, 399.
A9rtykelen (De XXXIX) der En- Rampfpoeden, welke hem daar
Het beo
gelfche Kerk moeten door elk bejegenen , 400.
Student op de Engelfche Aca- loop zyner verxigtingen, 40L
wat
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B L A D W Y Z 1l R,
Wat hem, naa zyn wederkomst Canones van het Dordrechtsch Sy.
in Europa, wedervoer, 404. nodes, hoe het met derzelver
627
Zyn Dood en CharaEt:r. 405 Ondertekening toegaat.
BERCICEL
(De Amfterdamfche Capui, van de groote vrugtbaargoh
Penfionaris VAN) hoe door held dier LandfIreeke.
Burgemeester RENDORP zwart•CAREL, Hertog van Gelre, hoe
gemaakt, 632, 634. By verde- by LUTHER en de Hervorming
digt zich daar tegen, 635 ene. dwarsboomde.
593
Bxhlehem (tiet hedendaagsch ) Carricaturen, wat dit woord in
befchreeven, So. Slegtheid der de Schilderkunst betekent. 499
tegenwoordige Inwoonderen ,Christendom, wat het eigenlyk is,
aid. Waar mede de Christenere 58. Het Onderfcheid tusfchen
hun bettaan zoeken, Si.Be= den Bybel en den Christlyken
fchryving der Kerk St. Maria Godsdienst aangetoond, S9. Hos
do Prejepio, aid. Klooster der onderfcheiden het is van de
52 Kerklyke Formulieren, SchoolFranciscaaner Monniken.
BILEAM, als een eerzugtig Dwee- fche en Syllematifche Godgeper en valsch Propheet be- leerdheid aid. Waarin de
fchouwd, ent zyn geval met den Waarheid en Godlykheid van
Ezel als een louter bedrog. 250 't zelve beftaat, 6o. Hoe dezelve
zeldzaame wyze beweezen moet worden, aid,
Boekenkeuren
waarop zulks te Rysfelgefchiejt. Stellingen waarop het Histo643 risch Bewys rust, 62. Waar
BRENIr, (J. W.) befchryving van men het Christendoln te middiens zonderlingen Mans Cha• den van de veelvuldige Gezind.
raéter, Soo. Liet zich te Aan- heden kan en moet zoeken. 6,4
(Leer van het) omlerdaln als een jood hefnyden,
Soi. Wat hem daar toe he- trent de Vaderlanndsliefde. Zie
woog, aid. Eloe by den Christly- Vaderlandsliefde.
ken Godsdienst aanmerkte, 502. CLAUDIUS CIVILLS, door geen heLeevenswyze, aid. Houdt het langlooze zugt voor zyn Va53cá
Christendorn als op het ;7ooden- derland gedreeven.
dom geheel gegrond, 503. Crefeld (Misll:elling wegens de
Zyne gronddellingen in het Doopsgezinden te) te recht geaid. bragt.
Staatkundige.
663
D.
Bizee wv (De Hertog VAN) hoe
de Aéte van Confulentfchap rus- /jampkringslugt, derzelver Beítaandeelen en Eigenfchapfchen deezen en den Stadhou•
der, en door wien dezelve be- pen.
596
631 DAUBCNTON, op welk eene wyze
raamd werdt.
Burgemeesters, wanneer wy van by eene groote verbetering in
deezen in Holland het eerst ge- de Wolie in frankryk te wege
wag vinden.
545 brengt.
623
Bybel (Staaten) verbeterd.
54 Delft, de Bardezaan daar,by
C.
het Ezercitiegenootfchap, ingeGartnán (Wie de eigenlyke In voard.
73
wooners van) waren, ten tyde DEUTERON. II: 23, anders vee 2 io
237 Wald.
van M0Zes, oaaderzogr.
De.
Yy3
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B L A D W T Z E R.
Deventer (Bedordeelingen der Be- ten des O. Verbonds Boden,

fchryvingen welke wy van) zo dat men 'er geen hoogcc
hebben.
347 Weezens door te verflaan heb Dichters, aan de Graaflyke Ho- be, 248• Ook hetgeen waarven onderhouden, 589. • Dit door oon zyne tegenwoordig.
als een rede aangemerkt waar- heid te kennen geeft.
2'49
om de Nederduitfche Dichtftuk- Erfsonde, (De Tegenwerping te ken van de Dertiende en Veer- gen de) uit den jong,(}en Oortiende Eeuw die van de Vyf- deeldag ontleend opgelost. 566
ald.
tiende overtreffen.
F.
Dichtkunst, (Onderfcheidene OP-FACET., (De Griffier) diens ffer;
ke aanmerking cp het Rapport
gaven van het Weesen der) 463.
Waarin de Styl der Dichtkunst tot de Revifie der Quotes, wat
van die der fl elfpreekenheid on- het Departement van de Grif•
I15
derfcheiden is, 469 Hoe verre tie betreft.
zy zich alle de deelgin der Wel -Flores Zinci, hoe LunEMAN defpreeker heil moge toeëigenen. zelve bereidde die 'er den
4.70 raam van Luna faxata aan gaf,
105. Hoe dezelve toegediend
DINNEE, (CoNrs.) hoe by geko•
tol
men is aan de verfchillende moeten worden.
Leezingen der Griekfche Dich-Form(jJ , Gel}eldheid van dit Ei 647 land, 266. Verdeeling en aart
teren.
Donau. (Oorfprong van den) 275 der Inwoonderen, aid. IZoopDoopsgezinden in Zwitzerland, lof• hardel.
267
lyk getuigenis daar aan gegee-Franken (De Oude) oorlogzugtíg
ven, 27. Vreemde handeiwyze en veyheidminnend, 3,6. Van
te Deventer omtrent hun voor- hunne Volksvergaderingen, ald.
geflaagen, 3co. Tegenwoordi. Hunne Wette], pronkten lang
ge gelleldheid dier Gezindheid niet de grooticl,e woorden ,
daar ter Stede.
352 met de Tre,J,teamnhag des volts,
_--te Crevelt doopen 318. Hoe de Koninglvke Mast
geen jonggebooren Kinderen ; onder hun opkwam, aid. Welk
misftelling deswegen te recht Pag van Chrisee,,eu zy waren,
668 319. Over de tvyze waarop
gebragt.
Duinkerken. (De vocrnaamfle By- deFrankife.e Koningen Wetten
541
zonderheden van) 641, 642 maakten.
G.
3)yelreuken, wat by dezelve valt
waar te veemen, 485. Hoe de Gal, (St.) cvell:e Boeken wy
aan de rlffchrifren in de l oe.
Operatie wwerkltellig te maaken, aid. Gevaar en moeilyk- kery aldaar verschuldigd zyn.
216
:beid eener Kunstbewerking
aangetoond, 486. Een gemak - Gedan ;tet (Over den Pligt om
3yker en min gevaarlyke aange- zyne) Reeds by zich te heb 487 hen.
147
preeze:i.
GEts. XXXII1: iS, hoe onder E.
r8
, líoe zeer in Zwit- fcheiden vertaald.
Edellieden
zerland vermenigvuldigd. 24Genooefchap DoL`7rina & Amici.
24 r tia te derfierdam, befclhryving
Erakiten, w.lke Volken.
£nge(eu, be+.eneren in de Scurif- van het làais door 't zelve ebruikt ,
;

,
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breikt, 29. Bezigheden dee.
zes Genootfchaps.

H.

3t

Genootfchop Tot Nut van 't 41- ANNA , Overzetting van haar
gemeen, verflag van de Oprig. Lied, 609. Gisting hoe zy
Ling en den tegenwoordigen in 't zelve aan het denkbeeld
Staat.
393 van Koning en Gezalfden komt.
Gefchiedenis, (Romeinfche) gebrek
61 o
aan eene Algemeene in onzeHaca. II: 9,door Omzetting opTaale , 3o5. Door geene Ver- gehelderd.
564
X: 26, opgehelderd. 283
taaling te vergoeden, 306. Op
welk een voet de Eerw. STUART Hebreén (PAULU; als een SChry307 ver van den Brief aan de) voorhet onderneemt.
Gevoel. (Gedagten over 't) Een gefield, en waarom.
23Z
421I1RNDRIr DE IV, hoe druk diens
Dichtltukje.
Geweten. Een Dichtflukje. 366 Standbeeld te Parys bezogt ,en
Girgaziten, welk een Volk. 245 met welk eene eezbiedenis ver Glarus (En het Canton) verrigten eerd, 671. Aanmerkingen en
de Proteilanten en Roomschge- dat Gedenkíiu k. aid.
zinden in dezelfde Kerk hun - Hernhutters te Nieuwled , in hula
nen Godsdienst, 216. Ook is Kerk een gemeenfchapiyk Thee'er de Regeering gemengd. ald, drinken ingevoerd. 495
Gouda,(De Kamer van Rhetorica,Hervorming, hoe LuTaza dezelve
genaamd : Uit jonge begrepen, hier te Lande opgang zogt te:
te) herheld , 457. Wat der- doen krygen, 593. Hoe ge
Spreuk betekent , 420. dwarsboomd door CAREL, Her--zelvr
59.t
In een Dichtkundig Genoot- tog van Gtlre.
fchap hexfchaapen.
425 Hethiten, welk een Volk onder
Grevelingen , welk een elendig de Canadniten.
244
Stadje.
641 Heviten, niet dezelfde met de
GaooT, (H. na) befchryving van Aviten.
240
het Wambuisje, of Metzelaars- HISMA, het teruggaan van den
pakje, waarin by uit Gorinchern Zonnewyzer aan het Paleis van
ontkwam. 4z4 AcHAZ uitgelegd. 529
Grosvenor, (The) deerlyke Schip • Holbewoonders. Zie Trogloditen.
breuk van dit Schip , 359. Halen der Vergetel1aeid. Zie Oio
Rampzalig lot der meeste Schip- bliettes.
breukelingen, 36z. Eenigen Holland (Hoe veel) boven de
bereiken de Kaap, ald. Poo. andere Gewesten tot het Zeeging, jaaren daar naa gedaan, weezen van den Staat, in zeom die Ongelukkigen op te zoe- ker verloop van Jaaren, hadt
ken, 362. Loopt vergeefsch af. opgebragt.
70 en 71
ald.
( Wanneer men vroegst
GYSBERT JAPIX , Verflag van dien van Burgemeesters in de SteFriefchen Dichter, 369. Oor. den van) melding vindt, 545.
deelvelling over de Navolging Wanneer van Raden. 546
der Griekfche en IaaynfcheHollanders. (Oordeel der Japar.
Dichtexen hem toegefchreeven. sneefera over het Geloof der)
262
370
H1,rd,
Yy 4
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Mond , (De) het Schaap , de I KON. XVII: 4, 6, anders, ea
Vos en de Muis. Een Fabel. Raven door flrabieren , ver.

131 táald.
527
24 1 II
II: II , enz. uit eeu
527
Buichela.^ry en wyze Behoedzaarn- Volkslied genomen.
VI: 5-7, opgehelderd.
held, by het voorfl.ellen der I I
528
Waarheden van den Christlyken Godsdienst, met elkander Koophandel, hoe deeze, door
562 de magt der Landsheeren ,
vergeleken.
HUTTEN . (Zeldzaam Character zich niet tot voordeel laat
217 wenden, aangetoond door het
van)
gevolg der opgerigte Hof
J. en I.
cahynen (Oorfprong van de commercieraad te Wenen,
Clsab der) te Part's, 456• 354
Deszelfs bezigheid , en hoe Kroon, op de verguizendfie wyzo
veelvuldig door geheel Pram- door PAINE voorgefteld. 37
ryk verfpreid , aid. Wat de- Kryg, (Aanfpraak aan den) om
zelve bewerken, 457. Hun de onvoeglykheid van denzelVergaderzaal befchreeven, ald. ven voor Christen-Vorlten te
Iloriten , welk Volk.

FAYETTr.' Oordeel over deeze toonen. Dichtttuk. 648

Club, q.58. Dezelve fielt eenKwaaddoenders (Hoe de ftrydigPremie op diens hoofd, ald. beid tusfchen MATTHEUS en
Verfchyning van een Marjeil- LUKAS over de CHRISTUS las lain in de Vergadering, aid. terende) kan worden uit den
Van eene Amazone, Mademoi- weg geruimd. 474
459
L.
felle PliEROIGNE .
'cbu/;een, welk een Volk. 244
I,cl e. (Bewyzen van de vroege r aorlicea (Wat men van PAULUS
Brief uit) te houden heb.
Vorderingen in Befchaafdheid
be.
in)
neLATUDE, (H. M. na) Leevens.
JosuA. (Verklaaring van 582
fleer KROM, wegens het Stilffaan berigt van dien vyf-en- dertig
der Maane ten tyde van) 3 jaarig Gevangenen. 41
Talie, (Beneden.) gelukkige gefleld•LAVATER, hoe zeer aan Geest.
held der Republieken aldaar, vervoering onderhevig. 216
210. Hoe droevig, en waar.LeerjJ ukken, Bewyzen voor der.
211 zelver Waarheid, uit de Nutdoor , veranderd.
Kheld ontleend , van weinig
T tNSEERGEN (De Ridder CAN) klem.13
1^ kreeg last, om, indien de Loeven, (Toekomend) waarom wt'
Oorlog niet Oosteriryk tot zo weinig weeten van deszelfs
daadlykheid mogt uitbarften, eigenlyke hoedanigheid. 288
en Zyn, hoe onderfcheitegen 's Keizers Staaten in dc
128
,9driat fcl e Zee zyne Zeemagt den. Een Dichtlukje.
392, r tvIus, wat men, volgers den
te gebruiken.
IoL®s;. W; 16, opgehelderd. Hoogleeraar oUNTER, te hou.
93 den Nebbe van de vermiste
Boe-
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aan LoDEWYK DEN XVI, 4O4
Uitgemaakt als den Ontthroo.
310 ner van dien Vorst.
LA,
,}66
LODEWYK DE XIV, Aanmerkia-Neder-Harts , fchilderagtig begen over diens fnoevend Ge- fchreeven.
122
672Nederlanders, hoe zy den Portu.
denkteken.
DE XVI, Getuige- geefen den Indifchen Handel
nis door NECKCR aan hem outweidigen.
580
gegeeven , 460. Verdediging
O.

Boeken diens Gefchiedfchry.
vers, door den Abt Ds vat.

--

van DESEZé , 462. Hoe door
Dr LIMON geroemd.
464Qij eranrlen , ( oodfthe ) waar da

reden te zoeken is, dat en
hoe by zyne gevoelens hier te Lande opgang de Spreekwyzen en de Denkzógt te doen krygen , 393. beelden, ontleend van die Of.
Hoe gedwarsboomd door CAREL, feranden , door de Apostelen
Hertog van Gelre.
594 zyn overgebragt op de Zondvergiffenis in het Euangelie,
M,
en op bet Sterven van Je 436
53
MrcHA IV: 8, toegelicht.
MILTON, eenige Aanmer - Oldenkurg, de Leeraars in
dit
kingen over dien Dichter. Landfchap gepreezen
123
228, 232 Olyphant. (Vreeslyke woede van
Mooren (Vreemde Drangreden een)
363
door den Patriarch RIBERDA O/nwentelingen, hoe dezelve begebruikt om PISILIPS DEN 111 hooren te wege gebragt te wortot deUitdryving der) te bewee. den, 36. Onderfcheid tusfchen
gen.
351 het volvoeren der OmwenteMozES, (De Verfchyning aan) hug
in in America en in Frankr k
in den Brandenden Doorn. S 8t. De Staatsomwenteling
bosch, verklaard, 248. Van. in Frankryk, by de Ontthroo•
waar de buitenfpoorigheid,om ving van Lonttwrx DEN XVI,
mozEs met twee hoornen te
de Engelfche, ten tyde van
verbeelden, oorfpronglyk is . met
JACOBUS DEN II , vergeleeken,

LUTHER,

249
N.
Ttjagtwandelares. (De fchoone)
Eene Anecdote.
233
Napels , (Deerlyke ílaat der
Itegtsdefening ir,) 211. Aantal van Monniken en Nonnen
daar ter Stede, 212. Groom
Inkomilen der Geestlyken ,
213. Het getal der Prieste•

ren.

aid,

NEBOCADNEZAR , over de ziek529
te diens Ronings.

83. Hoe onderfcheiden the
Franfche Omwenteling beáordeeld wordt 17I. Wat aan leidine tot dezelve gegeeven
heeft , 172. Of 'er hoope zy
om derust ras herfteld te zien,
vo':gens KNIGGE, 173. Dwing.
landy leidt natuurlyk totOmwen.
teling,406. Uit de gefchiedenis geftaafd, 408. Wat men
van de Fran/the Omwenteling
te wagten ,hebbe , 409. Het
Despottismus tegen de Omwen.
,

N cs;,^r, toont zyi e gehegtheid teling niet beltazId, 410, Raad
aan
Yys
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daar aan eigen, toegedraagen.
444
telingen te voorkomen, 410
P.
Inzonderheid het Soldaaten-verkoopen afgeraaden , 412. PAINE . (T.) Verflag 't geen by
van zyn eigen leeven geeft,
Menschlykheid aangepreezen.
413 33. Hoe by wil dat de Om.
pnza Vader, dit Gebed is nietge• wentelingen zullen te wege
geeven tot een onveranderlyk gebragt worden, 36. Hoe laag
37
Voorfchrift om altyd gebeden by de Kroon zet.
te worden , 192. De Geest Papier (Wyzc om uit gedrukt)
194 weder nieuwe Papier te maavan dit Gebed.
1I0
103 keu.
Oorbiegt (De) gewraakt.
Patriotten
(Billyk Oordeel over
in
welk
van
rssus
,
Op(ianding
de) in ons Vaderland.
40
een verband deeze flaat met PZILEMON,
Brief van PAU.
143 Lus aan) (De
zyne Leer;
waarom hoog te
Ordonnantien (Crimineele) van Ko- fchatten , 284. Chara&tertrek.
Hing PHILIPS ; meer en min ken .van PAULUS uit dien Brief
che
Uit- opgemaakt.
gebrekkige 1Vederductf
2.85
gemaakt.
,
en
Echte
293.
gaven
daarvan,
PHILIPS DE I, diens CharaEler;
naauwkeurige Uitgave van de- waarom met den bynaam van
zelve niet den Franfc;;en Text, den Goeden vereerd. 589 ens.
k een w eg
door den
Pim elmees,waarin van andere
langs welk e.^.
eeJen onderfcheiden, 451.
bekomen, 29e. Welke ic Or-- Geftalte, Grootte en Pluim aOr
in de
teringen
d
ald. Leevenswyze, 452.
te ma a k en zyn , die,
onantie
nn
zeer zy dienen om de
Hoe
gen Met welke uitzondering Infe&en te verdelgen , ald.
gen , zo lang men geen beter Sterke Voortteeling.
old.
Nebbe , voor een verbindende poëzy. Zie Dichtkunst.
Wet te houden, 297. Als een j, arden of Vischwyven, teen
s oeting
keurlyk ftuk aangemerkt, nietWet
eerre Ontm
tegenllaande , volgen § VIGLIUS dezelve befchreevmn.
669
R.
VAN ZUICIIEM VAN AYTTA , 'er
veel ,door toedon van vitas,
(Wanneer men eerst Befirydig met'sLands Fri vilegien,Raaden
wag
vats) in de Hollandfc7e
is ingelascht , 298. Gebreken Steden vindt.
S4G
daar in oppggemerkt.294 Redentykers, geeven den oorOsfen, met meer voordeels in 't fprong aan de Schouwburgen,
Gareel gefpannen dan onder 418. Wanneer eerst opgeko.
218 men; wanneer de laatlte opge't Juk gebragt.
Oeibliettes of Holen der Ver- rigt; derzelver aantal in de XVII
getelheid , in Zwitzerland hoe Provincien, en hoe in hooge
algemeen in de oude Kastee- Befcherming genomen , ald.
len , en van welk een ver- Taal- en Dichtkunst door de23 zelve bevorderd, 419. Kanten
fchriklyk gebruik.
Oreierdom, (Wegens den Eerbied zich tegen de Onverdraagzaarnaan,
aan den) ondanks de Gebreken heid In den Godsdienst 419.
pan de Vorfen, om Omwente-
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419. i^ostbaare en prachtige ken, voor hem te Montmoréy

Optochten ; voorbeelden daar opgerigt, befchreeven, 490.
van te Antwerpen, ald. Gering Aanfpraak by de Inwyding
overfchot dier Kameren , 420. van den Heer errlBIN, 491•
Wat derzelver verval en verbod Roossc iu's gedagten over den
'aan 't vertoonen der Spelen Godsdienst voorgetieid. ald.
in Holland bewerkte, ald. Twee Ry fe1, Volkrykheid, 643. Wonhunner I{lugtfpelen worden nog derlyke wyze van Boekenkeuop den dmferdamfclien Schouw - ren te dier Stede, ald. Hoe
burg vertoond, ald. De Goud- verfterkt, 644. Verdere byfciae Kamer in een Dichtkundig zonderheden dier Stad.
aid.
S.
Genootfchap herfchaapen. 421
.Redenrykers, van derzelver oor- I SAM . Vi: i9 , toegelicht.

fprong hier te Lande, 588.
óto
XII: I en 5, verklaard.
WILLEM DE I Lid van een I
589
Redenrykers Kamer.
6rr
Regen op Zee, hoe verkwikkend I --- XVI: r9,verklaard. 252
XVI: 21, 22, opgehei.
509 I
en noodzaaklyk.
REcnORP (Burgemeester) maalt derd.
6t,2
XXIV: 16 , opgehelden Penfroraris VAN BERCKIIL 2
249
zwart af. 632. Hoe verkeerd derd.
het Staatkundig Charaéter diens SAUTYN, (JAcos en JOHAN) wat
Burgemeesters door een En- deezen ten dienfte des Vaderkelsch Schryver opgegeeven. lands deeden roet het Uitrus ten van Gewapende Schepen,
635, VAN BLRCKEL verdedigt
zich tegen hem , aid. Geeft die by den Vlag van den
een CharaEterfcbets des Bur- Staat het Wapen der SAUTYNEN
feweesters.
636 voerden, 176. Welk dit WaReukafr, hoe 't zelve, volgens pen was, 177. Groote Voorder Rabbynen Voorfchrift, deelen daar door behaald.
moet bereid worden.3 89
.Rheingau, (Wyngaardbouw n)Schaak/peler (De Werktuiglyke)
als een Bedrog ontdekt. 258
en cie Armoede der Bewoon
deren , benevens de oorzaaken Schaapen , hoe door 't krudfen
494 der Rasfen de Wolle verfynt.
daar van.
RiaERDA (Welke Drangreden de
623, ent.
Patriarch) gebruikte om Par- Schelde, hoe door het Fort aan
LIPS

r^EN III tot de Uitdry-

de Batfche Kaade geílooten.

ving der Mooren te bewee396
gen.
35r Schiedam (Verbintenis van het
Riddertyden, Schets van dezelve. Vrycorps te) ter befcherming
76
658 van het Vaderland.
Rotterdam, Smeehfchrift der Koop. School. (Ontwerp van een Op.
aan
lieden
Staaten van voedings.)
42r
Holland , 74. Staatscommis ie SEI.s, (W. H.) als Dichter, en
derwaards benoemd.
75 in zyn geheel Chara^fr, ge
1Leusst~nv, (j. j.) Ut Gedankte- pieez i.
^t

st-
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(Keizer L. S.) of Hy doet 'er waarlyk geert
by de Bataaven tot her ont. nut mede 86. Befchry ving
wapenen der Prattoriaanfche der Hoofdkerk, ald. VerbaaBenden gebruikt hebbe, 540. zende Schatten in dezelve,
Over de vergrooting van zyne 87. Groote Inkomllen dier
Lyfwagt, en het getal derzel- Kerk, 88. Verval deezer Stad.
ve.
aid.
89
SIMmoN's Chara&er gefChetSt. 251 TAATTNER
befchryving zyner
Sluiten, welk Volk.
242 Hofboekdrukkery.
356
Slaavenhandel op welke Bron. Trogloditen of Holbe'woonders, wie
den te wraaken.
ig6 men in den Bybel daar door
Slavinnen (Welke huislyke dien- te verflaan hebbe.
240
ften de) in vroege Eeuwen
U.
moesten verrigten.
187
niverfiteiten in Engeland, op
Societies,(Debating) in Engeland,
dezelve snoeten de Studen.
befchreeven.
J18 ten de XXKIX Artykelen der
Soldaat en -vert nopen (Het) in een Engelfche Kerk als zy aan.
fterk Tafereel gefchilderd. 412 genomen worden, ondertekeS,'innenraat. Een Fabel.
328 nen 12o. Gefteldheid dier
J,.atsdiennars, hoe weinig men Academien, iar. Breeder Ver627 f agvan derzelver Inrigting,
op hun af mag gaan.
Straffen(De Eeuwigieid der) 162. Van de Collegian
i63.
als een noodzaaklyk Leerftuk, Van het getal der Studenten,
beweerd zo. Aanmerkingen ald. Van de Inkom(len der O.
oep.
12 perhoofden en Profesforen
Styl (Wat men bepaaldlyk door) 164. Van den tyd dien de Stute verftaan hebbe, 468. On- denten op de Academie blyderfcheid van den Styl der ven 165. Van het Examen, en
Dichtkunst
en WelJpreeken. de gebrekkigheid van 't zelve.
held.
469
166
T.
Urfula, (St.) onder de Beende.
elescoop en Microscoop, beide, ren van haare Elfduizend
wét gebruikt, veroorzaaken Maagden treft men Paarden 496
de verhevenice Indrukken van beenderen aan.
V.
de Grootheid des Scheppers.
222 7aderlandsliefde zo als uien
die doorgaans begrypt, in
Thee ('t Gemeenfchaplyk drip•
ken van) te Nieuwied in de den Christlyken Godsdienst
Hernhu fche Kerke ingevoerd, niet aanbevolen 479. Doch.
495 wordt dezelve niet verworpen,
THUROT, moedig Leevensëinde ald. Is Bene ontwikkeling van
van dien Zeeheld.
553 het Gebod der Liefde des
Tuledo, het oude Paleis aldaar in Naasten, 480. Vergelykende
eene Werkplaats veranderd. 85. Tegenftelling van 't geen de
Godsdienst geHoe veel de Aardsbisfchop Christlyke
daar aan te koste legt, aid, biedt, en de gemeenlyk zo
SEVERus
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genoemde

Vaderlandsliefde van den kant der fcbikktng
eischt, 480. Verhevenheid (les naar Volksbegrippen, getoetst.
43¢
Christendoms hier in, 481.
Regels om als Mensch, alsYorflen, niet te vertrouwen ten
Christen en als Burger, de aanziene van Tra&taaten. 621
waare Vaderlandsliefde te vol. Yryheid in Schryven, hoe voorald. deelig.
225
brengen.
w.
VELSEN (G.) over den naam
547
van diens Gemalin.
Verlichting. (Veelvuldige Voordee•Jaschkaarfen boe derzelver
deugd te ontdekken, er
aoo
len der)
535
Vischwyven te Parys. Zie Poi. hoe te behandelen.
Wederdoopers, dit woord verkeerd
farden.
Volksbegrippen (CHRISTUS , de en haatlyk voor Doopsgezinde r
27
Euangelisten en Apostelen, gebruikt.
hebben zich naar) moeten Weenen, ' t gevolg der opgerigfrhikken, 332. In welke ge- te Hofcommercieraad aldaar,
vallen zy dit deeden, ald. In 354. Verflag van den Boek.
fchik handel aldaar, 356. Hofboekhoe verre deeze
king bettaanbaar zy met den drukkery Van TRATTNELI ald,
Eerbied, aan het Charaéter en Zwaarheid der Belastingen in
357. Over de
de Braafheid der Apostelen die Stad
en Schouwfpelen
verfchuldigd 335. Kenmer• Muzyk
ken ter onderfcheiding van 't 358. Van een vreemd foort
359
geen eigenlyk tot de Leer van van Vuurwerken.
Jesus en de Apostelen, en wat Wel/preekenheid, wat dezelve is,
tot cie Leerwyze, behoort, 336. 469. Waarin haar Styl van die
In hoe verre dit denkbeeld, wél der Dichtkunst verfchilt, add.
begreepen tot Verklaaring Floe verre deeze zich van de
van de Schriften des N. T. Cieraaden der Dichtkunst moge
47©,
338 bedienen.
kan firekken.
.-men verítaat'er ,Wereld gefchiedenis. (Begrip vart
205
Volksdwaalingen een Syitematifche)
doorgaans
door; noodige opmerking des-WILLEM (De IV) hadt een Dich.
589
wegen, 425. Jesus, ten op ter ten Hove.
zigte van de Volksbegrippen ,Wiskunde (De hoogere) den jon.
in zyn doorgaand Character ge lieden aangepreezen. 1 57
befchouwd 426. DesgelyksWOLFSTEIN, (C. VAN) fchriklyde Euangelisten en Apostelen, he befchryving van het wan428. Opmerkingen over eeni• hoopend fterfuur eens laf.
ge blykbaare overeenkomflen hartigen Ridders onder dien
658, enz.
met heerfchende Volksbegrip- naam.
pen in de redenen en bande- Wolle, (Franfche) hoe tot Bene
lingen zo van JESUS als van zyne volkomenheid gebragt die de
Leerlinten
429. Over de Spzanfèhe evenaart, 623. UitArgumenta ad hominena, door hun neemend Laken daar van ge62g
gebezigd, 43z. De Verhaalen maakt.
der Euangelifche Wonderen, WWWcndstwerken, hoe dezelve als
eert
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een Bewys voor den Christ • Zidoniten, welk Volk.
áz42
Iyken Godsdienst aan te mer-Ziele (Befpiegelingen over de
62 Gedagten en Aandoeningen
ken.
Wynoxbergen, (St.) alleen om den 'der) naa den Dood.
sr8
Graanhandel opmerklyk. 642 Zinkbloemen. Zie fore: Zinei.
Wyrbegeertc, (De) of eenige Ta N ZOUTMAAT , (GUALTHERus) Dichvan dezelve, ('trekt niet om de terlyke Kenfchetzen van dien
hoogagting voorde Openbaaring gryzen Leydfchen Kerkleeraar.
te verkleinen, maar veeleer om 422
dezelve te doen toeneemen. 615 Zwingen, (Het Kasteel) in ZwitZ.zeriand, befchreeven.
23
Zwitserland, hoe men 'er ra
"elfkennis , door een zeker Ge. den Adelíland dingt, 24. Lof.
nootfchap , op eene zonder- lyk getuigenis aan de Doopslinge wyze, bevorderd. goi gezinden aldaar gegeeven. 27
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VERHANDELING OVER HET SPOTTEN MET GOD SIHENST
EN DEUGD.

(Uit het Engelsch.)
Gelyk een, die zich veinst te raazen, die vuurfpranke•
len, pylen en doodlyke Pingen, werpt , alto is een Man die
zynen naasten bedriegt , en zeit: yok ik 'er niet mede?
SALON 0.

N

aardemaal de Christlyke Godsdienst aangekant is tegen de neigingen en driften van het bedorven gedeelte des Menschdoms, heeft dezelve, door alle Eeuwen been, de tegenkanting van verfcheidenerlei vyanden
moeten verduuren. Nu eens onderging dezelve de flora
men van Geweld en Vervolging ; dan weder den aanval
van valfche redenkunst en drogredenaary. Wanneer het
deezen mislukte , vondt die Leer zich blootgetteld aan
de fpottery der onbefchofte Menfchen , van eenen losfen en ligtvaardigen aart; die geen vatbaarheids genoeg bezaten, om te onderfcheiden 't geen groot, en geen oordeels genoeg om te beflisfen , wat waar , was , onderwonden zich om den Godsdienst met verfmaadende kleinagting te bejegenen, even of dezelve voor de Wereld van
geen belang altoos was. Zy bevlytigden zich, om het
geheele Godsdienstftelzel , 't welk zo lang den eerbied
des Menschdoms getrokken; 't welk, eeuwen lang, door
de Geleerden onderfteund, en door de Wyzen bewonderd
geweest was , te vertoonen als geen beter grondflag
hebbende , dan de naargeestige verbeelding van Dwee r
-persnGtdyv.Vaeznfmplwrd
Spotters', die , naar de taal van Apostel PETRUS , in de
laatfte dagen komen zouden. (*) Eene voorfpelling door de
uitkornst maar al te zeer bewaarheid.
Ver.
(*) 2 PET.
3.
MENU. 7 M. 5. O. I.
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Vermids de valfche kleuren , welke deeze Menfchen
over den Godsdienst zoeken te verfpreiden , gefchikt zyn
om de zwakken en onbedagtzaamen te misleiden , zal
het der moeite overwaardig weezen , te onderzoeken , of
de Godsdienst , de Christlyke Godsdienst , eenigen regtmaatigen groud oplevere aan die verfmaading, aan die be•
lathing, der Spotteren. Het moeten , of def Leerfiellingen,
of de Geboden, van den Godsdienst zyn, welke zy fpottende in veragting zoeken te brengen.
De Leerfiellingen 'van den Christlyken Godsdienst zyn
redelyk en zuiver. Alles wat dezelve ontdekt, betreffende
de Volmaaktheden van GOD , diens zedelyk Beftuur en
Wetten, de Bellemming der Menfchen, als mede de Belooningen en Straffen van eenen toekomenden Staat,
volmaakt overeen met de Voorfchriften der best verlicht.
fie Rede. In eenige ftukken , die de grenzen onzer tegenwoorciige vermogens overfchreeden, als wat het Weezen der Godheid, den gevallen Staat des.Mensclidoms,
en deszelfs Verlosfing door pars cmusTus, aangaat
mogul de Leerliellingen verborgen en duister fchynen.
Op deeze heeft ook de Spotter zyne aanvallen gemunt;
als of 't geen wy niet kunnen verklaaren , om die reden,
als ongerymd moest uitgekreeten worden.
Onnoodig is het, voor tegenwoordig, ons te verledigen
tot eene byzondere verdediging dier Leerfiellingen ; de.
wyl 'er zich' eene bedenking kanbiedt , die, naar eisch
overwogen , genoeg is ow den Spotter den mond te floppen. is by niet gedrongen om toe te fiaan , dat het geheele Stelzel der Natuure, rondsom hem, vol van verbor.
genheid is? Wat reden heeft hy, derhalven, om te veronderflellen , dat de Leeringen der Qpenbaaring, van denzelfden Oorfprong c herkomftig, geene verborgene duisterheld zouden hebben ? Alles wat ter regeling van 't leevensgedrag vereischt wordt, heeft de Godlyke Wysheid,
in Natuur en Godsdienst, voor alien openbaar gemaakt.
Gelyk de Natuur ons genoegzaame onderrigting gegeeven heeft, ten opzigte van 't geen noodzaaklyk is tot
ons voedzel, ons geryf en onze veiligheid, zo heeft de
Godsdienst ons duidlyk onderweezen in onzen Pligt omtrent GOD en onzen Naasten. Dan , zo ras wy poogen
ens te verheffen tot voorwerpen , die buiten den onmiddelyken kring onzer werkzaamheid leggen , wordt onze
nieuwsgierigheid geftuit , en duisternis omringt ons van
Wat het Weezen is dier floflyke Lichaaalle kanten.
wen I
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men , welke wy zien en voelen ; hoe een Zaadkorrel tot
een Boom opgroeit ; hoe de IVIensch in 's Moeders lyf
gevormd wordt , of hoe de Ziel op het Liehaam werkt,
zyn verborgenheden , van welke wy even min reden kunnen geeven als van de duifterfte en moeilyktle ftukken der
Openbaaringe. Wy vinden ons verpligt het bellaan diet
dingen toe te Haan, fchoon de uitlegging onze bekwaatn,
heden overtreiTe.
Op dezelfde wyze ontflaan 'er , in den Natuurlyken
Godsdienst , Vraagen wegens de fchepping der Wereld
nit Niet ; over den Oorfprong des Kwaads onder het beituur van een volmaakt Opperweezen ; en de Beitaanbaarheid der Menschlyke Vryheid met de Godlyke VoorWeetenfehap ; Vraagen van eene zo ingewikkelde natuur,, en
zo moeilyk op te losfen als eenige in de Christen Godgeleerdheid. Wy ontdekken duidelyk , dat wy, in de geheimen der Voorzienigheid , even min zyn toegelaaten als
in tie verborgenheden der Godheid. In alle zyne wegen
is de Almagtige een cOD, die zich verbergt. — In Bede
slat het eenige zwaarigheid tegen de Openbaaring oplevere , dat eenige van haare Leerftellingen van eenen verborgen aart zyn, zou het veel vreemder en onoplosbaara
der weezen , als men 'er geene zulke Leerftellingen in
aantrof. Was alles in het Christen- Leerftelzel voikomen
op dthie hoogte met onze bekwaamlieden geplaatst, zou
dit veeleer grond gegeeven hebben tot een vermoeden,
dat het zelve met van GOD kwam : dewyl het dan zo
ongelyk zou geweest zyn aa.n. 't geen wy vinden in
het Stelzel des Heelals , en in her Stelzel van den Natuurlyken Godsdienst. Daar, zo als het zich thaw opdoet , het Euangelie dezelfde trekken , het zelfde algemeen Character, heeft met die beide andere , die erkend
worden van Godlyke Herkomfle te zyn ; klaar en bevattelyk in alles wat de betragting raakt ; duister en verbora
gen in 't geen Befpiegeling en Geloof betreft ). De
fchimpfcheuten van den Spotter, derhalven , ten deezen
opzigte , zyn zo verre van eenigen regtmaatigen grond te
hebben , dat zy alleen zyne onkunde ontdekken, en de
bekrompenheid zyns doorzigts.

Laa.
(*) Bisfchop BUTLER heeft

,

in

zyne Aaron? of Natural

and Revelated Religion, dit Salk, met zyne meesterlyke penne,
uitvoetig behandeld , en

in cen fterk dagiicht geplaatst.
A, a
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Laaten wy voortgaan tot het geen de daadlyke beoefening betreft , of het gedeelte van den Godsdienst,
welk Pligten voorfchryft. — De Pligtsbetragtingen y
welke de Godsdienst, ten opzigte van GOD, aanbeveelt,
hebben de meeste floffe aan de fpotterny der Ongebondenen verfchaft. Zy poogen deeze als zo niets beduidende en overtollig of te fchilderen , dat ze de geboorte
alleen aan Geestdryvery kunnen verfchuldigd weezen. —
Want is niet de Godheid zo verre boven ons verheven,
dat hy noch voordeel noch genoegen fcheppe uit onzen
dienst ? Wat zyn onze Gebeden , onze Lofzeggingen ,
voor dat oneindig Weezen, dat, in zichzelven volkomen
gelukkig, alle zyne fchepzelen voor zich befchouwt, als
Infeden die een enkelen dag leeven ? Wat anders dan
bygeloovige fchrik kan die pligtspleegingen van hulde, en
die ondericheiding van heilige dagen, voorfchryven, waar
mede laage zielen zich vermaaken, doch die de meer verhevene met verfmaading befchouwen?
Ter wederfpraak van dusdanige fmaadredenen der Spotteren, zou het genoegzaam weezen aan te merken , dat
de vereenigde gevoelens des Menschdoms, door alle eeuwen heen, en by alle volken , tegen hun getuigen. Hoe
bedagtloos het gros des Menschdoms zyn moge, en alleen gehegt aan de voorwerpen welke het rondsom zich
ziet, is nooit uit hun hart dit beginzel uitgewischt, dat
men aan den grooten Vader des Menschlyken Geflachts,
den algemeenen, fchoon onzienlyken, Weldoender der Wereld, niet alleen inwendige Eerbiedenis, maar uitwendige
hulde, verfchuldigd is. Of hy die hulde noodig hebbe,
dan niet , is de vraag geenzins; 't is, wat wy, van onze
zyde, ongetwyfeld verfchuldigd zyn: en dat Hart is, met
reden, voor laag re houden, 't welk de opwellingen van
dankbaarheid aan eenen Weldoener , hoe onafhanglyk
ook voor eenige wedervergelding , verfmoort. Waare
Deugd zet altoos aan tot eene openbaare betuiging van
de dankbaare aandoeningen welke zy voelt , en ftelt
eere in dezelve uit te drukken. Diensvolgens komen , de
geheele Aarde over, de Godvereerders zamen, om, op
verfchillende wyzen, den Regeerder der Wereld te aanbidden. In deeze aanbidding vereenigt zich de Wysgeer,, de Wilde en de Heilig. Niemand , behalven de
koele en ongevoelige , kan het oog opheffen tot dat
daadig Weezen , zonder neiging te gevoelen om 't zelve
te aanbidden , of te verheerlyken. Te vergeefsch, derhal-
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lkalven, zal de Spotter belachen, 't geen de luidfpreekende item der Natuure vordert en regtvaardigt. Hy verheft
zich tegen het algemeen en verklaard gevoel des Menschlyken Geflachts.
Maar , deeze bedenking ter zyde 'gefteld zynde, moet
ilt hem verzoeken te letten op eene van een ernfliger en
ontzettender aart. Door zyn losbandig belachen der
Pligten van Godsdienfligheid , en der Inftellingen van Openbaaren Eerdienst, verzwakt by de kragt der Geweetens
by de Kinderen der Menfchen; by ondermynt de groote
pylaaren van de Maatfchappy,, en brengt een doodlyken
Dag toe aan de Orde en 't algemeen Geluk. Alle deeze rusten op Diets fterker dan op het algemeen Geloof van
een Alziend Getuigen , en algemeene Eerbiedenis van een
Almagtig Beftuurder. Op dit Geloof, op die Eerbiedenis , is de geheele verpligting van den Red gegrond; zonder welken geen Staat beftuurd , geen Regtszaaken afgedaan kunnen worden ; zonder welken Gefchillen zouden
blyven hangen, en byzondere eigendom geene veiligheid
neer hebben. Onze eenige veiligheid tegen ontelbaare
misdryven, tot welker bedwang geene Menschlyke Wetten kunnen reiken , is de vrees voor een onzigthaaren
Wreeker , en van die toekomende Straffen , welke by
den misdaaderen bereid heeft. Neemt deeze vrees weg
uit het hart der Menfchen ; en gy iterkt de band der
boosdoeneren , en brengt de veiligheid der Menschlyke
Maatfchappye in gevaar.
Maar hoe zouden inatukken, zo noodzaaklyk voor het
algemeene iwelweezen kunnen bewaard worden , als 'er
'
geene Godsdienftige Zamenicomften
, geen vastgeftelde
Godsdienftige Inrigtingen , en geen Dagen , beftemd waren ,
om de Menfchen op het flaatlykst het Behan en de
Heerfchappy van GOD te herinneren ; als mede voor den
geest te houden , dat zy vervolgens rekenfchap van hunne
bedryven aan Hem zullen moeten geeven ? Voor Menfchen van alle rangen, zyn de gevoelens , te welker opwekking de Openbaare Godsdienstoefening ftrekt , nuttig
en heilzaam. Maar , ten aanziene van de laagere rangen,
is het te over bekend , dat de eenige beginzels , die hun
van boosheid te rugge houden , verkreegen worden in
de Godsdienftige Vergaderingen , welke zy bywoonen.
Ontzet van de voordeelen eener geregelde Opvoedinge ;
onkundig, voor een groot gedeelte, de openbaare
Wetten ; onvoorzien van die verfyne denkbeelden van
Eer
A3
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Eer en Voeglykheid, in welke anderen van meer kunde
opgebragt zyn , zouden zy, waren de heilige Tempels,
werwaards zy zich nu vervoegen, geflooten, gevaar toopen van te veabasteren tot een woest geflacht , welks
wetloos geweld geftaage vrees zou inboezemen.
Hy , derhalven , die Heilige Dingen op eene ligtvaar.
clige en fpottende wyze behandelt, fpeelt, misfchien zon-,
der he% op te merken of te weeten, de rol eens openbaaren vyands der Maatfchappye. Wy zullen hem, by
wylen , misnoegde klagten hooren uitboezemen over de
ongehoorzaamheid der Kinderen, over de oneerlykheid der
Dienstboden , over de onbefclioft• en oproerigheden des
Gemeens, terwyl by zelve goeddeels aanfpraakelyk is ,
Wegens de ondeugden en ongeregeldheden , waarover hy
zyn misnoegen te kennen geeft. Door zyn voorbeeld
van veragting des Gadsdiensts , wordt hy medepligtiff aaa
veelvuldigee misdryven
, welke veragting by anderen
veroorzat, Door zyn fmaalen op heilige Inftellingen , moedigt hy het Graauw tot oproer en geweld aan ; by verftout den valfchen Getuigen om den naam van GOD ydelyk
te gebruiken ; by geeft den Straatrooveren de wapenen in
banden, en laat den Dief by nagt tangs ftraat wandelen.
Dat Wy, wyders, de menigte van Pligten jegens onze
Medemenfchen in overweeging neemen. De volftrekte
noodzaaklykheid derzelven tot het algemeene weiweezen
is zo blykbaar, dat deeze die Pligten grootendeels fchootheeft voor de pylendes
des Spotters. Hy, die
vry
bet beltondt, Regtvaardigheid ,
of Eerlykheid,
belachlyk voor te ftellen , zou door iedereen gefchuwd
worden. By hun , die eenige overblyfzels van beg,inzelen
bezaten, zou by haatlyk weezen. Den zodanigen ,
alleen op bun belang oogen, zou by als een gevaarlyk
Mensch voorkomen. Doch, fchoon de gezellige Deugden,
over 't algemeen, als eerbiedenswaardig en heilig behandeld zyn,hebben eenigen ,onder zekere gedaante en in zekeren trap , de fmaad der bedagtloozen niet kunnen ontgaan. — Die uitgebreide Edelmoedigheid , en verregaande zugt tot het algemeene wetweezen , welke den
Mensch aanzet tot het opoffaen van zyn eigen belang,
om het groot algemeen goed te bevorderen; als mode die
ftrikte en naauwgezette braafheid, welke iemand niet toelaat, in eenig geval, van de waarheid of te wyken , zyn
tnemgmaal met verfinaadine; bejegend door Lieden , die men
Lieden van de groote Wereld noemt, Zy, die niet willen

MET GODSDIENST EN DEUGD.

7

len kruipen om de Aanzienlyken te vleijen ; die het
verfmaaden zich te fchikken naar heerfchende Zeden , indien zy dezelve kwaad keuren; die weigeren het minfte
voordeel van anderen te trekken, om het grooter voor
zich zelven weg te draagen, vertoont men als Menfchen
van een romanesk Charmer , vol ingebeelde begrippen , onkundig van de wercId, en ongefchikt om in de.
zelve te leeven.
Zodanige Perfoonen zyn zo verre van ten doe te moe.
ten ftrekken aan eenige regtmaatige belaching , dat zy geregtigd zyn tot eene maate van hoogagting, die aan eerbied grenst. Want zy zyn, in waarheid, de groote
Steunpylaaren en l3efchermers van openlyke Orde. De
agtbaarheid van hun Character baart ontzag by de ligt
losbandige Gemeente. Het gewigt van hun voorbeeld ftuit
den voortgang ties bederfs, bedwingt die ongebondenheid
van Zeden , welke altoos ongevoelig veld wint , en inbreuk maakt onder alle rangen der Maatfchappye. Diensvole,<rens is het die Edelaartigheid van inhorst , die onverzettelyke Deugd, dit agt geeven op Beginzelen, boven
alle heerfchende begrippen , welke ten alien tyde de
Charaders der zodanigen kenmerkte, die zich, op eene
voordeelige wyze , onderfcheidden in het openbaare leeven; die de zaak des Regts, tegen magtige verdrukkers,
gehandhaafd, die , in netelige tydsgewrichten , de wankelende Regten en Vryheden des Menschdoms onderfchraagd,
bun Land en Volk eere aangedaan , hebben. De zodanigen mogten befpot worden door zommigen, onder welken zy leefden ; dan de Naakomelingfchap heeft hun
overvioedig regt laaten wedervaaren ; zy zyn de Mannen,
wier naamen in volgende Eeuwen vermeld worden , aan
welken men met bewondering denkt , van welken men met
roem fpreekt.
De Schikker naar den tyd, de Man van Reeds toegeevende beginzelen , en mindere Deugd , moge, voor eene
wyl, onder zyne Vrienden en Naavolgeren, een Character,
't welk gepreezen words , vertoonen ; maar , zo ras de
losheid zyner Beginzelen ontdekt is, zinkt by in veragting ne&r. Zy, die zich gereed betoonen om Mannen
van onkreukbaare trouwe te belachen , verraaden alleen
hunne eigene kleinheid van ziel. Zy geeven blyk , dat
zy het verhevene der Deugd niet kennen , dat zy de
wave voortreflykheid van den Mensch niet kunnen beoordeelen. Door iets te doen wat ftrekt om zuiverheid
en
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en ftriktheid van Zeden in wanagting te brengen , ftellen
zy zich niet alleen bloot aan eene regtmaatige verfmaading ; maar planten -gevoelens voort, der Maatfcbappye
hoogstfchadelyk. Want, indien wy het ontzag, der Deugd
verfchuldigd , in eenig opzigt verliezen, beginnen wy die
geheel te ondermynen. Geen Mensch , gelyk ontelbaare
keeren is aangemerkt , wordt op ednmaal fnood. Ify
wykt , van flap tot flap , of van de voorfchriften . des Geweetens. Indien de ruimfchootige geweetensleer des Spotters- ingang vondt , zou openbaare oneerlykheid , valschheid, en verraad , fpoedig opgroeijen uit deeze bewilligende Beginzelen , uit die ontflaakingen van Deugd, welke
by wil doen doorgaan als noodzaaklyk voor ieder Mensch,
die zyn wereld verflaat.
De laatfte foort van Deugden, van welke ik nog te
handelen heb , zyn van een perfoonlyken cart, en betreffen het beftuur, 't welk wy te oefenen hebben over onze Vermaakneemingen en Driften. Ten deezen opzigte,
heeft de Spotter altoos aangemerkt dat by een ruim veld
hadt. Dikwyls , zeer dikwyls , zyn de Deugden, Soberheid , Maatigheid, Zedigheid en Kuischheid, tot voorwerpen gefteld van belaching , als Kloosters - hebbelykheden ,
die den Mensch uit het gezelfchap der vrolyken weeren ;
hebbelykheden , die de uitwerkzels zyn eener laage opvoedinge , of van laag,geestigheid , of van eene zwakheid
van gefteltenisft ; terwyl Spotters , die naar hunne begeerlykheden wandelen , hunne eigene Zeden verheven,
als wel opgevoed, als vry,, als manlyk en geestig. Zy
verbeelden zich daardoor verre boven het gemeene gros
verheven , en verfmaaden alien , die zich bepaalen binnen de algemeene perken van een geregeld gedrag.
Verdwaasde Menfchen! wie ziet niet, dat de Deugden ,
waar mede zy fpotten , niet alleen derzelver gezag uit de
Wetten van GOD ontleenen ; maar daarenboven weezenlyke vereischten zyn tot algemeen en byzonder geluk.
Door de inwilliging hunner losbandige vermaakneemingen,
voor eenigen tyd , mogen zo lang jeugd en fterkte hun
byblyven , eenige weinige kort voorby fnellende genietingen
verkreegen worden. Doch welke zyn de gevolgen
Veronderftelt, dat iemand onbedwongen in dusdanig eenen
leevensloop volhardt, deeze zal zeker gevolgd worden door
vlekkeu in zyn Charater , en wanorde in zyne zaaken ,
door een verzwakt en bedorven lichaamsgeftel, en een vroegtydigen iarnmerlyken ouderdom.
Veronderftelt eene
Maat-
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Maatfchappy, geheel beflaande uit zulke Lieden , als de
Spotters toejuichen ; veronderftelt dat in dezelve geenen
waren, dan die zy Zoonen des Vermaaks noemen ; dat
zyn de zodanigen, onmaatig , ongebonden , alle agtgeeving op maatiheid , geregeldheid en deugd, ter zyde geiteld hebben ; welk een haatlyk tooneel zou zulk
eene Maatfchappy opleveren ? Hoe weinig dezelve gelyken na een befchaafden en welgeregelden Burgerflaat,
waarin de Menfchen verkoozen hebben te leeven ? Welk
een onrust , oproer, hoe veel twists en gekyfs , zou 'er by
aanhoudenheid in heerfchen ? iWe1k mensch van gezond
verfland zou niet liever in eene wildernis woonen , dan,
voor zyn leeven , onder zulke metgezellen verkeeren?
Zal dan de Spotter het onderftaan , om den draak te
fteeken met die Deugden , zonder welke 'er geen vrede ,
geen troost , geen orde, onder het Menschdom , kan zyn?
Laat hy denken om zyn huislyken Rand en betrekkin(Ten. Is by een Vader,, een Egtgenoot , of een Broeder ?
gen. by eenigen Vriend , of Bloedverwant van deeze of
geene Kunne , in wier geluk by belang ftelt ? — Laatett
wy hem vraagen , of hy zou wenfchen , dat onmaatigheid , onkuischheid, of ongebondenheid , van eenigerlei
aart , der zodanigen Character brandmerkte ? Zou hy zulke buitenfpoorigheden hun aanpryzen ? Zou by verkie •
zen , in hunne tegenwoordigheid , openlyk, zonder
bewimpeling , te fmaalen op de tegenovergelelde Dengden, als van geen belang tot hun welweezen ? — Indien de losbandigile zelfs huivert op dit denkbeeld ; indien by, te midden van zyne woeste vermaakneemingen ,
verlangt, dat zyne eigene Familie daar mede niet bezoe•
deld worde ; laat zulks hem de waarde doen kennen van
deeze byzondere Deugden , welke hy, in de uuren van
ongeregeldheid , in de verftrooijing zyner gedagten , gereed is te verfmaaden. Verbant foberheid , maatigheid en
kuischheid , en gy ondermynt de grondflagen van alle
openbaare orde en huislyke rust. Gy maakt elk Huisgezin een verblyf van verdeeldheid en elende , weergalmende van de fchaamtloosfte uitdrukkingen , en onderlinge
hoonende verwyten. Gy laat niets agtenswaardigs in het
menschlyk character over. Gy verandert den Mensch in
een Dier.
Het Befluit uit alle deeze bygebragte redenkavelingen
is , dat Godsdienst en Deugd , in alle derzelver gedaanten , 't zy van Leerftelling of Gebod , van Godevrugt
0111A5
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omtrent GOD, van Braafheid jegens den Naasten, en Geregeldbeid van Zelfsbeftuur zo verre zyn van eenigert
grond op te leveren tot het gelach der Spotteren , veel
eer geregtigd zyn tot onze diepfte eerbiedenisfe : zyn
naamen die men nimmer dan met vereering moet uitfpreeken. Dvaazen, zegt de Schrifr, maaken een fpel van
de Zonde. Zy mogten even goed van Pest, Oorlog , of
Hongersnood, een fpel maaken. Met iemand, die verkoos
deeze openbaare Volksrampen ten voorwerpe van zyne
jokkerny te neetnen , zoudt gy u met willen verbinden.
Gy zoudt van hem vlieden als erger dan een dwaas , dan
een ongellelde van harsfenen, van wien gy gevaar zoudt
loopen eenen onverhoedfchen flag te ontvangen. Nogthans
gaat het vast , dat, voor de groote Maatfchappy des Mensch.
doms , de Zonde een zwaarder bezoeking is, clan Pest, Oorlog, of Hongersnood. Deeze werken alleen als nu en dan
wederkeerende oorzaaken van jammer; maar de Zonde en
Ondeugden der Menichen zyn altoos teisterende geesfels
der Wereld. Godloos13eid en Onregtvaardigheicl , Bedrog en
Valschheid, Onmaatigheid en Ongebondenheid, teelen dagelyks elende en wanorde , verderven byzondere Perfoo,
nen, verfcheuren Gezinnen en Gemeenfchappen , en geeven oorzaak , tot duizend treurtooneelen op deeze ()lige.
lukkige Schouwburg. Naar gelange de zeden bedorvener
zyn, is het Menschdom te ongelukkiger. De volmaaktheid der Deugd , in de Wereld hier boven heerfchende ,
is de groote bron van de volmaakte Gelukzaligheid , die
daar plaats vindt.
Wanneer wy, derhalven; lets befpeuren, 't welk flrekt ,
om den Godsdienst of de Zedekunde met minagting en
losheid te behandelen , elat wy zulks voor een zeker teken
houden van een verkeerd Verfland, of van een bedorven
Dat wy nimmer in het Geltoette der Spotteren
Hart.
Dat wy het vernuft bezoedeld rekenen ,
zitten.
welk met heilige Onderwerpen zoekt te boerten. Staat
de Spotter op , dat wy dan de Eer van onzen GOD en
van onzen Verlosfer verdedigen, en der zaake van Deugd
en Braafheid fiandvastig getrouw blyven. De lippen der
U/yzen (torten weetenfchap nit; maar op die der Dwaazen
is verderf. Die GOD eert , zal van Hem geeerd worden.
De vreeze des Heeren is het beginzel der Wysheid , en wit
het gebod bewaart, bewaart zyne eigene ziele.
OVER
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Digitalis flare purpureo (Paarsch
Vingerhoedskruid) IN VERSCHILLENDF..; ZIEKTEN.

OVER HET GEORDIE DER
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agelyks byna worden ons nieuwe Geneesmiddelen en
Proeven met verfchillende Planten, in onderfcheidene
Ziekten , aangeboden. Dan weldra worden deze ook wederom vergeten , en andere in derzelver plaats
die dan weder het zelfde lot ondergaan , van tot hare
vorige vergetelheid weder te keren. Buiten twyfel vet.liezen wy op deze wyze menig nuttig Geneesmiddel , 't
welk misfchien op het mislukken van een enkele ongelukkige Proeve, welke, dikwerf van de ongefchiktheid van
bet voorwerp , van de onkunde des Proefnemers , of van
bet kwalyk bereiden des Geneesmiddels afhangende , al
te ligtvaardig verworpen word. Dikwyls zyn de Proeven
met een of ander Geneesmiddel , in verfchillende Tydfchriften van verfchillende Natien , in onderfcheidene 'falen , zodanig verfpreid , dat zy aan te weinig Geneesheren bekend worden , die , op een enkele hun bekende
Proeve niet durvende betrouwen , claarom een anders
nuttig Geneesmiddel agterlaten , het welk menigen ongelukkigen Lyder zoude hebben kunnen behouden. Voor
zo veel my bekend is, vinden wy, in onze Nederlandfche Tydfchrifren , geen gewag gemaakt van de Digitadis (*) flare purpureo; een Plant , welke zedert eenige jaren , vooral In Engeland en nu ook in Duitschland , in
een vry algemeen gebruik gekomen is. Ik denk, dierhalven ,
mynen Landgenoten geen ondienst te doen , wanneer ik
hun de Geneeskundige Gefchiedenis dezer Plant, zo kort
mogelyk , voordrage ; ten einde zy daar door in /hat
gefteld worden zelve te oordelen , in hoe verre dezel.
ye , als een gewigtige vermeerdering der lyst van heilzame en Geneeskundige Planten, behore geacht en in gebruik gebragt te worden.
De Digitalis flare purpureo LINNET (Paarsch Vingerhoedskruid), een Inlandfche Plant, in Gelderland gevonden wordende ; doch die bier in alle Tuinen overvloedig
voor.
(*) Behalven flegts eBne Waaryeming , die derzelver nu ttigbeid bevestigt, in een der vorige No. der Letteroefeningen.
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voorkomt en weelderig groeit , behoort tot de Solanacea ,
en vergiftige Planten. DODONEUS heeft deeze vergiftige
eigenfchap reeds opgemerkt, en waarfchuwt daarom reeds
tegen deszelfs gebruik (*). BOERHAVE hadt hetzelfde
waargenomen, en zegt, dat deze Plant zo fcherp is, dat
zy den mond , de keel , den Clokdarm en de maag aangrypt. Het Luitgeperfte fap en een afkookzel dezer Plant,
in een fterke mate genomen, veroorzaakt hevige braking,
een fterken doorloop , hevige maagkrampen , benauwdheid, beving , trekkingen , duizeligheid, koude van handen en voeten, ja den dood zetve (t). Nietterrenitaande
deze hevige werkingen fchynt men reeds deze Plant in
de Geneeskunde gebruikt te hebben. Alhoewel nonoNEUS bet inwendig gebruik afkeurt , vinden wy reeds
in de Uitgave van 1644, in een Byvoegzel
, dat
offchoon DODONEUS tegens het ligtvaardig gebruik dezer
Plant waarfchouwt, dezelve egter in alle Landen voor een
uitnemend wondhelend middel gehouden wordt, zo dat
in ItaHn een zo algemeen gebruik daarvan gemaakt wordt,
dat het tot een fpreekwoord geworden is , dat de Aralda
alle wonden geneest. Dat bet kruid met water, wyn of
niee, de borst opent en de fluimen losmaakt, dat het den
bulk week maakt , en elle verfloppingen wegneemt.
De Boeren in Somerfet, in Engeland, gebruiken, volgens
dezen Schryver , dit middel in koortzen , wanneer het
braken en purzeren te weeg brengt. — PARKINSON
gebruikte de Digitalis in de Vallende Ziekte , en verhaalt een voorbee/d , dat een Vallende Ziekte , die 26
Saar geduurd had , en alle maanden twee of drie maal
weder kwam, door een afkookzel van een of twee handvol Vingerhoedskruid , en vier oncen Polypodium , yolk°.
men genezen wierd. Wy vinden geene verdere [genezingen dezer ziekte door de Digitalis.
Proeven' met de Digitalis in Scrofula.
Reeds lang is dit middel, in eene hardnekkige en maar
zeer dikwyls ongeneeslyke ziekte, door fommige Geneeskundigen gebruikt geweest. Het fchynt my egter toe, dat
men de bladen , vooral in het eerst uitwendig tegens
Scro.
(*) Kruidboek, p. 253.
(1- ) MURRAY , App. Med. T. 1.
(.1.) Kruidboek, p. e54.
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Scrofuleufe ongemakken gebezigd hebba. PARKINSON
zegt , dat de bladen en het uitgeperst fap dezer Plant
de Kropkliergezwellen verdryft. BATE fchryft , met het
zelfde oogmerk een zalf, uit de bloemen dezer Plant en
reufel bereid, voor. Wy vinden ook, in de Wurtenberger
Apotheek , een voorfchrift van de bloemen , met reufel tot
een zalf gemaakt, om Scrofuleufe zweren te helen. Dan
de Heer HULSE denkt , dat dit middel alleen in vogtige
en etterende Scrofulen, doch geenzints in de droge klieren ,
nuttig is. De Geneesheren te Worchester bezigden ze
alleen in pappen en zalven , en vonden ze zeer werkzaarn.
in Scrofuleufe gevallen (*).
Het eerfte geregeld , 't welk wy omtrent het
inwendig gebruik der Digitalis in Scrofuleufe ziekten vinden, is ons door den Heer PARKINSON, of BAYLIES (t) 9
medegedeeld. De Digitalis wierd te voren door Landlopers en Kwakzalvers' alleen gebruikt , die bet uitgeperfle
fap in zweren lbezigden ; zomtyds regtten zy door een
onvoorzigtig gebruik daarmede groot nadeel aan, dan, in
andere gevallen, hebben zy daarmede ook grote genezingen verrigt. Door verfcheide gevallen van genezingen
was by overtuigd geworden , dat dit middel uitnemend
nuttig in Scrofuleufe ziekten was. Een Jongeling had
reeds tien jaren elendig aan klieragtige ongemakken geleden ; hierdoor waren 'er verzweringen op verfchillende
plaatzen des lichaams onfflaan , waarvan een aan het reg.
ter been reeds zulke verwoestingen had aangerigt , dat
men tot de afzetting betloot. Een Schoen.makers vrouw
raadde , om een lepel vol van het uitgeperfle fap der Digitalis in een half pint warm bier in te geven , en de nitgeperite bladen op het been zelf te leggen. Gedurende
vier uren ontftond 'er, na dit gebruik, een hevige braking, waarop een iterke afgang volgde , die den gehelen
dag duurde. De afgang ophoudende , raakte de Lyder
zodanig aan het kwylen dat de gehele mond daardoor
ont.
(*) MURRAY, 1. C.
(t) De Heer MURRAY boudt den Schryver der Verhandeling
V001* den Heer PARKINSON, dan de Heren VAN DER EEM en VAN
LEEUWEN denken, dat het de Heer BAYLIES is: de Tytel van

het Werkje is: Prthical Esfays on medical fubjetls, by a Mern.
her of the Royal College of Phyficians of London Edinburg,
Land. 1773. Zie ook iluftrlefene ,elbhandlungen zum gebreuch

.Praenicher rime. I. Th. p. x.
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ontveld wierd. Men vernieuwde daaglyks het uiterlyk
opgeiegde kruid,waarna , reeds den eerften dag, de hevige
pyn bedaarde ; de etteragtige uitvloejing nam langzamer.
band ?I, verbeterde daaglyks, en hield eindelyk geheel
De gezondheid des Lyders verbeterde te , gelyker tyd
ogenichynlyk. Na verloop van veertien dagen , gaf men
weder dezelfde gift, welke eveneens werkte. Binnen een
maand tyds wierd de Zieke volkomen herfteld, en bleef
beftendig een goede gezondheid genieten.
Een jonge Vrouw kreeg een gezwel aan het oog, het
welk haar van het gezigt beroofde, de bovenlip was vier.
maal zo dik als natuurlyk , en zy kreeg knobbelagtige
gezwellen aan de vingeren , en pynen der ledematen.
Nadat zy vrugtloos gebrande fpons , menigvuldige mercu.
riaalmiddelen, pisfebedden , kalkwater en afkookfels der
bloedzuiverende houten , langen tyd gebruikt had, gaf
haar dezelfde Schoenmakersvrouw een lepel fap van de
Digitalin, waardoor haar ongemak veel verminderde, maar
de al te hevige werking van dit middel maakte, dat zy
tot een twede gift niet befluiten konde.
Een Men , die, nadat by gedurende drie, jaar veel pyn
aan de geleding des elleboogs had uitgeftaan , door een
opzetting van deze geleding met een kliergezwel , 't
welk een zwartgele kleur had, wierd aangetast, gebruikte
flegts vier giften van dit fap binnen een maand tyds, en
genas hierdoor volkomen, behalven dat alleen de geleding
jets dikker dan natuurlyk bleef. De Schoenmakers vrouw
hadt dit middel zodanig in gebruik gebragt , dat de
Schoolmatresfen het' den kinderen gaven, zodra zy maar
eenig teken, der Scrofulziekte ontwaar wierden, tot dat
eindelyk een kind onder de werking ftierf, en het middel
zyn agting verloor.
De Heer BAYLIES deelde deze waarnemingen aan de
Artzen van het Ziekenhuis te Worchester, waarin toen
vele Klierzieken waren , mede. Deze Geneesheren
meenden, dat zy de hevige werkingen van dit middel
zouden voorkomen , wanneer zy, by een ligt afkookzel
deter Plant, Wynfteenroom voegden, wanneer het geen
braking of purgering, maar alleen een ligte walging , te
weep bragt. Dan in deze vorm deed het Geneesmiddel
de verlangde werking niet , en om deze rede gebruikten
zy dit middel alleen uitwendig , en ondervonden daarvan
zeer veel dienst.
Ik heb deze Proeven hier zo breedvoerig opgegeven ,
ont
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ik niet heb kunnen merken, dat men ergens deze
Proeven met het fap der Digitalis , in de hardnekkige en
dikwyls ongeneeslyke en doodlyke Scrofulziekte , vender door nadere Proefnerningen onderzogt hebbe (*),
Aileen zegt THILENIUS, dat hy met veel nut een "Gaff,
net verteh uitgeperst fap der Digitalis gemaakt , gebruikt
heeft (t).

Proeven met de Digitalis in Waterzugt,
In 't jaar 178o heeft de Heer DARWIN (t) ons het eerfle
verflag gegeven , van eenige Proeven met deze Plant in
de Waterzugt.
Hy gebruikte de Digitalis op de volgende wyze; yid
oncen der verfche bladen wierden met twee pinten water
tot een pint afgekookt, en daarna met twee oncen wyngeest nog afgetrokken. Van het doorgezygde vogt, gaf
hy den Zieken alle twee uren drie eetlepels ; gemeenlyk
Veroorzaakte dit hevige braking, en daarna een ruime pisSorntyds gaf hy van een afkookzel van een once
der bladen , in een pint water afgekookt , alle uren een
lepel , tot dat 'er eenige uitwerking volgde; fommige Lydus bragt dit braking, anderen alleen een fterke walging ,
to weeg, welke dour een fterken afgang van urine gevolgd
wierdt.
Twee Lyders , die een Waterzugt van het cellenweefzel der Longen hadden, wierden hierdoor genezen. By
dezen was, cen grote- aarnborffigheid , de pols was zeer
ongeregeld , by het nederleggen of opftaan hadden zy
een hevige benauwdheid , die, na dat zy een paar minuten gezeten of gelegen hadden, ophield, zodat zy dan op
beide zyden gemaklyk liggeu konden ; het water was
natuurlyk , en wierd in een genoegzarne hoeveelheid geIn twee gevallen van Waterzugt van het hartebawd.
zak(*) Wy vinden een kort verflag dezer Proeven, in de ult.
VAN DER EEM en VAN
LEEUWEN, in het Tiende Dee! der Verhand. van Serv.

gnmtende Prysverhandeling der Heren
.P .

456. feqq•

(t) Med/elm:Abe & Chirurgifche Bemerkungen, p. 291.

(./.) Experiments establishing a criterium between mucaginous
& purulent matter, & an account of the retrograde motions of
the abforbent vesfels of animal bodies in Mae defeafes,by E. DAR.

WIN, Lichtfield

1780.
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zakje , volbragt dit afkookzel een gelukkige genezing.
Deze Zieken konden wel op de eene als de andere
zyde, zonder benauwdheid , liggen. — In een eigentlyke Borstwaterzugt , waarmede (na des Schryvers gevoeJen) altyd een zekere pyn gepaard is , in den arm der
aangedane zyde, op die plaats , daar zig de tweehoofdige
arrepier inplant, veroorzaakte het afkookzel Berke en
verligtende afgangen; dan tevens wierd de Lyder daardoor zodanig verzwakt , dat by aan een algemene Waterzugt, met flaapzugtige toevallen , flied. By twee Lyders, die een Buikwaterzugt hadden, wierd de Digitalis
vrugtloos /tot zulk een hoeveelheid gegeven, dat zy braking en purgering veroorzaakte; doch de pislozing wierd
'er niet door bevorderd. Egter hadt dit middel een gelukkiger gevolg by een anderen Lyder , die zich, door
het misbruik van fterken drank , een Buikwaterzugt hadt
op den hals gehaald; by dezen werkte het, na hevige
brakingen en ontlastingen, zodanig op de pislozing, dat,
binnen twaalf uuren, door dezen weg, al het Buikwater
geloosd wierd. Dear de Lyder van zyne verfoeilyke gewoonte van drinken niet wilde afftappen, kwam de Waterzugt telkens weder , dan by herftelde ook tienmaal
binnen den tyd van drie jaren , door een Iterke , door
dit middel bewerkte, pislozing.
Wy vinden een verflag van verdere Proeven met de
Digitalis, in de Waterzugt genomen, in een Tydfchrift,
door. Dr. SIMMONS uitgegeven (*). Dr. KAR , van Hundington , had dit middel dikwyls te Edinburg zien gebruiken, maar de uitkomst had aan de verwagting- niet
beantwoord , zo dat hy nimmer gezien had , dat hier
mede een volkomene genezing was te weeg gebragt.
Het vermeerderde wel de pislozing, en verminderde de
uitftorting der vogten , dan het veroorzaakte den Lyderen zulke onaangename toevallen , dat zy het middel
weigerden verder te gebruiken. Te Edinburg gaf men
een aftrekzel van twee drachmen dezer bladen met een
pond water , waarvan men den Zieken, viermaal daags,
van een half tot twee oncen toediende.
Dr. SIMMONS beproefde , in het Westmuniters Hospitaal, eerst het afkookzel der droge bladen. Dit vo/deed niet aan het oogmerk, en daar hy vernam, dat een
vier
C s ) London Medical Journal. LW. FL 1785.
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zeer beroemd Geleerde , door een afkookzel der verfche
bladen te gebruiken, in een Borstwaterzugt zeer verligt
wierd, dagt hy, dat, daar hy op dien tyd geen verfche
bladen konde bekomen, mogelyk de gedroogde Plant in
groter giften behoorde te worden toegediend.
Fly gaf hierom aan een Lyder,, die een' Borstwater_
zugt had , die weinig pis loosde , en niet agter over
konde liggen , -een afkookzel van drie oncen Digitalis
met anderhalf pint water tot een pint verkookt , en lies
hiervan vier eetlepels daags gebruiken. Dien zelfden middag
waterde by reeds anderhalf pint , des middags nam hy wederom twee eetlepels, en des anderendaags 's morgens bedroeg het water, met de anderhalf pint, reeds vier kannen.
De volgende twee dagen loosde hy anderhalf pint , den
vierden dag veroorzaakte het een ligte braking , en op
den vyfden dag loosde hy vier en een halve kan water ;
de zugt der handen en voeten was nu zeer verminderd ,
dan , daar de oorzaak der Ziekte ongeneeslyk was, bleven
de overige tbevallen voortduren. Dr. SIMMONS merkt
bier op, dat de pisdryvende kragt niet van de walging
alhangt , dat dit middel geen doorloop veroorzaakte, en
dat, na zyn gedagte, de Plant hare vergiftige eigenfchap
grotendeels door het drogen verloor.
Dr. WITHERING, van Birmingham , gaf in het zelfde
par een wydlopig link over de Digitalis te Londeri
uit (4).
De Plant wierd door hem even voor het bloeijen verzameld , werpende de fterigels en het rif der bladen weg;
by droogt ze daarna , en geeft,hiervan aan volwasfenon van
een tot drie greinen, of by laat een drachme met een
half pint kokend water trekken , en doet 'er een once
van een geestryk gedeftilleerd water by. De gemiddelde
gift voor een volwasfenen is hiervan een once. Wanneer de Digitalis in fterke giften fchielyk op malkander
gegeven word , veroorzaakt zy walging , braken , purgeren , duizeling , en verwarring des gezigts , en de Zieken men alle voorwerpen geel of groen. De affcheiding
der pis word vermeerderd, zomtyds zodanig , dat zy fchielyk en onwillig afloopt. De pols word zo traag , dat zy
ZOTII-

(*) ifn account of the foxglove & fame of its medical Wes with
praaical remarks on dropty & other defeafes.
IlIeNG.

1793. NU. I.
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zomtyds maar 35 maal in een minuut flaat. 'Er volge
een koud tweet, ftuipen, flauwte, en eindelyk de dood
Deze toevallen volgen in een minderen trap,
na mate men de gift kleiner maakt. De onaangename
walging komt niet altyd aanftonds na het eerfte gebruik
der Digitalis, maar zomtyds voor, zomtyds na, en by
wylen to gelyk met een fterkeren pisvloed, die de wale
ging wel eens doet ophouden. Deze walging word egter dagelyks minder. In kleine giften werkt het zonder
veel bezwaarlykheid, en de eetlust word daar door vermeerderd. Men moet met dit middel ophouden, zo dra
het op de maag, pols of ingewanden , werkt, en dan zal
men daar door verligting krygen; dog niet wanneer het
purgeert. De Zieke moet van zynen meest geliefden drank
drinken, zo veel hy wil. De Digitalis doet zelden nut
by menfchen, die iterke en gefpanne vaten , een brandende huid, een rood aangezigt, en een ingetrokke pols,
hebben; ook doet ze geen nut in een Zakwaterzugt van
den buik, en wanneer in een Hydrops anafarca de zwelling
bard en vast is. Nice kan dit middel met voordeel gebruiken , wanneer de pols zwak en intermitterende , de
kleur van het aangezigt bleek, dog de lippen levendig,
de huid koud, de zwelling des bulks week, en de golving voelbaar is , en wanneer hen in de anafarca een
indrnk in de gezwollene delen kan maken. In die gevallen, waarin de Digitalis geen nut doer, moet men het
lichaam daartoe door andere middelen voorbereiden, en,
na de omttandigheden, aderlatingen, middenzouten, wynfteenroom of purgeermiddelen laten vooraf gaan. Na de
aderlating vertaindert niets zo zeer de fpanning der fpiervezelen als de Scilla (Zeeuyen),welke een der beste voorbereidingsmiddelen der Digitalis is. Offchoou dit middel
de bewegingskragt des lichaams vermindert , heeft hy
niet gezien, dat de verlamming , of de toevallen welke
door graved of (teen veroorzaakt worden, bier door verergerd wierden.
In een Engelsch Tydfchrift (*) vinden wy een zeer
aanmerklyk en zeldzaam geval van genezing eener waterzugtige Vrouw , van Dr. WILLAN medegedeeld : deze
Vrouw had, na een zware verkouwdheid , een Hydrops
4nafarra en afcites bekomen; twee dageu na het ophou-

den
(") Medical Journal, 1786. p. II. p.
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den barer nutande/ykiche zdivering, loosde zy, door her
gebruik van twee grein Digitalis , tweemaal daags gedurende veertien dagen , PIotsling over de drie pinten
water uit de fchede , behalven nog het geen in 't bed
gelopen was ; deze kning duurde nog twee dagen ,
waarna al het water ontlast was. Na verloop van tier
dagen, fad zizlz wederom veel water opgehoopt, 't welk
wederom na de Stonden op dezelve wyze wierd weggevoerd. Zy gevoelde zich toes zeer zwak, en wierd door
de Koortsbast genezen.
Hy verhaalt nog een geval van een Lyderes , by wake, na vyf maanden waterzugtig te zyn geweest , zich
tekenen van Borstwater opdeden ; zy loosde, door twee
grein Digitalis tweemaal daags te gebruiken, in den tyd
van twee dagen, vier maten (gallons) water, en bierna
verdwenen de toevallen. Dikwyls vertooaden zich dezelfde toevallen weder, maar wierden ook door een grein
Digitalis twee of driemaal daags te nemen, fc!iielyk verdreven.
De Meer JUTE verhaalt een geval van een bardnekkige
buiksverftopping van waterzugt gevolgd , waarin geen
midclel , nog ook de Digitalis , eenige goede uitwerking
deed (*).
Dr. DONALD MONRO beroemd Geneesheer te Louden,
geeft geen voordelig getuigenis van de werking dezer
Plant Een Apotheker te Louden had een waterzugtigen Zieken maar drie grein poeijer van de getk'oogde
Plant gegeven, en niet te thin had dezelve eon onrlteking- van den p als der blaas gegeven , zonder de hoe-.
veelheid der pis te verrneerderen. Dr. mit had egter
ten afkookzel van anderhalf drachmen der 'laden tot
agt oncen , wile vier uren twee levels, zonder laded ,
toegediend. Dr. MONRO ondervondt by zyne Zieken daar
van niet de minfte werking , man hy kid opgemerkt,
dat het in de handen van andel* Artzen hevige werkingen , en gevaarlyke toevallen, verwekte. Niet te min befpeurde hy daarvan verligting, en het voerdeveel water af.
Twee Lyders ftortren wederom in, en Itierven. Een derde
Zieke, een iterk jongman raadpleegde Dr. rdONtto eenige

(*) Medical Nurnal, Vol. VIII. p. II. p. 164.
(t) A treatile o Medical & Pharmaceutical ,Ckemilfoy & .the
tnateria nsedica. Lamb a7 .
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ge maanden daarna wegens een andere Ziekte , waarria
hy zich op het land begaf, en hy niet sneer van hem
vernam.
(Het Vervolg by de eerfie gelegenheid.)

BERIGT VAN EENE ZELDZAAINIE SPELONK OP ANTIGUA.

(Overgenomen nit de Voyages to the Madeira and Leeward
Carsbean Islands, by MARIA R * ** *.)
an de Oostzyde van het Eiland Antigua is eene
,ruime Spelonk , van eene ronde gedaante , bykans
tachtig voeten diep. Daar is geen Water in, fchoon dezelve blykbaar veel laager dan het Waterpas der Zee
ligge. Of deeze Spelonk , voortyds , de Mond geweest
he bbe van een uitgebranden Vuurberg, ('t geen my niet
waarfchynlyk voorkomt , dewyl men 'er noch Puiniteen ,
noch eenige fpooren van verbranding , aantreft,) of welk
een anderen oorfprong dezelve moge gehad hebben, kart
niemand met zekerheid zeggen.
Op zommige, plaatzen vormt het Water, zypelende door
de porien van de vaste rotzen, die zwaare boogen boven het hoofd maaken , een groot aantal Drupfteenen ,
die van het verwelfzel of , en aan de kanten van de
Spelonk , hangen ; een allerfchoonst vertoon opleverende.
De regens , Heeds de aarde van boven na beneden medelleepende , hebben 'er een dikken en vrugtbaaren grond
voortgebragt , in welken een aantal Boomen met alle weelderigheid groeit. Een verbaazend aantal van wilde Harten en Geiten , die deeze diepte tot eene wykplaats maaken , brengen tot de vrugtbaarheid niet weinig toe door
de bemesting , welke zy agter laaten.
In twee deelen is de Spelonk gefcheiden door een
groen gordyn van Wyngaarden , die juist midden door
de Spelonk been loopen , en, reeds veele jaaren daar gegroeid hebbende , aliengskens' opgekroopen zyn , en de
opperfte takken geflingerd hebben om de punten der
rotzen, die den omtrek der Spelonke vormen. De uitIteekencie dikheid van dit blader -gordyn, en de verfrisfende groente der door elkander gegroeide. blade= doen
't zel-
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zelve tot een der aangenaamfte voorwerpen worden,
die men zich kan verbeelden , bovenal in deeze heete
Lugtflreeke.

't

EESCHRYVING VAN , EN WAARNEEMINGEN OP , HINZUAN,
OF JOHANNA, EEN EILAND TUSSCHEN HET NOORD ■ •
EINDE VAN MADAGASCAR EN HET VASTEL AND
VAN AFRICA. Door Sir WILLIAM JONES, VOOP•

zitter in de Societeit tot Bevordering der
Oosterfehe Kennisfe te Bengalen.
Tlinzuan (een naam die allengskens bedorven is in Anzuanse, Anjuan, 3uanny en yohanna,) heeft omtrent
twee eeuwen onder het beituur geflaan van eene Volkplanting der Arabieren , en !evert een keurig blyk op
van de traage voortgangen_tOt befchaafdheid, gemaakt door
eene kleine Maatfchappy,, met veele natutirlyke voord'eelen
voorzien , doch met weinige middelen om dezelve te verbeteren — Een verflag van dit Zfricaanfclie Eiland,
waarop wy de Taal der Arabieren hooren , en de Zeden der Arabieren zien, zal zich zelven niet onaangelegen , noch vreemd weezen van het oogmerk der Societeit, waar aan ik het mededeel.
Op Maandag den 28 van July MDCCLXXXIII, naa, met
't Schip de Krokodil , in tien weeken en twee dagen van de
rotzige Keep Verdifche Eilanden • eene'reis afgelegd te 'hebben, werden onze oogen onthaald dp een gezigt zo fchoon,
dat geen Schilder of Dichter het naar eisch zou kunnen
afmaalen, en zo genoeglyk voor ons, dat het alleen kan
gevoeld worden door de .zodanigen , die zich in onzen
voorgaanden toeftand bevonden hebben. Het was de Zon, in
vollen luister opkomerfde op het Eiland Mayata (gelyk de
Zeevaarenden het noemen) t geen wy vol vreugcie.'s anderendaags in den naamiddag ontdekt hadden, door den
hoogen Bergtop , en zich nu, op geen grooten affland
van de venfters onzer Scheeps- kajuit , vertoonde ; terwyl Hinzuan, naa welk Eiland wy zo lang gereikhalsd
hadden, zich vooruit opdeedt, ea met de hooge kust een
Rout vertoon maakte. Het Weer was zeer fchoon, het
water lag vlak, en een zagt koeltje voerde ons, v66r den
middag , op eene gemaklyke Reede , rondsom een Rots,
waar de Brilliant, in voorgaande Jaar,, fchipbreuk leecit,
waar
B3
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waar wy het anker 's avonds lieten vallen ; wy hadden
Moffitt; , een ander daar liggend Eiland , op dien dag
gezien.
(ins Fregat was terftond oinringd door Canoes, en het
Scheepsdek welhaast bezet met Inboorelingen van
rang , van het hooggeboorea Opperhoofd , dat linnen
wiesch , tot den halfnaakten Slaaf,, die afteen roeide. De
meesten deezes Volks hadden Aanbeveelings brieven van
Enelfthen, die niemand hunner kola leezen , fehoon zy
het Engelsch verftaanbaar fpraken ; Beni; en van hun
fcheeneu trotsch op Tytels , die onze Landlieden hun
boertende gegeeven hadden, ingevolge van hunne veronderftekte omftandigheden ; wy hadden aan boord Lords,
Hertogen en Prinfen , die onze gunst verzogten , en
ons om gefchenken aan waren. In de daad, zy waren
al te verftandig om zich door enkele klanken te laaten paailen; maar verbeeldden zich dat deeze beiachlyke Tytels hun zouden dienen tot merktekens van onderfeheiding de aandagt uitlokken , en lets weezenlyks
fchenken.
De cadge Perfoonen van weezenlyk aanzien op het
Eiland, die wy v66r onze landing zagen , waren de Gouverneur ABDULLAII tweede Neef des Konings , en diens
Broeder ALWI , met verfcheiden hunner Zoonen; van deeze
alien zat ik h in 't vervolg, afzonderlYker fpreeken. Zy
verflonden de ikabilche Taal , en fcheenert volyverig in
het Mallomethaanych Galoof ; zy zagen met bewondering
myne Affchriften van den Coran ; zy Tazen 'er eenige
finkken van , terwyl ALwi een ander openliggend AraMich Handfchrift inkeek , en beter in 't Engelsch overzette, dan men zeal hebben kunnen vertvagten.
De volgende morgen vertoonde ons het Eiland in al
syne fchoonheid : het tooneel was zo vol verfcheidenheids , dat de bekwaamtle Schilder 'er naauwlyks eerie
onderfcheide afbeelding van zou hebben kunnen maakeu.
Gy moet u, derhalven , te vrede houtden met eene enkele befchryving, ter plaatze zelve vervaardigd, en aandagtig vergeleeken met het eatuurlyk Landfchap. —
Wy lagen in een Baay ten anker, voor ons deecit zich
eco groot Amphitheater op , waar van gy u een algemeen denkbeeld zult kunnen vormen , door u te yerbeelden eene verbaazende menigte van Heuvelen , oneindig
verfcheiden in grootte en gedaante , zamengebragt met
nue ibort van kunstlooze eventedigheid in alle fchikkingen
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gen die men zich kan voorfie/len. De agtergrond beHon& nit een Keten Bergen; den deezer,, een weinig meer
dan Brie mylen van den oever, ryst omtrent een halve myl
rechtitandig boven het waterpas der Zee. Alle deeze Bergen waren rytiyk met Houtgewas begroeid, bovenal met
Vrugthoomen, allerheerlykst groen. In Wales en ZwitZerland, had ik Veele Bergen gezien van eene ontzettende
hoogte; mar nimmer aanfchouwde ik to vooren 'er een,
rondsom welken de Wolken bykans geftadig dreeven ,
teller/ de groene krnin 'er blylachende hoven nititak ,
en 'er eene meerdere fchoonheid door ontving.
Naast deeze afgelegen Bergketen deedt zich eene andere
op ; een gedeelte van dat Gebergte was heerlyk groen,
een gedeelte geheel naakt ; maar de affteekende kIeuren
Veranderden zelfs deeze ontblootheid van alien groen in
lets fchoons. — Nog Hader waren ontelbaare Bergen,
ed never Hoogten , die het fraaifte groen en de vritgtlstarheid rot den Dever uitftrekten ; zo dat groen van
allerfei tinter), met de zagtfte kteuren gemengd, zich
Wren opflag to land, en aan den waterkant, vertdonttene
Dan niets bragt 'neer ,toe tot de verfcheic̀ lettheiri van
dit betoverend gezigt , dan de veelvaldige ryen van Palmboomen , inzonderheid van de hooge en bevallige Arecas ,
op den oever, in de valeien , en op de randen der hen*den; men zou gezegd hebben, dat ze met voordagt zo
geplant waren. Len fchooner verrooning kart men zich
taanwlyks verbeelden dan zulk een aantal van Palmboo.
Men, in dien ftand, met weelderige toppen, Haar groene
phrimen gelykencle , op juiste tusfchenruimten geplaatst ;
faatentle tusichen beiden een gedeelte van het afgelegener
Landfchap , waarvan de aanfchouwer , in zyne verbeelding, bet overige moet opmaaken..
De Stad Matfamudo lag aan onze flinkerhand , en doet
zich op een affland kennen door den 'Toren van de
voornaamffe Mosque, gebouwd door CIALIMAFI, eene Koninginne des Eilands , van welke de tegenwoordig regeerende boning afftarnt; een, weinig aan onze regterhand zagen wy eene kleine Stad, Rantani geheeten. Noch het
Land van Nice, met de Olyven-Dadel- en Cypresfenboomen , noch de Eilanden van Hicres , met de Bosfchen
van Oranjeboomen, kwamen my zo verrukkend voor als
bet gezigt op de Reede van Hinzuan, 't geen , nogthans,
gelyk de Capitein van de Krokodil ons verzekerde , ver
evertroffen wend door veele Eilanden in den bars. - OceB4
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acm. — Indien het leeven niet al te kort ware , ter
volkomene volbrenging van alle pligten die onze openbaare en byzondere betrekkingen van ons afvorderen , en
ter verkryging van zelfs de noodwendige kundigheden in
eenige mate van volkomenheid , met hoe veel vermaaks
en leerings zou men een grout gedeelte van 't zelve kunnen
befleeden in het bewonderen van de fchoonheden deezes
wondervollen Aardklootsen het befchouwen van de
Menschlyke Natuur in alle derzelver verfcheidenheden I
Wy haastten ons om den voet aan land te zetten, 't
geen ons in zo lanaen tyd niet hadt mogen gebeureu; naa
het ontbyt roeiden wy na 't strand om de Stad te zien, en
een tegenbezoek by den Gouverneur af te leggen. Then
wy, omringd door een menigte van Inwoonderen, wandelden , deed ik bun Verfteld than door bet overhard leezen van een Arabisch Opfchrift , boven den ingang van
een Mosque, en nog meer, toen ik, daar binnen getreeden , vier Spreuken verklaarde , aan den wand gefchreeven. Deeze Spreuken hidden in • — De Wereld is on:
gegeeven te onzer eigene opbouwing, niet om pragtige Gevaarten te ftichten. — Het Leeven is ons verleend tot
het volvoeren van Zedelyke en Godsdienftige Pligtenniet
om bot to vieren aan zinnelyke Neigingen. Rykdom
wordt ons gelchotzken om ruim mede te deelen ,, niet om
fchraapzugtig op to leggen. — Geleerdheid dient om goede
Daaden , niet om nutlooze Gefchillen , voort to brengen.
Wy konden niet nalaaten eerbied te hebben voor den
Tempel , zelfs van een valsch Propheer , waar wy zo
heerlyk eene Zedekunde aantroffen; wy zagen niets beters onder de Roomfche bedriegeryen in de Kerk op
Madera.
Then wy aan ABDULLAH ' S Huis kwamen , werden wy
gebrabot, in
door een klein voorplein in een open kamer
elk deezer was een groote en gemaklyke Sofa, en boven
dezelve eene hooge tlaapplaats in een donkcren bock,
waaroVer van de zoldering af een Chits behangzel hing:
dit is de doorgaande gedaante van de beste vertrekken op
bet Eiland,• en de meeste huizen, van eenig belang, hebben een dergelyk vertrek tegen over het voorplein, ten
einde men te alley uuren eene plaats in de khaduw hebbe, oth to eeten of te rusten. Wy werden op rype Ye.
then - vrugten en melk van Cocusnooten onthaald : maar
de Lette van bet vertrek , 't welk open fcheen te than
vuor alien, die 'er zich in wilden vervoegen, en de reuk
van.
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van Muskus , of Civet, waar mede 't zelve vervuld was,
deedt ons welhaast haaken , om zuiverder lugt te ademen : en liet ik my 'er niet langer in ophouden door de
Arabifche Handfcbriften welke de Gouverneur te voorfchyn bragt ; doch die van weinig gebruik , en dus van
geringe waarde , fcheenen , dan alleen voor de zodanigen , die op het zeldzaame gefteld zyn: an derzelven ,
de Strafwetten der lifahomethaanen betreffende , zou ik
gaarne voor een redelyken prys gekogt hebben; doch de
Gouverneur wist niet wat daar voor ,te vraagen, en ik
hield my verzekerd , dat beter Boeken over dit onderwerp te Bengalen te krygen. waren. Hy boodt my een
zwarten Jongen aan voor een myner Coranr, en drong
'er op, dat ik een Indiaansch Gewaad, 't geen hy aan
boord gezien hadt, zou verruilen voor een Koe en een
Kalf; de vergulde Muilen hadden zyne aandagt must getrokken , naardemaal , gelyk hy zeide, zyne Vrouw die
gaarne zou draagen: ik gaf ze hem daarom ten gefcbenke;
doch bewaarde het Kleed en het Boek voor zyn' Vorst.
1k vormde geen hoog denkbeeld van SAYYAD ABDULLAH,
die zeer op winst gefteld fcheen , en zich zeer dienstvaar•
dig betoonde, als by eenig voordeel verwagtte.
Ons volgend bezoek was by SHAIKH SALIM, 's Konings
oudften Zoon. Hadden vfy deezen eerst gezien, de ftaat
der Befchaafdlteid in Hinzuan zou ons in de laagfie ebbe
voorgekomen weezen. De flegtfle Engelfche Hqurknol in den
ringtt en ftal is beter gehuisvest ,dan deeze vermoedelyke
Erigenaam der Kroone; dan , fchoon zyn voorkomen en.
toeltel zeer woest was, moet 'er iets afgefchreeven worden op zyne ongefleldheid , die , gelyk wy naderhand
vernamen , eene verzweering was in de mild; eene kwaal
hier te lande niet zeldzaam , en dikwyls, overeenkomIlig
met de geneeswyze der Arabieren , geneezen door een
daadelyk brandmiddel. Hy kaauwde onophoudelyk ftukjes
Areca-Hoot met . Schulp-kalk, eene gewoonte , zo ik onderftel, van de Indiaanen ontleend, die dit mengzel grootlyks verbeteren , door 'er Speceryen en Betelbladeren by
te voegen ; ,vo8rtyds deeden zy 'er ook Campher in : alle
de Inwoonders van aanzieu kaauwden zulks , doch ik
denk niet in zulk eene buitenfpoorige hoeveelheid. —
Prins SALIM bekeek zich van tyd tot tyd , met fchynbaar
genoegen, in een brok van een Spiegel, gelymd op een
klein plankje, een vertoon van armoede , 't welk wy in
geen ander huis zagen : dan veele omftandigheden overtuig13 5
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tuigden ons , dat de laage ftetat van zyne K.oninglyke
Hoogheid, die op geen kwaaden voet by zynen Vader
ftondt, en 't niet aan gezag fcheen te ontbrecken, enkel
aan zyne gierigheid moest toegefehreeven warden.
Zyn Broeder HAMDULLAH , die zich doorgaans in de
Stad Domoni onthoudt, is van eer geheel ander character, en wordt voor een waardig , verftandig engeleerd, man
gehancieu: by was daags te vaoren te Matfatnudo gekamen , als by vernam, dat 'er een Engelsch Fregar op de
Reede lag: en ik voor eenige minunten uitgegaan zyn.
de , om een Arabi: cis Opfchrift te lee= , vondt hem ,
by myn wederkeeren, bezig in het get, daorbladeren
van een Handfchrift, 't geen ik by eenigen van myn gezelfchap agter gehtaten had. Hy is eenTadi of Mahomethaanrch Regter : en dewy/ by meer ketinis , dan zyne
Landgenooten, fcheen te bezitten, fpeet het my zeer,, dat
ik zo weinig gefpreks met hem hield. — De Koning
SHAIKH AHMED heeft een jonger ZOOH , /MULLAH getraamd , die zich doorgaans in de Stad Wani onthoudt,
en zelden daar buiten komt , door den zwakkeu ffa.at
zyner gezondheid. Naardemaal de opvolging tot den
Tytel en 't Gezag van Sultan niet onveranderlyk be,
paald is in eene hnie, maar de bekragtiging noodig heeft
vet de Hoofden des tilands , is het niet onwaarfchyn.
btk , dat dezelve ten eenigen tyde zullen opgedraageu warden aan HAIVIDULLAH.
Een weinig verder dan her Hot waarin SAL/M airs ontving , was zyn Harm 1, of het VerbIyf cyder Vrouwen,
die by ons veroorloofde alle te zien; niet nit beleefdheid
voor Vreemdelingen, gelyk wy in 't eerst veronderitelden ;
maar, zo als ik naderhand nit zyn eigen mond vernam,
in verwagting van eenig gefchenic Wy zagen niet meer
dan drie elendige Schepfels met gedekte hoofden , terwyl
de Favorite, of die wy daar voor hielden, agter een ruw
gordyn ftondt , en van ander 't zelve hasre enkels zien
Bet, met zilveren ringen omzet; deeze moest zy, als ay
jets dagt, eer voor glinfterende boeijen, dan voor cieraaden, gehouden hebben; dan een redelyk weezen zou dan
den ftaat van een wild beest , aan gevaaren en honger in
een bosch blootgefteld, de voorkeus gegeeven hebben batten de fchitterende elende van de Vrouw, of Mattes, van
SALIM te weezen.
Eer wy wederkeerden , wade ALWI my zyne Boeken
laaten zien ; doch de dag was te verre Verftreeken , en ik
be-
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beloofde . hem een nader bezoek. De Gouverneur haalde
ons egter over, om zyn Lustplaats op 't land te zien,
mar by ons 's anderen daags ten middagmaal verzogt.
De wandeling was zeer verrnaaklyk van de Stad tot den
kant van een beek , die in een gedeelte een kleine poel
vormde , zeer gefehikt om in te baaden , en liep vervolgens , door boschjes en laanen, tot den voet van een heuvet ; doch de eetzaal was weinig beter dan een open
dorschvloer -, en prees zich alleen aart door de koelheid
van de fchaduw. ABDULLAn Wilde ons tot aan boord
geleiden , vergeheld van twee Muftis , die het Arabisch
llegt fpraken, en gaarne alte myne Handfchriften wenschten te zien: doch zy bezaten weinig geleerdheids, ,en
zaaen, met een verltommende verwondering, op een fchoon
Affchrift van de Hamafah, en andere verzamelingen van
oude Dichtftukken.
Vroeg in den naastvolgenden morgen kwam 'er een zwarBoode , met een taanklenrigen jongen , als diens Tolk ,van
Prins SALIM, die, zyn fpiegel gebrooken hebbende, een
ander wenschte te koopen, of in te ruilen: wy lieten een
beleefd antwoord geeven , en fchikten het ter vervulling
zyner wenfchen. Daar wy, van onzen kant, ons verlangen te kennen gaven , om den Koning te Domoni te bezoeken, verhaalde ons des Prinfen Boode, dat zyn Meester ons ongetwyfeld Draagftoelen zou leonen, (want 'er
was geen paard op het geheele Eiland) en een genoegzaam aantat yolks, om ons te draagen , die wy, naar 't
ons goeddagt, voor de moeite konden betaalen. Wy gaietn hem daarop last, om die guafte te verzoeken , met
bede , dat alles tot onze reis gereed mogt weezen v66r
Zonneopgang, opdat wy de hette van den middag zouden
kennen ontgaan die wy, fchoon bet daar thans midden
in den Winter was, zeer fterk vonden.
De jonge knaap , como 1N11AD I geheeten, bleef langer
by ons, dart zyn Metgezel ; in zyn uitzigt was iets zo
opregts , en in zyn gebrooken Engelsch iets zo eenvoudigs , dat wy hem aanmoedigden , 0 111 met zyn onfchuldige
praat voort te vaaren. Hy fchreef en las het Arabisch
redelyk goed, en fehreef, op myn verzoek , de Naamen
van verfcheide Steden op het Eiland; by was de eel*,
die my onderrigtte , dat het Eiland zelve eigenlyk Hinznan heette. Het gebrek van te vraagen, om alles wat
Item aanitondt , hadt by gerneen met den Gouverneur en
andere Edelen; en konden zy daarin naauwlyks overtroffen
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fen worden. Zyn eerfte verzoek , om eenig LavendeI-water, werd gereedlyk ingewilligd, en een klein vlesje, daar
mede gevuld, was hem zo dierbaar,, dat hy, hadden wy
hem laaten begaan , onze voeten zou gekust hebben ;
doch het was niet om zyns zelfs wille, dat by 'er dermaate mede in zyn fchik was; by verhaalde ons , met traanen in de oogen, dat zyn Moeder 'er groot welgevallen in
zou fcheppen, en het denkbeeld van haar genoegen fcheen
hem met verrukking te vervullen; nimmer zag ik Kinderliefde warmer gevoeld, of tederder, en, naar myn begrip , ongemaakter uitgedrukt: deeze Knaap was egter
geen guniteling der Officieren , die hem voor een loozen
gast hidden. De naam zyner Moeder , zeide hy, was
FA TIMA, en hy drong 'er op, dat wy haar zouden komen zien ; zich verbeeldende , zo ik veronderftel, dat alle
Menfehen haar moesten bewonderen en lief hebben. Wy
beloofden aan dit verzoek te zullen voldoen , en lieten
hem ; verfcheide gefchenken gegeeven hebbende , vertrekken. Naardemaal by my deedt denken , om ALADDIN in
het Arabisch vertelzel, werd ik te raade, hem dien naam
te geeven,in een Aanbeveelings-brief, welken by met alien
ernst van my verzogt, in ftede dien van ST. DOMINGO,
gelyk zeker Europisch Reiziger hem fpottende genoemd
hadt; maar dewyl de toefpeeling niet algemeen zou verfiaan geworden zyn , en den tytel van AL AU 'LDIN , of
Uitfleekend in Trouwe , zynen meerderen ruogt mishaagd
hebben, oordeelde, ik he; voor hem, raadzaamst, dat hy
zyn Africaanfchen Naam behieldr.
Een zeer fchraal Middagmaal was voor ons ten huize
des Gouverneurs in gereedheid ,gebragt; wy zagen hem
den geheelen, dag niet, dewyl bet 't begin was van de
Ramadan, of Mahomethaanfche Vasten. De Godsdienstpleegingen beletten hem ons in Perfoon op te wagten ; maar
zyn oudfle Zoon zat by ons, terwyl wy het middagmaal
bielden met MUSA, die, benevens zynen Broeder HUSAIN ,
Voorraadhezorger was van den Capitein onzes Fregats.
Op het Veiorplein een zeer fraai Heestergewas gezien
hebbende , 't welk omtrent zes voeten hoog groeide ,
doch toen niet in bloem ftondt, vernatn ik, met zonderling , dat dit de Hinna was, van welke ik zo
dikwyls geleezen hadt by de Arabifche Dichters, en door
de Europifche Plantbefchryvers belachlyk Lawfonia geheeten. MUSA kneusde eenige der bladeren , en, dezelve met
water nat gemaakt hebbende, ftreek by 'er mede op 011ie
na-
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nagelen en de toppen onzer vingeren, die, in korten tyd,
een donkere Orarijekleur, aan 't roode grenzende, kreegen.
1k had te vooren my een ander denkbeeld gevormd van
dit verwen, en my verbeeld, dat deeze verwe gebruikt
wierd door de Arabieren , om de natuurlyke roodheid
deezer lichaamsdeelen in jonge en gezonde perfoonen na
te volgen, 't welk in alle landen voor fchoonheid moest
gehouden worden. Misfchien zou eene mindere hoeveelheid van Hinna , of dezelve anders toebereid , dat uitwerkzel te wege gebragt hebben. De oude manner in
Arabie gebruiken dezelfde vertitoffe , om tie grysheid
hunner hairen te bedekken ; terwyl hunne Dogters haare lippen en tandvleesch zwart verwen , om de witheid
haarer tanden te flerker te doen aftteeken. Zo algemeen
zyn by alle Volken , en in alle eeuwen perfoonlyke
trots, en zugt om de waarheid te vermommen, fchoon,
in alle gevallen, de Menfchen, hoc verder zy van de natuur afwyken, zy zich ook van het waare fchoon verwyderen ; en de Mannen ten minften behoorden of te
laaten van het gebruiken eeniger kunftenaaryen en vermommingen : indien de Dames van rang te Parys , of die
in Londen de Franfche begeeren te volgen, genegen mog:
ten zyu, om de Arabieren met den naam van Barbaaren
te beflempelen, laaten zy dan haar eigen hoofdkapzels en
wangen in den fpiegel bezien, en, indien haare wangen
niet in {bat zyn om te bloozen, alehaus in haar binnenite befchaamd zyn over haare berisping.
In den naamiddag wandelde ik een verren weg op,
over het gebergte op een kronkelend pad , te midden
van Planten en Boomen, niet minder nieuw dan fchoon,
en het fpeet my geweldig, dat zeer weinige onder dezelve in bloei waren: dewyl . ik dan gelegenheid zou gehad hebben, om ze nader te onderzoeken. Nieuwsgierigheid voerde my van berg tot berg, en ik kwam ten batflen tot de bronnen van een Beek, welke wy overgegaan
waren by het firand, en waaruit ons Schip nitmuntend
water kreeg. Ik zag op bet gebergte geen Vogels, dan
de Guinea- Vogel , die zeer ligt te vangen zou geweest
zyn ; geene infeEten vielen my lastig , behalven de
Mosquitos, en ik vreesde voor geen vergiftige kruipende
Dieren;. dewyl men my verzekerd hadt, dat de lugt te
zuiver was, om ze verblyf te verleenen : maar ik was te
meermaalen , ongewillig, de 6orzaak van vrees v6or een
aartig en fchadeloos foort van 1-laagedis , die zich in. de
Hees-
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Heestergewasfen onthieldt. By myne wederkomst geraakte ik van den weg af, dien ik in 't opgaau beklommen had ; dan eenige Zwarten, met NTrugten belaadeu„
ontmoetende, weezen zy my eenen anderen , en ik ging
door een bekoorelyk bosch van Cocos-bomen, na 'sGonverneurs Landgoed, waar wy ons ontbaal beflooten met
het drinken van Sillabub, ten Melkdrank , die de En.gelfchen de Ilitifuilmannen geteerd hadden voor hun gereed te maaken.
(Het Vervolg by eene nadere gelegtnheid.)

UITTREKSEL UIT HET ALGEMENE WETEOEK VOOR DE
PRUISSISCHE STATEN (*).

Dee! II. Tit. I. Afdeling IX.
Van het Huwelyk aan de Linkerhand.
S. 835. Truwelyken aan de Linkerhand zyn zodanige,wel.
ke aangegaan worden door perfonen van ea'
ongelyken hand , overeenkomftig de bargeriyke wetten,
in deze Afdeling vervat.
S. 836. Huwelyken aan de Linkerhand konnen alleen
gefloten worden door Mansperfonen , welke van Mel
zyn , of welke in den dienst des Konings het character
van Raad, of een ander van gelyken rang, ontvangeu
hebben.
S. 837. Een Huwelyk aan de Linkerhand wordt aan opgemelde perfonen alleen dan toegeftaan, wanneer zy, nit
een voorgaand Huwelyk aan de Regterhand, nog in 'even
zynde Kinderen hebben , of wanneer zy een vermogen
bezitten, 't welk niet toereikende is, am een Huisgezin,
overeenkomftig met bun hand, te onderhouden.
§. 84T•
011IWOrpeD onder de Regering van den laatst overiedenen
Koning FREDERIK II, voltooid en uirgegeven wider de Regering
van den tegenwoordigen Koning FREDERIK WILHELM II; edoch,
Cahoon reeds voor enige maanden in 't openbaar aangekondigd, nogtbans, uit bookie van onvoorziene bindernisfen , door
ene swede bekendmaking weder opgefchort, tot nader order,
N13. 1k heb alleen de aanmerkelykfte Paragraphen venaald,
de andere overgeflagen.
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S. 841. 't Geen tot het fluiten van eel' volwettig Huweiyk behoort , wordt insgelyks by het iluiten van een
Huwelyk aan de Linkerhand vereischt.
S. 843 . Niemand mag ene Vrouw aan de Linkerhand
trouwen, welke van den zelfden, of van een hogeren,
(land is.
§. 84 6. Tot het fluiten van een .Huwelyk aan de Lin.
keriland, wordt een fchriftelyk contra&, of ene liuwelyksvoorwaarde, vereischt.
S. 847. In deze Huwelyksvoorwaarde moet bepaald
worden welk ene uitkering der Vrouw , in geval ener
echtfcheiding, tot haar onderhoud zal toegeftaan wordeu.
5. 855. Ene openbare afkondiging moet het aangaali
van een Huwelyk aan de Linkerhand, even als voor het
aangaan van een Huwelyk aan de Regterhand , voorafgaan.
5. 856. Het is nogthans genoeg, dat flegts van elken
Perfoom arzonderlyk bekend gemaakt wordt, dat dezelve
voornemeus is ene Huwelyksverbinding aan te gaan;
der dat by de afkondiging van den Bruidegom de naam
der Bruid, of, by de afkondiging van de Bruid,de naam
des Bruidegoms, gemeld worde.
§. 857. De voltrekking van een Huwelyk aan de Linkerhand gefchied op deze wyze; dat beide partyen voor
het Geregtshof der Provintie , of voor ellen door het.
zelve daartoe aangeftelden gecommitteerden, perfoonlyk verfchynen , den inhoud der Huwelyksvoorwaarde inwiltigen , het naarkomen by handtasting aan elkander beloven , en dat eindelyk het contra& door het Zegel van
het Geregt bekragtigd, en in de Geregtsiden geinfereerd
wordt.
§. 86e. De verloofde erlangt, door deze geregtelyke
verbinding, den naam van Huisvrouw.
§. 864. De Huisvrouw verkrygt egter noch den naam,
noch den Rand, noch den rang, des Mans; maar houdt
dien, welken zy te voren gehad heeft.
5. 866. De Huisvrouw treedt niet in de familie des
Mans, en mag zig noch van zyne Titels, noch van zyne
Wapens, bedienen.
§. 871. De Huisvrouw mag van den Man Been ander
onderhoud vorderen, dan overeenkomftig met haar Rand.
§. 884. Staande het Huwelyk, mag de Man zyne Huisvrouw niets fcheiticeu , zo Lange 'er nog Kinderen of
Kinds-
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Kindskinderen, uit een volwettig . Huwelyk geboren, voorbander zyn.
§. 886. Bezit de Man gene Naastbeftaanden in eene afdatende lyn , zo zyn de gefchenken aan zyne Huisvrouw,
gelyk aan Vreemden, wettig.
§. 887. Juwelen, andere Kostbaarheden , en in 't algemeen , al 't geen tot pragt behoort , wordt, in twyfelagtige gevallen, aangernerkt, als of het geleend ware.
§. 894. Wordt bet Huwelyk aan de Linkerhand door
den dood verbroken , zo heeft by 't begraven, en by 't
rouwen, alles plaats, 't geen by volwettige Huwelyken
szebruiltelyk is.
§. 895. Egter mag de Huisvrouw niet anders dan overeenkomftig met haar ftand begraven worden; en zy mag
den rouw niet anders dragen , dan zo als onder lieden
van haar ftand de gewoonte is.
§. 898. Zyn 'er uit het Huwelyk aan de Linkerhand
Kinderen in leven , zo ontvangen deze, by het affterven
der Moeder, 't geen haar in de Huwelyksvoorwaarde toe.
gelegd is.
§. 90o. Na den dood des Mans, ontvangt de overgeblevene Huisvrouw de uitkering van 't geen haar in de
Huwelyksvoorwaarde is toegeflaan als eene wettige fchuld.
§. 901. Nogthans , indien de Man volwettige Kinderen
of Kindskinderen nalaat , en niet zo veel vermogen, dat
deze niet de helft van 't geen de uitkering bedraagt tot
een erfdeel overhouden , zo moet het geen aan deze helft
ontbreekt uit de uitkering vervuld warden.
S. 910. Ben Huwelyk aan de Linkerhand kan, met inwilliging van beide partyen , ten alle tyde in een volwettig Huwelyk veranderd worden; mits 'er gene
b
zodaniae
ongelykheid van stand plaats heeft, welke, ingevolge der
Wetten, ook een Huwelyk aan de Regterhand zouden verhinderen.
S. 919. De Echtfcheiding in een Huwelyk aan de Linkerhand is in dezelfde gevallen geoorloofd , waarin dezelve toegeflaan wordt in een Huwelyk aan de Regterhand.
§. 921. Indien de Huisvrouw zig fchuldig maakt aan
befchimpingen of dadelykheden tegen den Man , zo is
deze geregtigd, om de Echtfcheiding to eifchen.
5. 922. Enkele fcheldwoorden nogthans zyn daartoe
Diet voldoende.
S. 923. Ter oorzake van mondelyke beledigingen , of
ter
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ter oorzake. van geringe dadelykheden, kan de Huisvrouw
alleen dan op de Echtfcbeiding aandringen , als ene dergelyke handelwyze in den Man tot een gewoonte geworden is.
S. 924. Als de Man door' erffenisfen, door 't geluk, of
langs andere wegen , een vermogen verkrygt , genoegzaam , om een Huisgezin, overeenkomftig met zyn (land ,
te onderhouden , zo mag by om de vernietiging van bet
Huwelyk aan de Linkerhand aanhouden.
S. 926. Verzekert de Man voor 't Geregt op zyn woord
van eer, of op zyn Amhts-eed , dat zyne tydelyke bezittingen nu genoegzaam vermeerderd zyn , zo is deze verWaring voldoende.
S. 928. Ook de Huisvrouw kan de Echtfcheiding van
het fluwelyk aan de Linkerhand zoekeu, als Naar vermogen door erffenisfen, of door 't geluk, zo zeer toegenomen
is , dat zy in flaat gefteld is , om ene volwettige Echtverbintenis aan te gaan.
S. 934. Als bet Huwelyk aan de Linkerhand door een
Vonnis van ,'t Geregt verbroken , en de Huisvrouw voor
de febulddragende party verklaard wordt , verliest zy de
in de Huwelyksvoorwaarde beloofde uitkering.
§. 939. Is de Man de inulddragende party , zo moet
de in de Huwciyksvoorwaarde der Huisvrouw* toegekende
uitkering , door ene Geregtelyke uitfpraak Naar worden
aangewezen , en deze kan , naar eisch der omftandigheden, zelfs verdubbeld worden.
Tit. II. Afd. VIII.
Van de Kinderen uit eeu Huwelyk aan de Linkerhand
geboren.
S. 557. Kinderen, uit een Huwelyk aan de Linkerhand
geboren, voeren den naam des Vaders niet.
§. 558, Zy treden niet in zyne Familie, en konnen op
de_Voorregten van zyn find en charakter gene aanfpraak
maken.
§. 559. Zodanige Kinderen voeren den Geflagtsnaam hurlner Moeder.
§. 56o. Zy treden in derzelver Familie, in zo verre de
Moeder Familieregten bezit , en ze op hare wettige Nakomelingen kan overdragen.
S. 562. Kinderen, uit een Huwelyk aan de Linkerhand,
C
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konnen van hunne Ouders eifchen, om onderhouden, en opgevoed , te worden.
5. 563. Zo wel het ea als bet ander moet , naar den
eisch, overeenkomflig den ftand der Moeder gefchieden.
S. 564. Maar is de Moeder van burgerlyke afkomst ,
zo is de Vader verpligt , de opvoeding en bet onderhoud zyner Kinderen zo in te rigten, als gewoonlyk plaats
heeft by een handwerkdryvend burger omtrent zyne wettige Kinderen.
S. 565. Overeenkomflig hiermede behoort ook de kenze van cen Beroep , en van cen Huwelyk, voor zodanige
Kinderen te gefchieden.
§. 57o. Zyn de Kinderen , uit een Huwelyk aan de Linkerhand geboren, by het afiterven des Vaders, nog niet
volkomen opgevoed noch in een beroep gefteld, zo moet
het nodige tot dat einde uit de nalatenfchap aangewezen , en door de •Erfgenamen in zekerheid gefteld, worden.
5. 580. Sterft een Vader, zonder Nakomelingen, uit een
Huwelyk aan de Regterhand , na te laten, dan erven de
Kinderen uit een Huwelyk aan de Linkerhand , als. 'er
flegts drie of minder zyn , het derde deel, en , als 'er
meet dan drie zyn, de helft, der Nalatenfchap.
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Eel; GeLbrek.

(Uit het Engelsch.)

is, arme Knaap ik ken hem wel ; aartiger metgezel ver.1 vrolykte nooit den rondgaanden beker, of vermeaderde de
gezellige tafelgeneugten. Hy was, in de daad, geheel vertelling, geheel geest. Zyn vernuft was zo vrugtbaar als zyn ge.
beugen ryk en wat het laatfte onthield vercierde het eerae

„

met zo veel oorfpronglyks en verfcheidens , dat zyti voorraad
van genoeglyk onderhoud nooit gevaar fe1een te loopen , van
taitgeput te zullen worden ; want , fchoon gy hem an ding
duizendmaalen hoorde herhaalen, waren zyne aanmAingen zo
overvloedig, zo vol vertCheidenheids, en zyn kunst, om 't zelfde geval in onderfcheide gezigtpunren re plaatzen, was zo groot,
dat het herhaalen zelfs een zweemfet van oorfpronglykbeid.
hadt; de verileetendfte vercelling werd in wat nieuws herfchsapen, als dezelve ovcrgehaald werd in hat itookhuis zyner geestiae verbeeldiug."
„ Uwe
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Uwe befchryving van hem is gobeet juist. - Arnie Toni!
Gy waart, in de daad, een aartige. Iongen; de. Ziel van gezelligheid en boert. Gy hadt maar eene Four - een groom
oog der Waereld
EdelmoedigheillPY
waarlyk ,
„ En kon hy,," zeide MISAINTHROPOS zich voor de eerfle
keer , geduurende den geheelen naamiddag , in, het vrolyk
ondcrhoud•rnenede, waar hy, gelyk ik, een Sloel vulde) „ en kon hy, ten aauziene van. zichzelven , een bedervender Four
gehad hebben. Edelinoediglicid Deeze is een elendige gave ,
waar van . eed ieder gent heeft, behalven de bezitter. Zy
is een vuur dat uw finis en Middelen verteert, ten elude de
ongevoelige menigre met den brand zich vermaake."
„ Goede Hemel I" riep ARDENS nit, terwyl zyne oogen vol
vuurs Schitterdel , en zyn Item de doordringendtte kragc aan-,
Warn . „ is dit eene befchryving van Edehnoediglieid ? van Edelmedigkeici , die de Ziel verlicht , en dubbel geniet war zy
fchenkt ? Eene elendige Gave 1 een verteerend Vuur !
Noem dezelve liever de zuivere en beminnelyke Deelgenoote
van het gevoelig hart , die , terwyl zy haare lachjes en opletrenheden verfpreicit in den gezelagen kring , met eene gloeien,
de warmte , de wederkeering van elk genoegen , 'c welk zy
verleent, toevoegt aan den Heer haarer tedere genegenheden,*
wiens boezeln her geboortehuis is van haar geluk ! Noem
dezelve een vrugtbaarmaakende.n itroom, welks doorfchynende
golfjes, in de daad, de oogen des reizigers behaagen ; maar
welks rykfte zegeningen ter belooning itrekken van den eigemar des gronds i"
„ Wel Heeren," fprak ARISOR , „ uwe bew.yzeu zullen , durf
ik zeggen , welhaast op 't zelfde. uitkomen.; Want beide fehyp
nen zy .re post to draaven tangs denzelfden weg van verbloemde grootfpraak ; voor tegenwoordig fchynt het verfehil
uwer gevoelens alleen re beftaan in het onderfcheid tuslchen
vuur en water. - Ilt met egter, war my berreft, geheet
initemmen met myn Vriend ARI•ENs in zyne vergelyking van
de Edelmoedigheid en een fielder vlietenden &room ; beiden
zyn ze ongetwyfeld aangenaam genoeg voor reizigers, zy verfrisfen hun op den weg; beiden hebben zy dezeilde vrugtbaar.
maakende uitwerking op de tooneeleu , welke zy ten cieraad
itrekken. Maar dan zal misfchien, by een naauwkeuriger overzit dit beuzelagtig onderfcheid zich tusfchen beiden opdoen,
terwyl de .bezitter des laadten den overvioed, welke
zelve mededeelt, inzamelt, de bezitter van de eerfte den loop
Reeds afgeleid vindt op vreemden grond ,
aan den eigenaar
diets natant dan Bankbreuk en Verderf
„ Bankbreuk en Verderfl " riep BENEVOLUS, „ ik zag nooit
/en-land, door Edelmoedigheid , daartoe gebragt I"
„ Noch ik," fprak o3sztwAT1 ,:: „ heledigd , zwaar beted'gd
en benadeeld, heb ik menig Edelnioedig Mensch gezien; maar
vid•
C
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volflrekte Ondergang is het deel der Zelfzoekenden , der Snob.
den, der verflaafden aan zinnelyken lust , en opvolgers van
hunne onbeteugelde hartstogten."
„ En nogthans," merkte GAYMORE op, „ arme TOM ffrekt
ten voorbeeld van dus een bedorven Man, en zyn bederf was
bet enkel uirwerkzel van zyne Edelnioedige Geaartheid!
lk bid u wees zo ,goed, want ik heb den Heer niet gekend ,
my te verhanlen , op welk eene wyze by zyne Edelmoedigheld betoonde?"
„ 6, In alle dingen ! Fly bieldt eene Stal met de beste Paarden in Ryk, fchoon by zelve zeldzaam reeds; eene menigte
van de fraaifte jagthonden, fchoon by geen fmaak in 't jaagen
vondt; want zyn edelmoedige geaartheid kon het niet verdraagen , dat iemand, die hem me t zyn bezoek vereerde, gebrek
zou hebben aan eenig vermaak , zamenftemmende met zyn
fraaak en verkiezing: by werd van elk bezogt, zyn huis was
het altoos openflaand verblyf der Gastvryheid , elk aartig Man
was 'er welkoui, by dronk zo veel wyns. als by kon draagen;
Mennen van vernufc en geleerdbeid kwamen 'er ook by menigte. Voor hun hadt by eene groote Boekery; en, in de
daad , als by geen ander gezelfchap hadt , welk hem tot
drinken aanzette , waarin by geen fmaak vondt , of 't walk
hem tot het fpel noodigde , waarin by meer flelde , dan was
het zyn grootfte vermaak met deeze Letterknabbelaars in zyne
bettofte Boeken te zItten kyken. — Hy hadt daarenboven zyn
Lustplaats in den besten finaak aangelegd, by verbeterde vau
dag tot dag zyne gronden, en het oude Landhuis;en dit meer,
gelyk men ge!oofde , om zyne Landhoevenaars bezigheid te
verfchaffen, dan te zyner eigene voldoening; want by was zeer
onverfchiliig omtrenc dit flag van zaaken. Maar ach arme
TOM ! 't was fchielyk met hem gedaan , en ailes werd verkogt om zyne fnoode en gevoellooze Schuldeifchers te voldoen!"
„ Ongevoelige Snoodaarts, in de dead," fprak ARBOR, „ kon..
den zy zich niet vergenoegen Met al dit betoon van Edelmoedigheid aan te zien 1 Moesten zy verwagten , daar voor ook
betaald te worden?"
„ Wel, wet," hervatte GAYMORE , „ TOM was. een aartige
ongen! zo edelmoedig e n Knaap als °oft een Vles kraakte "
„ Ongetwyfeld," hervatte ARISOR , „ was zyn houden van
Paarden en Honden , welke by nooit gebruikte; het verliezen
van zyn geld aan de Speettafel ; bet drinken van Wyn , die
hem niet fmankte , om tet gezelfchap 't geen hem niet kon
bevallen , te helm:igen, — het onvermydelyk gevolg van de
Stielmoedigheid zyner geffeitenisfe."
„ Maar ik bid u ," hernam OBSaRVATOR, wat werd 'er van
zyn Rentmeester, naa deezen ongelukkigen afloop ? Kunt gy
sny dit zeggen?"
•-• 6,
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Deeze was een doortrapte Schurk. Hy reedt kort daar„
118 zyn Koets, en kogt een grout gedeelte der Landgoederen
op zyn eigen naam. Ach , arme Tom was altoos te edel.
moedig voor zyne Bedienden. Men kon hem molt beweegen
om het oog over zyne eigene zaaken te laaten gaaa: by hielcit
elk een 20 eerlyk als by zelve was."
, Dit wil zeggen, myn Heer als ik u wel verflaa , dat by
al te Edelmoedig was om zich te bekreunen over de midcielen
om Edelmoedig CC kunnen blyven ; en daarom voarbedagtlyk
de oogen tloot tegen de ondervinding , die elke dag opieverde ; en toeliec dat een flegt Rentmeester zich toe6gende 't
welk deugd en vernuft met elkander hadden, behooren te deelen , en hem beroofde van dien overvloed , welken by nog
zou kunnen bezitten; geagt leevende, in voile ruitnte, te midden
der dankbetuigingen van beloonde verdienflen, en de zegeningen
van geredde behoefte. —jilt zal niet ftilltaan, met eenige
geftrengheid, op de vlekken en onbeflaatthaarheden van dit character: want ik eerbied zelfs de zwakheden van een goeddoend
Man , ook dan , wanneer die zwakheden (gelyk in het tegen.
wool-61,e geval) op geenerlet wyze als de gevolgen van die
goeddaadigheid kunnen worden aangemerkt; ook zal ik u niet
•doen opmerken hoe zeer veel zyne Edelmoedigheid zou het)•
ben kunnen uitgebreid worden (zelfs gedunrende het kort tyd.
perk zyns voorfpoeds) door bet affnyden van de verfpilleade
uitgaven zyner zwakheid , en om alleen vertoon te maaken.
Maar ik kan niet afzyn op te merken , hoe het nit uw ver
haal, oppervlakkig befchouwd, blyke, dat,niettegenflaande zyne
Perim/sting , zyne Edebnoedigheid niet geheel zou hebben
moeten bankroet gaan, was zyne onoplettenheid op zyne weezenlyke belangen nog niet grooter geweest dan zyne deugd•
zaame Edelmoedigheid , of zyne nog kostbaarder Gebreken."
„ De Ondervinding that," betuigde BIOGRAPHUS „ geheel
aan uwe zyde: en wat wy ook voorbaarig mogen befluiten ,
Isis de gedeeltlyke of partydige berchouwing van eenige byzondere-voorbeelden , 't is zeker,dat wy int de Gedenkfchrifteu
van de edelmoedige weldoeners des Menschdoms , de droeve
verhaalen van rampfpoedigen lotwisfel niet te zo.eken hebben. — Weinige Menfchen , 7an , welken ik my herinner ooic
geleezen te hebben, deeden half zo veel edelmoedige daaden,
als HELVILT1US. Hy onderhieldt niet alleen , maar ftelde
duurzaam inkomen vast, en dat ruim, voor verfcheide mannen
van verdientlen; by was de Vader voor het land rondsom zyne
woonplaats ; en wear zich behoefte of vernuft vertoonde,
hadt by de eene hand gereed om deeze te onderliutten, en
de andere om geene te beloonen. En nogthans, was HELVETIUS zo verre van zyne middelen te verkorten, dat by zich its
ftaat bevondt, om de inboezemingen van Wysbegeerte en eert
gevoelig hart op te volgen ; in 'c zelfde jaar afttand. doende
vas&
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van ten ryk, dock lastig, ampt, en in zyne amen drukkende
g ene beminnelyke, maar van fchatten misdeelde, Bruid, zo weinig als by tot fchraapzugt genegen. Maar HELVETIUS verItondt zich op het huishouden ; eene deugd , zonder welke
niemand, in eene groote mance , Edelmoedig kan weezen."
Maar ik bid 1.1 ," zeide DENEVOLUS , den afgebrooken draad
des Gefpreks weder aanknoopende, „ wat was verder het lot
van dit edelmoedig flachtoffer der onvoorzigtigheid ? 'Waren 'er
finder alien, die zich in den zonnefchyn zyns voorfpoeds gekOesterd hadden , geenen, die in den winternagt zyns wederfpoeds met hem deelden? Ging armoede en finaadryk verwyt
met hem ten graave ? Kon by niemand tot medelyden beweegen"
„ Neen, geenzins," hernam amicus, „ niets dergelyks. De
Gefchiedenis van. myn Vriend Tout leert het tegendeel. 't Is
waar,, volgens den fraaijen fpreektrant der Verkwisting near de
Mode, t4t by aau dew grond; maar by • was niet geheel germ'.
nerd. TOM verviel zonnyds, gelyk anderen van zyneu
pel, onder flegte Knaapen, die zo •fchielyk wegweeken als
zy gekomen waren ; maar de kring zyner bekenden was al te
uitgeflrekt- en te verfcheiden ; om hem Diet dierbaar te maaken
gan zommigen, die de magt en den wil hadden oat hem dienst
te doen. lienigen waren 'er, die met dankbaarheid zich de be.
-monde gunstbewyzen herinnerclen;anderen herdagten,met tedere
belangueeming, de uuren van gezellig vermaak met hem geflee.,
ten; en, terwyl de milddaadigheid van eenige Vrienden, die,zich
byeen voegden, een gedethe van zyn betwaard Vaderlyk Erfgoeil
loste, bezorgden anderen hens ee'n klein Jaargeld ; met den
woord, zyne zuuken begonnen tegehfpoed hem eenige
voorzigtigheid geleerd hadt , eenigzins een gunfliger gedaante
aan te neemen ; en lit geloof vast, dat nip] Vriend TOM,
bath een ongelukkige affizire van eer hem het leeven niet be.
nomen , en de menschlyke maatfchappy van een cieraad beWeder eenig Figuur in de Wereld gernaakt, en zyne rol
van Edelmoedigheid op nieuw, zonder de voorgaande ciwaas•
hederi, gefpeeld lots hebben."
Maar wat zult gy zeggen van eortzran?" vroeg GAYMORE
„ Zie hoe laag by gevallen is; gevallen; gelyk een vallende
Star, om noon weder op te komen. Waar is de Vriend, die
kem een opbeurende hand toereikt? Waar is het oog,
dat zich eenigzins op hem that in zyn onheil?"
„ ja, wat zegt gy van hem?" herhaalde ARBOR, „ Was niet
tostaNzo een edelmoedige Knaap, die niet alleen elken Schel•
ling , welke zyn eigen . was , doorbragt ; maar, met dezelfde
onbeltrompenheid, den eigendom zyner Zusters, Bleedverwanten , en van alien , die eenige betrekking op hem hadden?
„ Ach! fpreek van LORENZO niet," riep AnntNs , vol verontwaardiging, uit; noem den naam niet van een Schepzel,
dat de byzondere kunst beztt, am groote triddelen te verfpilleu zonder vertoou te maaken, zonder goed te doen, ea
zon-
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zonder te genieten ; die zich dompelde in alle de uitgaven van
Verkwisting, zonder ooit iets fraays of vervrolykends te fmaaken ; die eer het gewoel en de losbandigheid van gezelfchap
zogt, dan 't geen vriendfchapsverbintenisfen konnen opleveren.
Wie hoorde iminer van verdienflen door hem beloond Van
ongelukkigen door hem gered? Ja, wie fprak burner van
ale verfraaijingen in zyn Huis of Buitenplaats? Van een fraay
Onthaal, 't geen by fchonk? Lust,geen vermaak,was het voorwerp zyner naajaaging; en het eenig denkbeeld, 't geen by
kon vormen van te leeven als een Heer van aanzien, was dat
hy veel gelds doorbragt. Dat hy Edelmoedig genaamd
wierd , hadt geen anderen grondilag , dan de ryklykheid, met
welke by een zwerm tafelfchuimers onthaalde , door welken
by, zo zulks mogelyk is, meer veragt dan gevleid werd; de
geheele fom van zynen lof komt hierop dat hy een fchadeloos Metgezel was voor alien , behalven voor zyne Bloedverwanten , die hy te kort deeds betedigde, en dit alles met
lompheid van bejegening betaaide."
„ ja, ja," zeide „ Goedhartigheid Goedhani
tigheid, ben ik verzekerd dat gy hem moet toekennen: want hy
zou , die hem in zyn aangezigt beledigd hadden , vriendlyk
behandelen; de dingen verrigten van loshoofden , te traag 0112
hunne eigene zaaken waar te neemetf; zelfs kon by de uitnoodigingen en verzoeken niet weigeren van Menfchen , om met
welke gezelfchap te !louden, of te verpligten, by de minfte
geneigdheid hadt."
„ Edelmoedigheid , myn Vriend GAYMORE " vervolgde AR+
DENS, met aangroeijende verontwaardiging, „ Neen, neen , hou
u verzekerd , Edelmoedigheid is een Deugd van Lieden, die
eene Ziel, die Veritand, die Stewak hebben; en indien LOREN+
to, in eenig opzigt, geregtigd is tot ons medelyden, 't is, om
dat by nooit vathaar was voor zo verfynd een gevoel.".
„ Daar is," vervolgde OBS ERvATOR „ geene bedriegery
nadeeliger voor de Zeden en 't Geluk des Menschdoms, dan
bet, zints eenigen tyd , door zekere losbandige Schryvers , zo
zeer aangemoedigd denkbeeld , dat Kwistige Ryklykheid van
Leevenswyze , natuurlyk eene Edelmoedige Geestgefteltenisfe
veronderitelt. — Niets kan verder van de waarheid verwy.
derd weezen. Ik ftaa u toe, dat een Man, buitenfpoorig
in zyne vermaakneemingen , dikwyls eene Edehnoedige Opwelling 'tan gevoelen; dat by zomtyds een Edehnoedige Dead kan
verrigten ; maar deeze Opwellingen zullen doorgaans ;in
bnvermogenden wensch vervliegen, en die daaden 'tunnel] nooit
dikwyls herhaald worden. Zelfsgenot verzwelgt alles waar de
zugt tot vermaak de overhand heeft, en wanneer Edelmoedigheid van gedrag, in eenige weinige voorvallen, gepaard gaat
het zulk eene geaartheid , is bet doorgaans , om dat een tegenovergefteld gedrag firydig zou weezen met de lustvoldoening•
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des Zelfzoekers.
Wat het verband betreft tusfchen
'hare Vermaakneemingen en Edelmoedigheid van hart , dic
fink wordt, tuns oordeels , zeer wel opgehelderd in de Ch-r..
racters van drie jonge Heeren, ons alien wel bekend.
„ SOR.DIDUS is een weezen zonder het minfte greintje &e/.
moedigheid in zyne ziel, .en die nogthans nooit het vermogen
bezat een Guinje vier-en- twintig uuren in zyn zak te
houden. Zyne kinderachtige verbeelding wordt getroffen door
elke benzeling, welke by ziet; in opfchik en kleinigheden verkwist hy meet gelds, dan genoegzaam zou weezen om de kosten van een waarlyk aanzienlyk voorkofhen goed te maaken;
nogthans zal by een kaale rok bykans twaalf maanden draagen,
zyn Kleerinaaker lastig vallen om een Schelling op de rekening
te korten, en de betaaling van tyd tot tyd uiatellen tot dat
het ten zynen fchade loopt. Een flaaf van lust, bekreunt by
zich niet ten wiens koste dezelve voldaan we rdt. Indien by
met eene party uitgaat, zal by zyu geld uit zyn zak leggen,
om een voorwendzel te hebben, dat by den eenen of anderen
(Vriend of Vreeinde) verzoeke tot het betaalen zyner rekeninge, welke hy nimmer aanbiedt weder te vergoeden ; komt
by in eene kamer, waar wyn op tafel ftaat, by drinkt het eene glas voor, bet ander naa, zonder te wagten dat het hem
gevraagd worde; hy weet zich meescer te maaken van lekkernyen, en die te verhergen: als by, des, ten koste van ande..
ten, zich wel gemest, en de zakkeii gevuld heeft, gaat by na zyn
eigen katner, om in eenzaandreid en heimlyk de lekkernyen. dus
gekreegen , op te peuzelen. Nogthans moet dit toonbeeld
van laaghartigheid, naar zommiger berekening, geteld worderi
onder de flachtoffers van Edelmoedigheid; want wie is er die
zyn geld fpoediger doorbrengt dan SORDIDUS ? Of wie vindt
zich dikwyler in verlegenheid door zyne buitenfpoorigheelen?
Want de eifchen van lustvoldoening zyn fterk en, fehreeuwend„,
en, voor geene andere vermaaken vatbaar, weet by dezelve niet
te beteugelen: zo dat zyne voldoeningen, fchoon zo laag als
de coven, die zyne ziel beheerfchen, Hier min kostbaar zyu
dan alle de vermaaken van vrolykheid, verhoogd door gevoet
en vermeerderd door gezellig genot. Maar sarcomas is, geloof ik, een fpeeling der Natuur, een zonderling verfchynzel in
den kring van zedelyke werkzaamheid: want ik dank den Hemel, dat ik noait zyns gelyken aantrof.
,, Het Charaeter van DISSIPATUS is algemeener en opmerkenswaardiger. Deeze jonge Heer heeft weezenlyk een groot aandeel van goedaartigheid, en een hart natuurlyk op den WO*
van Edelmoedigheid gefleind; loch, Standvascigheid van Character ontbreekende, en weggefteept door zyne zugt voor kostbaare vermaaken, warden zyne deugden maar e te dikwyls verzwolgen in den draaykolk der Verkwisting, of dienen tot geen
ander erode dan om hem te doers vallen in de firikken van
fleg-
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llegtere losbandigen, en de kosten van anderer voldoeningen,op
zyne rekening te neemen. Uit deezz lchets zult gy natuur.
lyk befluiten, dat DISSIPATUS geen tyd heeft om na voorwerpen
ten betoon zyner Edelmoedige goeddaadigheid te zoeken; maar,
wanneer de middelen en de gelegenheden zich beiden opdoen ,
fchroomt hy agterlyk te weezen in eenig edelinoedig bedryf.
Bit, nogthans , is zeldzaam het geval; en dikwyls, wanneer
zyn oog een voorwerp van medelyden 011tIDOQT wanneer het
verhaal van den toefland der ongelukkigen zyn oor treft, en zyne goeddaadige neigiageu oproopt, gaat zyn hand ult eigen beweeging na de ledige beurs: het danken aau zyne verfpillende
vermaaken, die beletten dat by de weldaadige •wenfchen van
zyn hart voldoening verfehaft, grieft hem op het diepfte. —
Met een woord, fchoon DISSIPATUS, onder zyne vrolyke Metgezellen, den naam heeft van een Edelmoedigen Knaap te weezen , heeft niemand zich min onderfcheideu door Edelmoedige
bedryven, of zich genooddwangd gevonden tot meer kunftenaryen, aan laagheid grenzende, dan by tot zyne kwelling moet
ondergaan.
„ EDWIN, in tegendeel, fchoon veel jonger dan de twee gemelden , en flegts met een klein Inkomen voorzien, — EDWIN,
die teffens een Oeconomist en een Berekenaar is, en zorg
draagt out zyne beurs nooit ledig te maaken voor dat by ver.
zekerd is van die weder t kunnen vullen , — EDWIN, die
geen kunftig verroon maakt om het oog te trekken, en nooit
in toevallige verbintenisfen komt, gefchikt om de onbekrompenheid van zyn hart te doen inkrimpen , — EDWIN, zeg ik , doet
meer Edelmoedige daaden in alle maanden zyns leevens, dau
honderd zulke Chara6ters, als DISSIPATUS, in jaaren: en geniet
duizendtnaat meer voldoening dau SORDIDUS ooit kan fmaaken of
begrypen. Nogthans outleent by zyne vermaaken (die der weldaadigheid uitgenomen) uit zyne Boeken en nu en dan Cell
tochtje op het land te doen, om een oud Kasteel te bezien , of
op een fchilderagtig Landgezigt zich te vergasten. Zyn wak.
here en altoos waakzaame geest behoed hem voor bedrogen te
worden ; dan niemand handelde ooit opregt met hem, zelfs in
kleinigheden, of by vindt reden om zich te verwonderen over
de onbekrompenheid van zyn hart. Nagebootfie elende zou bee.
ven voor zyn doordringend oog; maar weezenlyk gebrek vervoegt zich daadlyk tot zyn hart , en zyne beurs zal zeker zamenftemmen met de verwydering van 't zelve. Milddaadig
van zyn eigen, that hy op de regten van anderen: en de
kieschheid met welke by altoos zorg draagt, om alle rekeningen zo gefteld te vinden, dat de balans ten zynen nadeele
overflaat, ontdekt meer Edelmoedigheids van hart dan alle de
ithynbaare Verkwisting van Loshoofden en Ligtmisfen."
NZ-
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NEDEELANDS VETPLICH1INGEN TOT DANKEAAMEID BY DEN
AANVANO VAS HET NIEUW BEDONNEN JA.AR•

Op Welk een wys, erkent myn dankbaarheid
Zyn goedheen best, die my in 't leeven fpaardon?
LAUS DEO, SALUS 1,0PULO.

urgers van dit Vaderland — Burgers der Waereld , die
noch met• my het lieve levensligt aanfchouwt! Zyn
weldaaden dankbaarheid verfchuldigd? genotene Zegeningen erkentenis waarclig? wel — dankt dan uwen en onzen God voor
zynen byzonderen Zegen I — Wilt thans uwe gelofte aan
den Opperheer betaalen ! Hy heefc u weder een jaar in zyne
gunst gefpaard , en doer u thans weder een nieuw aanfchouwen , boven zoo veele duizenden, die reeds, door den dood,
naar eene onherroepelyke eeuwigheid zyn weggenomen! —
Befchouwt flegts hoe onEzaggelyk groot het getal is der geenen die in de verloopene twaalf maanden verdweenen zyn , en
waar van men helaas zeggen moet , ach — zy zyn niet
meer ! en war wedervoer u niet in het verloopene , en war
that u in het nu begonnen jaar to wagten?
Dank: dan uwen Weldoenden Vader , die u noch doer lee-.
lien , bewee4en, en zyn befchouwt den amivang van dit nieuw
begonnen jaar, met geene onverfchillige oogen , neen —
erkent Gods vaderlyke goedheid en langmoedigheid, to uwaarts;
want Hy de weldaadige is her , die u kroont met goedertierenheld en barmhertigheden ! bet is zyne vaderliefde dat wy nocIt
niet vernield 011 en zyne groote goedheid, dat wy noch geen
einde hebben.
Dankt dan uwen God ! want Hy verleende u een jaar van
zegen, Hy gaf vrugtbaarheid ,;aan onze Velden en Akkers.
kroonde het jaar met zyne goedheid — men zag zyne
iegenende hand langs velden, weiden en woud — men zag
de heuvels lachgend praalen — de nutte beesten weelig
graazen — de dalen varen met Koornhalmen , met voedzaam Graan , overdekt, en wy ftnaakten de aangenaame , de
overnuttige, voordeelen van Lente en Zomer Herfst en -WinB

Dankt uwen Hemelfchen Weldoender! want hoe veelen zyn,
in het weggevloode jaar , ten prooi geworden , aan de woederide Golven der Zee! hoe menig een Vader , Echtgenoot ,
Zoon, Broeder of Vriend , heefc zyn graf in de groote Wateren moeten vinden, en wy — wy leeven nodal
Dankt
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Dank: uwen liefderyken Vader I want duizenden hebben,
door het woedende Oorlogsvuur hun leeven moeten eindigen.
Ongelukkige Krygsknegten zyn ten flagtoffer geworden.
het fcherp
Het fnorrend Lood, het bal.derend Kanon,
ge.fleepene Zwaard, heeft zoo veele bedroefde Weduwen, bedrukte Moeders, en vaderlooze Kinderen, doen worden, en wl
wy leeven noch.
Dankt uwen Godi want hoe veelen zyn in het verdweenen
jaar in de uiterfte armoede en elenden gedompeld , dear een
woedende viamtne elle hunne Bezittingen vernielde , eerie, ab
lerverfelarikkelykite brand hun geheele Welvaart verteerde
en wy — wy verheugen ons noch in onze tydelyke Bezittingen.
Dankt ook uwen God ! — gy die u noch in het byzyn
van uw li..f dartlend Kroost verheugt , dear zoo veele Onciers
hunne dierbaare telgen , door de alvernielende Kinderziekte , of
andere toevallen , hebben mneten verliezen, en zy die, by dert
aanvang van het verloopene jaar, noch hunne hoop en verwachting uitmaakten, zyn nu verdweenen , hunne pleats is le.
dig , en de weentnde bedrultte Moeder zit by bet ledige
Wiegje van haaren lievellng.
Dankt uwen God gy weigepaarde Echtgenooten, dear
gylieden u noch in elkanders aanminnig byzyn moogt verheugen:
hoe menig een Man zag zyne Vrouw , hoe menig een Wouer
haaren Man, door de onverbidlyke onverzoenbre dood,wegruk.
ken — hoe menige Weduwe zugt, dear zy, by het Misfen
van haaren dierbren Echtgenoot , ook te gelyk hoar gantsch
tydelyk bet/am ziet ophouderi, en armoede haar onvermyde.
lyk lot geword'en is : Mennen en ontwerpen vormden zy
in het heengevloogen jaar , dare .de ,do,pd klopt aan, maaht een
einde aan elle ham= uitzigten ; hurt vereenigd lame wordt
verbroken; en zie dear, hunne Huwlyksgenoegens eindigen.
Wel — dankt dan uwen God, 6 Nederlanderen ! die wc.
der dit Jaar beleeven, in gezondheid, en alien voorfpoed. Dan,
op welk een wys erkent uwe dankbaarheid Gods goedheen
best? Wat zult gy den Heere uwen God vergelden voor elle zyne groote weldaaden aan u beweezen? Wel, last het aandenken
van den zegen, dien gy geniet, u ten fpoorflag ftrekken, oat
waarlyk deugdzaam te leeven , voorbeeldelyke Christenen , en
waardige Burgers, te zyn ; verbetert ten dien einde uwe gebreklykhecien en pligtverzuirnenisfen , op dat het nieuw begunnen Jaar u ook in nieuwigheid des /evens wandelen doe. Hurd
u overtuigd dat God niet den dienst uwer lippen begeert,
maar eenen reinen levenswandel, liefde tot den naasten, en
aanbidding in geest en waarheid , om u hier door. dikwerr de
tegenwoordigheid van Hem re herinneren, die harten en nieren
beproeft.
Wie weer of wy thans het Neale Jaar van
ens leven niet beleeven, en
of in dit Jaar de rol onzes
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'evens niet zal afloopen! 'Ach, dat wy dan, in deezen dag,
bekennen, wat tot omen vrede dient, eer het verborgen wordt
poor onze oogen! leeven wy dan zoo, als of ieder dag de laatIte van ons leeven zy ; bereid u bier toe elken dag en van
heden af; maakt op elken avond rekening met uw geweeten,
dan zullen wy niet onvoorbereid zyn, maar, wel toegerust,
den boode des doods ontvangen, niet als een Koning der verfchrikkinge maar als een verkondiger eener blyde boodfchap;
dan zullen wy van deeze onvolmaakte waereld overgevoerd
warden in de plaatfe der Gelukzaligheid in die plaatfe, daar
geene verwisfeling van Jaaren zyn zal, maar eene onophoudelyke Eeuwigheid; daar zullen wy , als burgers van den Hemel,
het waarom van bet tegenwoordige, en van onze wording,
regt leeren kennen! en — volgens de taal van het onfeilbaar
woord van God, verzadiging van vreugde en lieflykbeden,
Ian Gods regterhand genieten, Eeuwiglyk , dat is , zonder
Einde. — De God aller genade gunne dat idit eens onzer
aller lot en deel zy.
Zoo vliegt de tyd , zoo rollen onze 7aaren.
Zoo ging tilt yaar ook weer voorby,
met kommer en bezwaaren,
Met lust en vreugd
Dat elk dan waarlyk elankbaar zy.
Zyn liefdryk hart blyft ons altoos genegen;
Schoon ons dikwerf zyn hand kostydr,
Hy leid bier door ons op de regte wegen;
Op dat ons hart zig eens verblydt ;
't begonnen yaar,, o Heer! uw Zegen fchenken:
Moak elk aan -zynen past getrouw,
Zoo zal ons geen verdriet of onheil krenken,
Zoo blyven wy bevryd van ramp en rauw.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN , BETREKKELYK.
ASIMIUM.11.1••••■
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de twee groote flanden van 's merifchea !even is het, dat lead en vreagd , voor- en onfpoed ,
hem, :its by beurten, vergezellen! — Op well; 'acne amt.
biddenswaardige wys , onnagaanbaar voor het begrip der
ftervelingen , is de formeering , tie wording, van den Mensch
hoe word by door zynen wyzen Schcpper bthoed , en
verzorgd, zelfs vOOr zyne verfchyning op deeze onvol:maakte- waereld ; en wanneer het tydftip daar Oin
op dit aardsch tooneel te verfchynen , hoe allernoodzaaklykst lieeft hy, terftOnd, de -wyze hulP noodig van dit Almagtig Weezen , dat barn op dit Waereldrorid riep ; het
leven , beweegen en zyn ; gaf; dus
by komt ten
worth geboren , en zie daar da aanyang
voorfchyn,
van dat leven, in 't welk hem zoo veel te doen flaat.
Al weenende,koint by ten voorfchytt; klaagende , geeft by
zyne behoeften te kennen ! Welk eerie oplettende zorg
wordt nu vereischt , ter opkweeking van zyn zoo teder
lighaam, daar 4 nog onbekwaam is 'om voor zich- zelven
te zorgen : en , hoe veel beefs niernoodig, met walk
een , redere zorg waakt het moederlyke hart voor heal? —
Welk een aantal thapelooze nagten °flea zy voor zynen
weltland op! ---- Hoe verfchaft haare melk ,dat edele vogt,
zoo wyslyk door den Schepper der Natuur vOor, zyn zoo
teder geitel gefchikt . , hem het n6dige voedfel! Hoe
wordt hat tnbeclerlyke hart als van een gel-6101rd; op dea
minften fchyn van ongemak ; die zy waant in haaren jongen Reveling te befpeuren! Hoe harigt zyne gezondheid, in den volgendea tyd van zyn /even, of van de behoorlyke vorming, en juiste behandeling, van zyn zoo teder lighaam! Langzaam beginnen zyne reclelyke vermogens
zich te ontwikkelen. — Het ouderlyke hart verheugt zich;
daar zy hunnen kleinen; al ftameleude , de lieye NVoorde.;
wader — en moeder , hooren voortbrengen ; daar figs
foraakvermogen ; by trapper, ten VaiorIchyn kotor.
Nu thaakt eene meer eri meer-gevestigder tred
INIF.',NG. 1793. NO. `."-,
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floutmoedig , het durft het nu waagen , om, alleen, al blippelend voort te wandelen op zyne tedere voetjes , en zie
daar het begin der werking zyner lighaamsvermogens ,
nu beginnen de vermogens van zyne ziel Zich ook by
trappen te ontwikkelen , en nu — nu is het, dat
het ouderlyk toevoorzicht meer vereischt wordt. Ja ,
nu wordt het tydftip gebooren , dat zy, die den veelbevattenden naam van ouderen willen waardig zyn, zich, met alien
ernst en juiste oplettendheid , behooren toe te leggen, om
bet buigzaame hart der jeugdelingen , wel ja wel
en behoorlyk te vormen : met welk een wys beleid is bet
ouderlyke hart bezig , het kind zyne verpligtingen, in alle
opzigten , te doen begrypen — Hoe fchikt de vader zich,
naar de nog zoo geringe vermogens der lieve jeugd, —
by geeft bet een denkbeeld van de goedheid van dat Wee.
zen 't welk hem gefchapen heeft , en noch daaglyks
onderhoud , van wien by zoo veele weldaaden , boven anderen zyner natuurgenooten , ontvangt : en laat hem zelve
bier uit , alleiden , welke groote verplichtingen by aan zulk
eenen goeden Vader verfchuldigd is. — Hoe tragt de
regtgeaarte Vader het jeugdige hart in te fcherpen , anderen
altoos zoo te handelen, als zy zelve zouden wenfchen gehandeld te worden, en wont hun door voorbeelden , gefchikt , ja gefchikt , naar hunne vatbaarheid , hoe zy, door
een deugdzaam gedrag, altoos in de gunst van hunnen Heinelfchen Vader blyven — de achting van alle braaven genieten, en dus bun eigen geluk bevorderen. — Hy doet
bet kind al verder begrypen, welke groote erkentelykheid
bet gehouden is te betoonen aan zyne ouderen, van wien
by, naast God, bet leven ontvangen heeft: hoe het verpligt
is, hun eene ongeveinsde gehoorzaamheid te bewyzen ,
lief te hebben , te eeren, — tot blydfchap en troost,
en , indien het mooglyk is , eens in der tyd tot onderfteuning
te verftrekken, en -- zoo rollen de jaaren zyner kindsheid voort — zoo wordt by gevormd tot een jongeling ,
tot dat tydftip van zyn leven , voor hem het allergevaar•
lykst: zoo gevaarlyk , dat wy zelfs den wysfien van Israels
Koningen een aantal van raadgeevingen zien geeven aan
de onnoozele ligtverleidbre jeugd; iedere bladzyde van zyn
boek is vol van dezelve ; hoe waarfchouwt by hun, dat zy
in alle hunne vrolykheden vermaaken verlustigingen en dartelheden a altoos gedagtig zouden zyn, dat
God hun om alle dingen eens zou doen komen voor het gobedenkt dit altoos, fchryft
rigte. Ach jongelingen
het
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het op de tafel van uwe harten, ja , wenfchelyk 'ware het,
dat dit de zwakke jeugd nooit ontflipte. Welk een groot
aantal van verleidende Sireenen omringen hem , — hoe
glibbrig is zyne levensbaan , hoe ligt kan by ftruikelen!
Nu komen hem die wyze lesfen zyner ouderen te
de , daar hy in eene waereld rond zwerft, vol van bekooringe , daar men ongebondenheid losheid en
ruuwheid , met den naam van wellevendheid beflempelc,
en den grooten eernaam draagt van zyn waereld te verftaan ; naar den fmaak gekleed — fraai gecoeffeerd , en,
een aantal van zotte Jaffe — verwyfde complimenten , gepaard met eene menigte bastaard -wporden , maa.ken den jongeling aanzienlyk en geacht : dan — by vergeet niet , beleezen te zyn in allerleie romaneske verhaalen , fentimenteele liefdensgevallen , en zoo genoemde
werken van finaak : dan — hoe ligt weegt hy met dit
apes ! Zaaken van belang — van gewigt, zyn hem onbekend , doch dit is buiten den fmaak — om God en
zynen dienst is geen tyd van denken , dit verfchuift men
voor den ouderdom , zoo men die. bereikt : en zie
daar in zulk eenen fmaak , in zulk eene manier van leeyen , (de een wat meerder , de ander wat minder, )
nadert by tot zynen middelbaaren levensftand , nu
moet by, in den kring der maatfchappy geplaatst, ook tot
nut in dezelve verftrekken, en, door den Heiligen band des
1iuwelyks verbonden , met kroost gezegend , zich toeleg.
gen , om hen braave Christenen waardige leden der
famenleving , te doen worden , — daar nu de een zich
beyvert, om nuttig te zyn in het Kerkelyke, daar tragt een
ander uit te munten in het zoo wigtig Staatsbeftuur,, of om
het nuttig koopbeleid te handhaaven ; daar weder anderen
bun werk maaken, am door kunften en wetenfchappen i en
allerleie foorten van ontdekkingen ,zig beroem the maaken, by
zyne medemenfchen, en voor zyn volgend geflagt! dus , en
op zulk eene wyze, nadert de mensch
fpoed de fterveling , elk onder het handhaaven zyner bedryven, na zyn
einde. — Hy woelt
flaaft — zorgt
vomit
ontwerpen en plannen
brengt by een — plant
breekt weder of
bouwt
legt zich ter ruste
ftaat weder op — fmaakt guile vreugd, wrangen tegenfpoed, en zie daar, onder dit alles , nadert langzaam
de ouderdom , de Eerwaardige grysheid , de fierlyke kroo ne: nu beginners de vermogens der ziel te verflaauwen —
de aandoeningen verflompen , alle vermaaken beginners te
D2
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wal ge n ! De dagen zyn gekomen, de Paten genaderd,
waar in wy hem hooren zeggen , ik en heb geenen lust.;
Dan , welgetukzalig is de man, die zyn voorigen tyd wet
befteed heeft.
Aanvallen van onderfcheidene angemakken treffen
den ouderdotn by beurte
een mindere werking van
bet bloed doet hem in kragten verminderen , de
boode des doods klopt aan en verwittigt hem van zyn
aanftaande reis na de eeuwigheid , *ant — zyn uurglas is ten einde geloopen, en heeft hy zig, in alle zyne
daaden', als Christen — Burger — Echtgenoot i of VaGodsdienftig•ten aanzien van
der, loflyk gedraagen ,
zynen God -- regtvaardig ten aanzien van zyn even•
maatig voor zig Zelven , geleefd, met
naasten , en
welk een bly vooruitzicht ziet by dan zyn einde tiaderen!
Hy aanfchouwt den dood als een • blyde boadfchap
dankende zynen God, die hem, door alle de verwisfelende tooneelen Van flit leven ; gebo}pert heeftt verheugende zich reeds in het blyde vooruitzicht van die
alles to boven gaande verlustigingy vvelke uit Gods onmiddelyke tegenwoordigheid ; in de toekomende waereld , zal
voortvloeijen: Hy doet zyne vrienden en htaisgenooten
om zyne bedfponde verzamelen , (daar zommigen van dezelve reeds ftaaren op zyne langvetgattde fchatten) roept
bun met eene afgebrokene Item toe , %vent niet over my,
myn fterfuur tchenkt my
laat myn heir u flreelen
meet gelnk , dan 't uur waarin ik werd gebooren — ik
heb aan myne beftemming hier 1761daan ,
den oogenblik
flegts , en de tyd zal aan myn breekend oog ontzinken : nu verwisfek al myn (mart in hemelwellust, en
ik vaar getfoost naar God , daar het feed in 't graf
verzinkt; gen babge traan wordt meet gefchreid ; ik verwagt u aan geene zyne van het graf, daar wy het wyze
doel van ons lot zullen kennen: Zoo gnat hy uit dit
bevtelt zynen geest in
fterfFelyke na bet onfterifelyke ,
de handen van zynen hemelfchen Vader , — zyn, laatfte
polsflag Wit
hy blaast zynen adem uit — fie&
en is
niet meer.Zoo klirnineri onze leVensdigen
Naar 's hoogflens eeuwig welbehaagem,
Au eens in 'wanner en verdriet.,
Dan weer in blydIchap onzer harcen:
liu mengt Gods wysheid vreugd met
Het waIr genoecen huist hier niet.

firarten:
Neen,
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Veen, de onvolmaaktheid in dit levers
Doat ons verlangew, near een goed,
pat deeze waercld — dat de tyd, ons niet kan geeven,
Naar een beltendig bell, dat aan de' ziel voldoet.
Ilet lighaam fterft
de pest, ontbonden,
Stygt /mar den kreits der herneironden,
En fhelt door luck en wolken been,
Door ' t eindloos fuim der Starrenkringen,
Naar de OpperpQrzaak Mier dingen,
Die met zyn gunst hem bier befeheew,
Niets kan zyn viugge vaart beperken . • .1
By nadert aan de hooglke wyk:
By hoort dar Englen zang — zy zingers van Gods werken,
1,)aar heft by met bun am] in 't eeuwig juichend ryk.

4

Mensch kortelyk berchouwd, in alle deszelfs,
datr
verfclleidenheden , van zyne komst deeze waereld tot
aan zynen dood; dat aan het befchouwen van den Mensch
aan ons menfchen leere , dat uit zyn floflyk beeld de
glans der Godheid ftraalt : mogten dan alle ooze vermo•
gens altoos van ons aangelegd worden tot eer en heer•
lykheid van onzen wyzen Maaker. — De rede, ons van
God gefchonken , ontfteeke onze ziele in liefde tot hem,
beteggele onze woesre drifters ,
leere ons de deug4
van de 0,ndeugd onderfcheiden
verlietTe ons
boven al war leeft ; zoo Zy Gods wyze wil altoos
de rigtfnoer onzer daaden, regele onzen gang op
'slevens kronkelpaden, — en doe ons altoos erkennen
de wysheid Gods , in alles wat zyne onbepaalde magt
verri,gt.
Mensch gezel der Englenkorent
Weérglans van Gods Heerlyltheidi
Die, voor de eeuwigheid geboren,
Len volzalig lot verbeidt:
Wie kan uw geluk befeffen?
Gy moogt, boven 't hag gediert,
Dat in grove lusten tiert,
Uvven glorieflaat verheffen,
Qy hoort 's Maakers grootheid Wilkens
In des Serafs lofgefchal,
En ziet zyn volmaaktheen blink=
In den fpiegel van 't
'door zyn voetfchabel gebogen
Bid gy hem eerbiedig aan :

y verheft zyn wonderda8a
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En menschlievend mededogen.
Laat de dood uw lyf ontzielen,
U doer zinken in het graf,
En uw diersch gebouw vernielen,
Gy legt flechts uw tinier af;
God zal eens de keen ontwinden
Van u neergevaIlen leest.
En uw afgefcheiden geest
Met een hemelsch huffs verbinden.
Dan zult gy, verheerlykt, praalen,
Voor Gods glansryk aangezicht! .
wie kan die glorie maalen? .
Hier bezwymt myn kruipend dicht.
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y vinden het voordeligfte getuigenis, omtrent de voor,
V treflyke kragt dezer Plant, by een uitmuntend Duitscb
Schryver, den Herr THILENIUS Offchoon by altoos
na de kragtigfte middelen zogt , was by altyd eenigiints
hicrvoor bedugt geweest , 'niet alleen wegens de hevige
werkingen , welke , het vooral in die gevallen, waarin het
van dienst was , op de maag en ingewanden uitoefende,
Inaar ook wegens de onzekerheid der gift, waarin het nog
to veel nog to weinig zoude werken.
Hieromtrent door WITHERING gerust gefteld, beproefde
ley , daar by in het jaar 1786 ter regter tyd de bladerea
konde verzamelen , dit middel, en vond dat het niet alleen zyne verwagting vervulde , maar zclfs fomtycis, overtrof. Hy verkoos dit middel vooral om deszelfs uitgebreide in het oplosfen der Verhardingen in
in Ingewanden , welke niet alleen de weder inftortingen der Waterzugtigen veroorzaken , maar ook dikwyls een
byzondere en langdurige behandeling vorderen. Andere
oplosfende middelen durft men zelden lang genoeg , en ia
een
(*) MediciniMesmdChirurgifilieBenieranzen, Frankfurt, 1:(19,
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een behoorlyke mate , toedienen , dewyl de vaste delen
daardoor nog meer verzwakt , en de vogten nog meer
verdund, wordende , de Zieken dies te eerder op doze wyze ten grave gaan.
Hy gaf aan een Vrouw , die door droefheid in een
gemene Waterzugt vervallen was, zodat haar lichaam van
'r hoofd tot de voeten gezwollen was, dagelyks twee grein
Digitalis met _Flores Casfice. Zy had een Iterken hoest met
een zeer moeilyke fluinnozing , haar fmaak was aardagtig,
bet water weinig en brandig , en de zwelling zagt. Nadat zy 's morgens en 's avonds, gedurende vier dagen, een
grein gebruikt had , verminderde de zwelling van amen
en voeten merklyk , maar de borst bleef beklemd , en de
pols wierd zeer Ian gzaam. Na dien tyd, wierd zy, niettegenaaande zy nu twee grein gebruikte, daaglyks erger, en
!bed.
Een aambornige Vrouw kreeg een Buikwaterzugt , met
een opzwelling der benen , met een onregelmatige en tusfchenpozende pols; de Heer nuLENius gaf haar agt poej ers ieder van anderhalf grein Digitalis , waarvan zy
s morgens en 's avonds den moest gebruiken. Na vier
dagen tyds , had zy reeds veel gewaterd, alle zwelling was
verchvenen , de pols floeg geregeld , en de ademhaling
was veel gemaklyker. Zy gebruikte toen nog zes giften
ieder van twee greinen , waardoor zy volkomen herlleht
wierd; behalven , dat zy nog enige matheid en filling
bad, welke geheel door het gebruik van Extract van Gen.
tiaanwortel , en Eikeknoppen , met een tinttuur van Speceryen wierd weggenomen.
By verligtte , door twaalf giften , ieder van anderhalf
grein Digitalis met zuiker en Okuda Cast een Vrouw,
die, na een flyrnkoorts, waterzugtig wierd, zodat de built
en benen zeer gezwollen waren , en de ademhaling zeer
bezwaard was. De zwelling wierd door de Digitalir
geheel en al weggenomen ; doch zy flied vyf weken
daarna.
Een Vrouw kreeg , nadat zy voor een loomheid door
de leden adergelaten was , een zwelling des batiks en der
benen , door bet fcarificeren verminderde in 't eerst de.
ze zwelling ; doch keit daarna was het gehele lichaam
opgezet. Zy loos& weinig water , en had eerst een
plaatslyke pyn in de mild , en daarna op de plaats der
lever. Nadat by haar purgeerpillen , die fterke ontlastingen te weeg bragten, gegeven had, liet by haar poejers
van
D4
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van twee grein Digitalis gebruiken , en daarop thee, van jeneverbesfen getrokken, drinken , en tevens de benen in
droge warme zemelen (oven. Deze floving verdroeg zy
niet ; maar de poejers der Digitalis deden bear in 't
eerst veel water low. Naderhand klaagde zy over fterken dorst , zy loosde weinig en zeer dik troebel water ;
zy gevoelde, om den anderen deg, de pyn in de zyde, eri
een zekere huivering door de handen en voeten. Hy.
fchreef haar nu Eikelkoffy,, een Virum Squilliticum met Elix.
voor , liet haar voor den dorst honigazyn met
water drinken , en fond haar des middags een glas wyu
roe. Zy wierd, bier door, van alle toevallen bevryd; dock
toes het water wederom begon op te zetten , gal hy haat
het volgende aftrekzel :
Herb. Digit.. Purp. dr. ii.
Aq. Fontame unc. xii.
digere per iv horas , colat. adde
Aq. Cinam. c. vino. unc. ii.
's 1\lorgens en 's vonds een eetlepel.
Zy genes bier door, volkomen.
Een zestigjarig Man , van een llymagtige gefleldheid.,
kreeg eerst een Hydrops Anafarca , en daarna een Borst?
waterzucht , zodanig , dat by niet in het bed leggen kon7
de. Door het gebruik van de Squilla met Syrup.juniper.
wierd eerst de zwelling , en daarna door de Scilla met
Antimon. aur., en Spec. Anifat. met een aftrekzel
van de Rad. Senegm , de benauwdheid weggenomen. ZyT
rte verdere genezing verwaarlposd hebbende , ftortte hy
fchielyk in , en herfielde ook wederom door bet gebruil5
yen 15 poejers , welke nit een halve drachme Digitalis,
vyf gr. Sulph. aur. Antim. , en vyf gr. zuiker, beflonden ,
waarop, hy een aftrekzel van geneverbesfen , als thee gedronken, liet gebruiken. Teti derdenmale ingettort zynde ,
genas hy nu volkomen door dezelfde middelen.
Een driejarig Kind, 't.welk, in den zoiner, tweemaalpetechice zonder koorts gehad had , kreeg in het najaar een
algemene Waterzucht. Na bet toedienen van een breakmiddel , gaf men haar vier grein Digitalis in twaalf poejers verdeeld. 'Er volgde eeit fterke 9ntlasting van tlym
door braking en afgang , en hierop loosde het kind veel
water ; oin de kragten te herftellen, gebruikte bet Pontacwyn.
Een
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Een Man van 49 jaar , een fterke brandewyrtdrinker,
wierd door een algemene Hyarops Anafarca aangetast, by
had reeds een flikzinking gehad , en op de benen, die
rood waren, vertoonden zich blazen; by waterde weinig,
echter was zyn pols nog vry kragtig. De Meer THILE■
kilvs gal hem 24 greinen Digitalis met Flores Casf,i4 gemengd , die tot tz poejers gemaakt w. ierdeA ; by het hem
Geneverbesfen nadrinken , en alien dag een glas Genever
drinken , op ieder been een kop zetten , en ze daarna wel
dekken. Den tweeden dag begun by reeds zo fterk te
wateren, dat by hetzelve by emmers vol loosde, de koppen gaven een yskoud weivogt , de benen genazen
hierop ipoedig , en binnen korten tyd was by geheel van
zyn Waterzugt herfteld. Ter verlterking wierd hem nog
eenigen tyd een Vinum Squilliticum met tindura arometica
toegediend.
Egn Vrouw kreeg, na bet te vroeg ophouden der Stonden, een aan de benen, welke, opgedroogdzynde,
een Buikwaterzugt veroorzaakte. 'Er wierden aan de
benen fontanellen gezet, en twee grein Digitalis met Crawl.
Tartari, en Citroenzuiker, voorgefchreven.„.Na het gebruik
der poejer, braakte zy veel groene gal, wierd bedlegerig,
de buik zwol fterker op , maar de dorst verminderde, en
zy waterde lets meer. Zy gebruikte een laxeermiddel, en
hierop de Esfentia Fuliginis , Cinainomi , enz. en daar de fontanellen niet droegen , wierden 'er nieuwe fpaanfche vliegen op. de benen gelegd , en dagna het Ung. Citrinum
aangewend. bit verligtte haat. zodanig , dat de zwelling
des bulks merkelyk verminderde.; egter bleef 'er , diep'in den
buik een brandende pyn over. Na dat de voorgaande
middelen met een afirek fel van Digitalis gepaard waren.,
waterde en zweette zy 'smurgens zeer iterk , en herftelde
daarna volkomen.
Een Weduw, die een Oepende Borstkanker had, wierd
door een Geelzugt aangetast, verzeld met pyn in de le.
ver , welke zich tot den rug toe uitftrekte. Zy Dam
braakwynlleen , en daarop een mistuur met Extract. Saponar. Tartar. Fitriol. & Syrup. Noflurcii. Des niette boenliaande vermeerderde de Geelzugt, en zy wierd waterzugtig. Het water was niet aileen in de benen , maar
ook in den bulk, en was -verzeld met fpaarzame waterloling , en een pyn by de minfte aanraking des onderbuiks.
De Heer THILENIUS gaf haar de volgende poejers:
D5
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44, Sp. Sal. coagul. dr. H.

Pulv. Digit. Purp. gr. viii.
Flor. Ca Tice. Scrup. ii.
Div. in Pulv.
viii.
ra vier dagen.vermeerderde de waterlozing, doch de bulk
wierd meer opgezet ; zy wierd hardlyvig, hoestte, en had
walging. Hy gaf haar een purgeermiddel, en daarop,' tz
grein Digitalis iu agt poejers. Hierna verdween de Geelen Waterzugt ; doch de poejers fchenen op het Kreeftgezwel geene werking gedaan to hebben.
Een Vrouw, die zich, door koude , een zugtige opzetting
van built en benen
'
op den hals haalde, gebruikte vyf poe.
jers van de Digitalis, braakte daarvan, en ging zo veel
water door de urine of , dat hetzelve door het vertrek
ftroomde. Het middel daarop verlatende , kreeg zy een
algemene Waterzugt met blauwe vlakken , en alle tekenen van een bederf der vogten. Zy wierd toen wel verligt door poejers van Digitalis met Cremor Tartari &
Cortex Winteran. ; doch flied naderhand.
Een aamborftig Man wierd , na dat hy enige dagen
koortzige toevallen gehad had , door een Waterzugt van
buik en benen aangevallen , verzeld met grote zwakheid. Hy was bleek , doch blozend van wangen, hy
adernde moeielyk , en wierp taje etteragtige lluirnen op.
Na dat hy, 's morgens en 'savonds, een grein Digitalis, en
's nademid'dags Galb. & pedor, gebruikt had, en
daarop water na welgevallen gedronken , vond by zich
fchielyk zeer verligt, en was in twaalf dagen
Een Kraamvrouw wierd , in de eerfte agt dagen
van haar kraam , door een koorts aangetast , waarop
het zog fchielyk verdween , kort hierop wierden de voetea ), bulk en handen, opgezet, zo dat zy geen voet verroeren, en bezwaarlyk leggen, Monde; zy waterde weinig,
zweette fterk , en had des nagts veel hitte en dorst, De
Heer THILENIUS gaf haar 12 poejers , die uit twee dr.
Crem, Tart, en 12 gr. Digitalis beftonden, waarop zy ger.
Renvvater moest drinken. Na dat zy deze poejers zes dagen
gebruikt had, veroorzaakten zy een fterken afgang , een
rnitne waterlozing , en een vermindering der zwelling ;
niettemin bleven de fchaamdelen tot beritens toe gezwollen; en op den linker voet vertoonden zich kleine blazen ,
die fpoedig weclerom verdwenen, Hy fchreef haar nu
voor ;
rit Herb.

VAN 'T PAARSCH VINCERHOEDSKRUID.

5S

K Herb. .Digit. purp. dr. i.
Cremor. Tartar. Sol. unc. i.
Bull. c. aq. font. unc, ix. cola. adde
Syr. Rub. Idai unc. is.
om 's morgens , 's nademiddags en 's avonds , een eetlepel
van te nemen. Hierdoor verdween de Waterzugt in veertien dagen. Hy tied haar vervolgens veriterkende middelea te gebruiken, en een fontanel aan het been te zetten.
In agttien dagen verdreven .grein Digitalis een
komene Waterzugt by een Meisje van 34 jaar, wier maandilonden verftopt waren.
In den tyd van tien dagen week een voikomene Ana.
farca by een Meisje van cif jaar door purgeerpillen en
grein Digitalis.
De Heer THILENIUS befluit uit deze gevallen , dat de
Digitalis boven de meeste middelen tegens de Waterzugt
de voorkeus verdient , daar zy ook een kragtig middel
tegens de verftoppingen der ingewanden, verhardingen en
fcsofulen , is.
Een beroemd Zwitichers Geneesheer , Dr. SULZER , verhaalt een geval van een algemene Waterzugt , die met
een uitterende koorts , en zodanig een veritopping der lever, gepaard ging, dat men die uitwendig verhard
voelen. Na dat men enigen tyd de Zeeuyen en andere pisdryvende Geneesmiddelen vergeefs beproefd had , befloot
by ook de Digitalis in de volgende vonn te geeven:
it, Fol. Digit. purp. dr. iS,
4q. Bullient. unc. iv.
pulv. Cinamom. unc. s.
Digere per quat. horas, Mat.
's morgens vroeg en 's avonds een eetlepel. In 't eerst
deed dit middel generhande werking; doch daarna kwamen de toevallen van walging , benauwdheid , duize, beneveling en verduistering van bet gezigt, Hy
gebruikte daarna eenige poejers van de Digitalis. De
fluimlozing en de fpeekzelvloed waren fterk , en gaven
verligting ; dan men was verpligt met het middel op
te houden. De pols wierd nu trager van 13o tot
go of go. Men beproefde nu wederom de Scilla , en.
gaf daarop een zweetmiddel , walrop de huid vogtig
wierd; maar het water bleef dik en troebel. Na het toedie.
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tlienen der Sapp Antimon. met het Pulv. alt. Plumtneri
loosde de Zieke veel ilym. Men gaf nu de Rhabarber
met vlug Loogzout, op de wyze van PEYRILlië, en hierna
raakte hy niet alleen veel water kwyt, maar de ontlastingen bevrydden hem van veel flym en verflopte floffen.
De Waterzugt verdween nu allengs, dt lever wierd.we,
tier zagt, en de Lyder herftelde, eindelyk volkomen. De
Hear suLzEu. denkt, dat de Digitalis bier veel nut gedaan heeft; doch dat het vlug Loogzout de natuurkragten /weft opgewekt om deze omwenteling gelukkig te volbrengen (*)„
De Heer Dr. $CHERB verhaalt drie gevallen , waarin
de Digitalis welenibge verligting doch gene genezing,
te weeg bragt, maar daarby zulke hevige walging en braking veroorzaakte , dat hy dezelve vooral, niet boven de
andere pisdryvende middelen /hide (t).
Offchoon ik nog weinige gelegenheid gala& heb, om
met nadruk de Digitalis te kunnen beproeven, en die gevallen, waarin ik dezelve heb 4angewend,meest wanhopig
waren , zodat ik 'er weinig uit kan belluiten, zal ik dezelve hier egter mededelen,
Een Vrouw van 59 jaar kreeg, na, het ophouden der
menfes , eerst, gezwollene.benen, en daarna een Borstwa,
terzugt. Zy had de hevigtte benauwdheden , hartkloppingen, cell zeer ongeregelde pots, kortademigheid, en
ton niet agterover, of op eene van, beide zyden,leggen. lk
bad Naar dikwyls door pisdryvende middelen, vooral door
het Sal fuccini, veel verligting toegebragr. Eindelyk begonnen de , bulk en beneu zodanig te. zwellen , en de
benauwdheid tot die hoogte te ftygen , dat ik alle ogenbilk een ftikking vreesdq de Zeeuijen, het Sal fuccini,
Rob. Yuniperi,.en andere pisdryvende middelen, waren zonder de minfte verligting gebruikt; ik dagt dus raadzaam,
pp bet getuigenis van WITHERING en THELENIVS
dit wanhopig geval de Digitalis te beproeven. Zy gebruikte des morgens een poejer van twee grein Digitalis.
!net zuiker. Nadat zy dit een paar uren had ingehad,
volgde 'er een hevige braking, die den, gantfchen dag
duur(4') Mufeum der Hailkunde , herausgegeben von der Helvetiy hen Gezelfthaft carrefponderender drize en Wunartze.
1792.
Et)
c. p. 15 8 . I'M.
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diturde, en van zulk een fterken pisvloed gevolgd wierd,
dat zy in twee dagen van alle zwelling en benauwdheid
bevryd was. Zy gebruikte daarna -nog enige verfterkende middelen , en be y ond =11 een geruimen tyd zeer wel.
Naderhand vernam ik , dat zy langzamerhand wederowt
was begonnen op te zetten ; doch daar zy gemeenlyk de
Ziekte in een hogen trap moest gevoelen, vOOr dat
nlyne p ulp vroag; ftierf zy plotsling.
Len Vrouw van ruin 40 jaren oud , die, .gedurende
verfcheide jaren, een hardnekkigen hoest gehad had, wierd
eindelyk waterzugtig ; hare benen waren fterk
len , doch de opzetting was zagt , en liet een indruk der
vingeren na ; de buik was zeer opgezet ; en men voelde
duidelyk de golving des waters, het water was dun, doch
fpaarzaam , zy had veel dorst en een kleine rasfe pols.
Zy kon geheel niet te bed leggen , was zeer kortadernig,
hoestte veel zonder opwerping ; te bed zeer hoog leggende,
twollen de armen en handen , en de flaap was zeer diep.
Nadat ik enige dagen een Pinum Squilliticunt gegeven
had, verminderde de benauwdheid, en de zwelling der
armen ; - de waterlozing wierd Iterker,, doch de buik en benen bleven gezwollen. Op deze wyze door de Squilla voorbereid zyncle, gaf ik haar eerst een, en daarna twee greinen Digitalis met Flor. Casfice, dan gees werking belpeurende , vermeerderde ik langzaam de gift tot agt mad
twee grein daags. Na deze grote giften, had zy daaglyks
walging, en braking, Welke wel verligting gaven , doch te
veel verzwakten om op deze wyze voort te gaan, voorat
daar het middel de waterlozing niet vermeerderde. Ilt gaf
haar nu een mixtuur uit Rob. ,unip. Sp. Mind. en Sp..
Nitr. d. met aq. yuniperi, waarop zy fterk begon te
zweten. Dit zweet , het wells veel verligting gaf, wierd
door het gebruik van wynwey bevorderd: Hetzelve wierd
zo overvluedig , dat zy het water by ftralen als uit .de
zweetgaten wreef , de armen en benen wierden geheel
dun ; doch de buik bleef hard en opgezet: Gedurende
enige dagen duurde deze beterfchap , doch wel dra
tcheen het water meer in de Borst , het hoofd en de
armen , te verzamelen , terwyl de benen dun bleven. Zy
fwierd nil daaglyks benauwder , meer kortademig , en
/tied eindelyk flaapzugtig.
Ik heb de Digitalis, zedert dien tyd, nog in een geval
van algemene Waterzugt, te gelyk met ancere middeten ,
toe-
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toegediend; doch ik kan om deze rede nit dit geval filets
ten voordele van dit Middel befluiten.
Uit de opgetekende nauwkeurige Waarnemingen der beroemdfte Engelfche en Hoogduirfche Geneesheren, blykt
bet overvloedig, dat de Digitalis ten minften een plaats
verdiene onder die Middelen, welke men in eerie zo hardnekkige en gevaarlyke Ziekte , welke dikwyls de beste
pogingen der Geneesheren te leur flelt, niet behoort
agter te laten.
Proeven met de Digitalis in Hydrocephalus, Mania, en
Bloeclfpuwing.
De Hydrocephalus, of het inwendig Waterhoofd, is gewoonlyk een Ziekte, die van een fcrofulagtigen aart is.
Dr. PERCIVAL vond, dat, van 21 gevallen, elf ten minften duidelyk fcrofuleus waren. Hy beproefde dus, niet
zonder grond , de Digitalis in deze ziekte. Hy zegt, dat
by maar in weinige gevallen de Digitalis beproefd heeft.
in 66n geval, het welk zeer lang geduurd had, en ongelukkig jiitviel , veroorzaakte dit middel grote zwakbeid, verfchillende zenuwtoevallen, en wierd door gene
gciede uitwerking gevolgd. Nadat men kwikmiddelen, en
undere kragtige geneesmiddelen, vrugtloos beproefd had,
flied het Kind, volkomen by zyn verfland zynde. By de
opening vond men, dat de regter zyde der herfenen geheel ontbonden was, de Corpora Striata verteerd, en de
linker holte hield twaalf oncen water in.
In een ander geval van Hydrocephalus internus , gaf by
Elle vier uren twee van de volgende pillen. Pulv. Digital.
purp. Opii. Colat. calomel. as gr. z. m. f. pil. N. Ix.
Na het gebruik van vier pillen viel de Zieke , die twaalf
jaren oud was, in een gezonden flaap, die agt uren duurde. Zy ontwaakte zeer verkwikt, vry van pyn, en kon
zonder ongemak het licht zien. Haar hoofd zweette clerk,
en hierop volgde eene flerke pislozing, en van dit ogenblik of aan beterde zy daaglyks. Dan de Heer PERCIVAL
fchryft de beterfchap vooral aan de Opium en de Kwik toe,
welke laatfle reeds te voren ryklyk was toegediend (*).
Zedert men ontdekt had
dat de Digitalis de pols
aan(*) Medical fads

Okiervations. I ra. Loud. 1791. p. 113.
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aanmerklyk vertraagde , en diensvolgens de kragt van
't hart en der viten verminderde , heeft men ook dit
middel in andere gevallen gebruikt. De Heer JONES
geeft een aanmerklyk geval op van Mania , waariu
de Digitalis, na een aderlating , gevoegd by buikzuiverende middelen , eerst tweemaal daags in poejers van 6da
grein, en daarna tot anderhalf drachma, in zes oncen water afgetrokken , 's avonds en 's morgens een eetlepel, een
genezing te weeg bragt (*).
Dezelfde Schryver verhaalt verfcheide gevallen van
bloedfpuwing, met koorts , en een zeer fnelle pols, verzeld , Waarin, na het toedienen van aderlatingen en verkoelende mid.delen , Uri gr. Digitatis , 'smorgens en 's avonds,
de drift des bloeds aanftonds matigde , de fneiheid der
pols aanmerklyk verminderde , en de Zieke volmaakt her.

ttelde (t).

(*) Medical. Comment. Dec. IL p.
(f) L. c. p. 313.

302.

NATUURLVELE HISTORIE EN HUISHOUDING DER. HO-.
NIG-EYEN. Door JOHN HUNTER, Esq.

(Ulf de Philolophical Transaaions. Part. 1, for. 1792.)
„ Hoe yea 'er ook over de Honig-Bye en de Huishooding van dit zo zonderling als nuttig Infect
,,

• gefchreeven zy, vonden wy, by het doorleezen des Ge39 fchrifts, wegens dit Infect , door den Heer HUNTER.
„ ingeleverd , en in de Philofophical Transaftions ge• plaatst , zo veel mededeelenswaardigs, dat wy niet twyfelden , om het oncen Leezeren , by ftukken op de
„ voeglykfte wyze afgedeeld , in ons Mengelwerk te leezen te geeven: en bepaalen wy ons, voor tegenwoor.
„ dig, tot het eerfte gedeelte zyner Verhandelinge, of
ALGEMEENE WAARNEEMINGEN OMTRENT M •
HONIG - BY&N.

De Gemeene By heeft ter oorzaake van een aantal
byzonderheden in haare Huishouding , de aandagt der
weetgierigen uitgelokt en is, uit hoofde van de voordeelen
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welke dezelve aanbrengt , een voorwerp der belangzoekenden geworden; het is, derhalven, niet te verwon •
deren , dat dit Infea eene algemeene oplettenheid getrokken heef , van het onbefchaaftifte Volk of tot het belthaafdfte tee. Met dit alles, is het niet genoeg waargenomen door den Ontleedkundigen: ten minflen twee wyzen van naafpeuring hebben met zo veel hand aan hand
gegaan als wel behoorde..
De Natuurlyke Historie van de By heeft men meer
aangezien als een gefchikt voorwerp der weetgierigen in
't breede i wanneer men meer voorgefteld dan waargenomen heett. SWAMATERDAM, in de daad, heeft eer aan
den anderen kant afgedwaay , dear hy, met groote nearftigheid , tot de uiterfte kleinigheden, in het byzonder
inaakzel van de By, afdaalde. lk moet /tier aanmerken,
dat bet, over 't algemeen , niet alleen onnoodig is , ii
onze Befchryving der deelen in de Natuurlyke Historie, zo
zeer op kleinigheden ttil te Nan; maar cook over 't ge.
heel onvoegelyk. 't Is orinoodig , wanneer men 'er geen
toepasfing van maake op , lets enders dari de zaak zelve,
kizonderheid wanneer het van geen gevolg is ; maar als
men 'er gebruik van maakt, den behoort het, in zo verre;
nauuwkeurig behandeld te worden. Kleinigheden die bni,
ten het weeienlyke omloopen , verveelen, en doen het, dear
men 't genoegen met onderwys moest paaren , onaangenaarn
en lastig worden ; en dat te meer, indieii de &e'en klein
zyn, en het zintuig alleen :het voorwerp op zich zelven
kah befchouwen , en het verfland her geheel bemaarlyk begrypen , of elle de deelen ,zamengenomen tot eenig astereenvolgend bedryf ken toepesfen. Da is meet al te zeer
het geval geWeest van SWAMMERDAM by Itondt menigwerf na te groote naauwkenrigheid in zyne b'efchryving
van kleinigheden (v).
Maar men heett de Natuurlyke Historie der Infedlen
't groot niet genoeg verftaan, ziAanig, dat dezelve licht
kon verfpreiden over dit Onderwerri , wanneer 'er eene
overeenkottst was ,, en waar dezelve , buiten zulk eene
oveseunkomst , in de By alleen onverftaanbaar moest
bly(*) Ondanks deeze aanmerking van den Heer HUNTER, zat
keurige arbeid onzes Landgenoots , 't welk een zo aan.
inerldyk gedeelte van zyn Bybel tier Natuure uitmaakt, des
dank der Naakomelingfchap verdienen: terwyl men met verwon•

dering de fraaije T/aaten befchouwt , die deeze Itleinighederi
tinder het oog bragen:
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blyven , ter oorzaake van de duisterheid , welke eenige
deelen der Huishouding deezer InfeCten omgeeft: want 'er
is naauwlyks eenig foort van Dieren of het heeft in zyne
Huishouding iets duisters : en waarfchynlyk is deeze zo
groot in dit Infect, als in eenige andere foort van Dieren,
welke wy in edit jaarfaifoen , meest alle dagen , zien; nogtitans kunnen deeze deelen der Huishouding blykbaar weezen in eenige andere foorten van 't zelfde geflacht, en
dus opgehelderd worden uit de overeenkomst; zo dat de
foorten elkander byftand bieden in de ontvouwing der
byzonderheden. Zulks is blykbaar in het geheele geflacht der vliegende Infe6ten : want wat verlooren is in
de eene foort , of niet kan opgclost worden, kan men
in eene andere bewyzen : en wy , bevinden dat 'er zommige dingen in de Huishouding del Byen voorkomen, die
in dezelve alleen niet gezien of betoogd kunnen worien
loch blykbaar zyn in eenige andere lnfeCten; en dewyl
zy dezelfde deelen bezitten , en de andere omflandigheden
gelyk zyn , moeten wy befluiten , dat het gebruik dier
deelen in beide gelyk ftaat: want wanneer eene onattandig.
heid in een Dier in dat Dier niet kan worden uitgevonden , maar wel in een ander,, dan valt het befinit natant-lyk , dat het gebruik: in beide gelyk is.
Schoon de Honig-By eenigermaate onder de Haisdieren
loge gerangfchik t worden,worden nogthans , dear zy zich in
zulk een droin vertoonen, en list verftoorde weerbaare Diertjes zyn , haare bedryven vry duister, en kunnen alleen by
kleine tusfchenvaIlen waargenomen worden ; menigtnaal
kunnen wy enkel de. uitwerkzels zien; 't Been de kennis
van derzelver Huishouding nog onvolkomener maakt. In
veele geval ien ftellen zy onze wenfchen te leur; dikwyts
verbergen zy, als zy kunnen, een gedeelte hunner Huis.
bonding voor ons gezigt. Zy verfchuilen menigmaal
hunne eieren en jongen. Dit neemt men 00k waar. in
viervoetige Dieren en Vogelen.
Naardemaal de Honig-By een Infect is , heeft dezelve
de meeste dingen byzonder aan dien rang van Dieren
eigen : zodanige dingen welke zy gemeen hebben, ko.
men in de Historie van dit Infect niet te paste ; maar
alleen de byzonderheden , die 't zelve van alle andere onderfcheiden , en tot een By rnaaken ; en naarde•
maal de Byen een groot geflacht van InfeCten vor.
men , zyn het de meer zonderlinge hoedanigheden , die
een onderfcheidcn foort van dit Gellacht uitmaaken, Dan
AIZNO. 1793. NO. 29
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de meeste deelen van de Huishouding der Infeeten niet
in alle opzigten begreepen zyn , en fchoon nu bekend in
cenige Infeeten , nogthans in de By als nog niet kunnen
worden waargenomen , maar Welke overeenkomen met
veele omftandigheden tot dit Infect behoorende , moeten
zy in de tegenwoordige Natuurlyke Historie van de By
gebragt worden om dezelve te vollediger te maaken.
Ik zal in de Ontleditag van de Honig-By niet tot kleittigheden afciaalen , dit zou te verveelend, en niet belangryk , weezen. Wanneer wy fpreeken over de Huishouding
van de Bye-volkpIanting, zo als het affcheiden van Wasch,
her vervaardigen der Honigraaten , het verzamelen van
Stof, van Honig, het voeden der Wormen, het dekken
der Poppen , en±. meenen wy de Werkende Byen. In
het voortzetten van eenig onderwerp katnen de meeste
zaaken als k ware by toeval aan den dag; dat is, veele dingen ontffaan uit naafpeuring , die men eerst niet begreepen hadt , en zelfs mislukkingen en proefneemingen hebben dikmaals zaaken te onzer kennisfe gebragt, voorheen
niet bevat, en die vooraf waarfchynlyk niet bevat zouden
hebben kunnen worden: aan den anderen kant heb ik meratmaal op myn gemak proeven genomen, vooraf berekenende wat de uitkomst zyn zou; maar wanneer ik de proeve in werk ftelde , was de uitflag verfchillende , of
ik bey ond, dat de proef niet vergezeld kon gaan met alle
de omftandigheden, die opgegeeven waren.
Vermits de Byen, door hun verbaazend aantal, veel van
haare werkzaamheden verbergen , is bet noodig zodanige
kunstbehendigheden te gebruiken , als kunnen ftrekken om
in die verdonkerde Huishouding licht te krygen. Byekorven, met glazen in dezelve, vertoonen dikwyls veel van
de werkzaamheden deezer Infeeten; Byekorven geheel van
glas tog meer; maar dewyl zy zulk een drom vormen , en
den Honigraat in 't midden beginnen , kan 'er weinig van
gezien worden eer het werk reeds vry verre gevorderd is.
Zeer naauwe glazen Byekorven zyn best gefchikt om die
werkzaamheden aan den dag te brengen: de afiland van
de eene tot de andere zyde zy omtrent drie duimen , en
de hoogte en lengte genoegzaam voor een Byezwerrn out
'er een geheelen Zomer in te werken. Naardemaal dal
rechtflandige Honigraat , ter geheele lengte en hoogte
van de Byekorf , in 't midden die in twee deelen onderfcheidende , de beste Eland is om de werkzaamheden der
Byen te vertoonen, is het noodig aan deeze Diertjes eene
rig-
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rigting in hun werk te geeven, om dien Honigraat
te vervaardigen: ten dien einde moet men een houten fly/
in,'t midden plaatzen , van den top tot beneden loopende,
want zy begeeren den Honigraat van eene hoogte te beginnen. Begeert men ze dwars of fchuins te zien , men
hebbe Ilegts dwarfche of fchuinfche ftokjes in de 13yekorf
te plaatzen. lk had een Byekorf van glasruiten gemaakt,
met •glazen einden , die zeer wel beantwoordde aan de
enkele blootli g ging haarer werkzaamheden; maar alikwyls
zag ik myne 53yen dingen verrigten, waarin ik wenschte
eenige Byen op de daad te betrappen, of een brok van
den Honigraat weg te neemen. lk Het, derhalven, Byekorven maaken van dezelfde gedaante en grootte , mutzamengefield nit verfcheide glasruiten, die ieder afzonderlylc
konden open gedaan warden, zo dat ik wanneer ik iets
zag,, 't geen ik naauwkeuriger, of onmiddelyk, wenschte
tebefchouwen , de ruit te dier plaatze opende , en 't geen,
ik begeerde , zo veel in myn vermogen was , volvoerde,
1k Wiest dit met veel voorzigtigheids aanvangen ; dewyl
de Honigraat veeltyds aan het glas in dit gedeelte
vastgehegt was. Wanneer ik waarnam dat eenige werk.
zaamheden begonnen , welker 'tyd ik wenschte te bepaa.
len , als het leggen en het uitkomen der eitjes, enz.,
maakte ik een klein plekje met witte verw tegen over
het celletje , waarin het ei gelegd was, en tekende daar
op den dag aan.
Daar de Byen Volkplantingen vormen , en eene groote
verfoheidenheid, van .werkzaamheden volbrengen, met eene
maate van naauwkeurigheid , welke die der menfchen
fchynen te evenaaren , heeft de Mensch , in dit geval
geenzins jalours zynde, gereed aan de Byen meer tom.
fchreven dan zy met de daad bezitten; naamIyk een
neerend vermogen : 4erwyl elke daad alleen uit
gefchiedt , zo dat zy dit niet kunnen vermyden of veranderen, dan alleen uit noodzaaklykheid, niet naar verkie•
zing. Men heeft deeze Diertjes tot Wetgeevers, tot Wis.
kunftenaars , gemaakt : in de daad , by eene oppervlakki$re
befchouwingis 'er eenige fchyn van reden voor dusdanige veronderfiellingen ; maar de menfchen zyn veel ver.
der gegaan , en hebben al het openflaande uit hunne ver•
beelding aangevuld ; &eh op zulk eene onnatuurlyko
wyze , dat iemand, het leezende , zich verbeeidt de be.
fchryving van een monfter in handers te hebben. Waar.
raynlyk beilaat de beste wvze, om de Natuurlyke Historic
E2
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van dit Infect te behandeleh , bier in, dat men alleen befcbryft, wat 'er met de daad pints heeft, en de Leezer
zal terflond ontdekken waar de vinding der andere Schryveren gewerkt hebbe ; nogthans zyn 'er eenige verzekeringen welke eene meer byzondere overweeging verdielien , als bet vormen van Koningin-Byen naar welgevallen.
Land en, die weinig onderfcheids in de' Jaarfaifoenen ondergaan , kunnen Infeden hebben, wier Huishouding we/
gefchikt is voor die eenpaarigheid, en welke niet zou voegen
aan eene Lugtgefleltenis , waarin de Jaarfaifoenen veel verfehillen; want InfeCten van Landen , wier Jaargetyden zich
duidelyk kenmerken, als in ons Land, hebben een tydperk in hun levee , waarin bet weinig in onze magt
Itztat om naafpeuringen te doen , en naauwlyks iets kan
ontdekt worden dan by toeval ; want proefneemingen beduiden dikwyls weinig: wy moeten, derhalven , dit opengelaaten vak aanvullen door redenkaveling , en uit de
overeenkomst , zo wy 'er eenige bezitten. Dit tydperk is
voornaamlyk, de Winter by de Infeden , die dat faifoen
door leeven. Dieren van een faifoen gelyken naar veele
Plantgewasfen ; terwyl de Gemeene By alleen een Dier
van bet faifoen is in de gewoone levensbedryven, of 't
geen derzelver vrywillige werkzaamheid mag heeten; van
hier is de By, eenigermaate, gelyk de Mensch , gefchikt
voor elk Land: 't welk de rede kan zyn waarom zy een
zo algemeen Diertje is ; want ik geloof dat de Byen een
der algemeenSt bekende Diertjes zyn ; doch dit kan uit
aankweeking ontftaaningevoige waarvan zy gebragt zyn
in Lugtilreeken, welke zy uit zichzelven niet zouden hebben opgezogt.
Infaten zyn zo klein, en zo weinige van dezelve gefchikt om in een vastbepaalden huislyken that te leeven,
dat men derzelver Levensduur niet gemaklyk konne bepaalen : weshalven wy bier nicer moeten afgaan op proeven ,
uit de omflandigheden ontleend , dan op flellige en reekfireeks bewyzende ; en misfchien dat de leeftyd van de
Cemeene By minst in ons vermogen is om te agterhaalen : want derzelver aantal in dezelfde Maatfchappy maakt
het bykans onmogelyk bier zeker te gaan. z Daar zy eene
Volkplanting oprigten, of eene Maatfchappy 2angaan wei'
ke hand houdt , kan men den duur van% clie Maatfchappy
weeten , maar het levensperk van elk op zich zelven
blyft onbekend. Nogthans zyn wy verzekerd , dat het
alleen de Werkbyen en de Koninginnen zyn die de Meat&hap-
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fchappy aanhouden; want de Maunetjes fierven het zelfde
jaar dat zy te voorichyn komen.
Uit haar hangen aan takken van boomen en uitftekken ,
wanneer zy zwermen zou men bykans overhellen om te
veronderftellen dat de Byen uit ten warme Lugtftreek
herkomftig zyn : nogthans zou men , daar zy zo rum:
zorgen voor de verandering van Lugtgefteltenis , of liever
voor eene- verwisfeling van Jaargetyde , integendeel wel
overflaan om te gelooven,. dat ze gefchikt zyn voor yeranderlyke Lugtareeken ; of liever deeze twee omtlandigheden ons opleiden om te bepaalen dat ze voor beide beftemtl zyn ; en de algemeenheid der Byen bewyst het. Ikbegryp dat, in eene vry eenpaarige warme Lugtftreek, de
Huishouding der Byen eenigzins [can verfchillen van die
in eene veranderlyke, dat, zy zich dan niet in de noodzaalclykheid bevinden om zo veel voorraad op te leggen , en
waarfchynlyk de celletjes zouden gebruiken ,om 'er langer
in te broeden : egter is eene goede Lugtftreek voor de
Byen de gefchiktfte , en haar gelykt , in een gemengde ,
als Groot - Brittanje , een gunftig faargetyde best. Men
vindt de Gemeene By in Europa, Afia , Africa en America.
Dat zy in de drie eerstgemelde Waerelddeelen gevonden
worden , laat zich gereed bevatten; maar hoe zy in Anerica komen , is zo vlot niet re begrypen : want de Byen,
fchoon een foort van handel- en vervoerbaare Diertjes,,
kunnen eene zo langduurige optluiting , als noodig zou
weezen om dezelve na de West - Indien over te voeren
niet werdraagen ; dan alleen in eene foort van Yskelder:
want telkens , als ik gepoogd heb ze in haare Korven te
befluiten , werden zy zo rustloos dat ze zich onderling
ombragten.
Het Wyfje en de Werkby hebben , geloof ik, in elke
foort Angels , die haar in de daad tot een befchadigend ,
of liever een verdedigend, Diertje maaken : want, fchoon
zy aanvallen , denk ik dat het by wyze van verdediging
is , uitgenomen wanneer zy op elkander aanvallen , 't
welk zelden of nooit met de Angels gefchiedt. Naardemaal dit meer tot de Werkbyen behoort , zal ik dat in
overweeging neemen , als ik van dezelve afzonderlyk
fpreeke. Van 't geheele Byengeflacht is de Gemeene By
het ligtst verfloord: want daar zy een eigendom bezitten ,
fchynen zy daaromtrent nayverig , en zoeken 't zelve te
verdedigen : doch bevinden zy zich niet naby haare bezitting dan houden zy zich gerust, en moeten getergd
E3
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worden eer zy sleeken : met al die gezindheid tot verdediging, alleen tot verzekering van haar eigendom , of ter
beveiliging van zich zelven, wanneer 't haar nader geldt ,
bebben zy geene begeerte of gefchiktheid om anderen te
beledigen.' Zo zullen twee of meer Byen op een en dezelfde bloem aazen , zonder dat de eerfte bezitter zulks ,
als zyn regt , eifche : een honderd mogen zich rondsom
denzelfden drup Honig. bevinden , indien dezelve buiten
de grenzen van haar eigen regtsgehied ligt: doch wat zy
verzameld hebben , verdedigen zy. Het is gereed te ontdekken , wanneer zy voorhebben te fteeken ; zy vliegen
met fnelle vaart rondsom het voorwerp waarop zy het
gemunt hebben , en door de fchielykheid haarer beweeging ontgaan zy geflaagen of aangevallen te worden: dit
ontdekt men uit het geluid 't welk zy met de wieken maaken , als of zy onder het vliegen de fteek zullen toebrengen ; dit geluid verfchilt zeer veel van 't geen zy than,
wanneer zy, op een fchoonen avond, met Stof en Honig belaaden , Korfwaards komen vliegen : dit is een
gemurmel van wel te vredenheid. — Wanneer een enkele By door verfcheide andere worth aangevallen, fchynt
dezelve het 'lydzaamfte Diertje , 'r geen men zich met
rnogelykheid kan verbeelden; zy doet geen wederftand , en
Ichynt zelfs niet weg te willen vliegen : laat zich
dooden.
De Byen zyn, misfchien , de eenige Infe6ten die 's Winters eeten , en dus ook de eenige die uitwendig zigtbaaren voorraad opleggen : en daar alle Dieren , Infearen of
andere , die zich , geduurende den Winter, ftil houden,
of in 't geheel niet eeten , of zeer weinig voedzel
nuttigen , in vergelyking van 't geen zy des Zorners gebruiken , in den Zomer vet en welgedaan 'er nitzien ('t
welk ik inwendigen voorraad noem), befpeuren wy niet,
dat de Gemeene By op den eenen tyd vetter is 'dan op
den anderen • 't geheele jaar door zien zy 'er eveneens
uit.
'Er zyn toevallen , welke de Byekorven overkomen,
waar van het niet gemaklyk valt reden te geeven. Ik had
een Korf , in de maand November geheel ledig van Byen
g eworden ; by onderzoek vond ik 'er Been Honig in;
geduurende den Zomer was dezelve flerk geweest ; een
Wespen-nest in den tuin , niet verre daar af, hadt de Korf
in de maand 061ober ontrust ; maar dat Wespen - nest
weggenomen zynde , was alles in volmaakte rust geblee-
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ven. D3eze Korf nader beziende , vond ik 'er flegtts vyf
doode llyen in, en geen drup Honig in eenige cel : niet weinig Byenbrood was 'er bier en daar in de celletjes van
den Honigraat ; dock berchimmeld aan de oppervlakte. —
Aan den anderen kant heb ik Zwermen gehad , die in den
Winter flierven , terwyl 'er een groote voorraad van Honig in de Korf voorhanden was. Opmerklyk kwam bet
my voor , dat zy alle dood lagen met fang uitfteekende
fnuiten ; by die ik opende vond ik de maagen vol Honig,
en de ingewanden vol van uitwerpzels , bovenal in 't agt
terfle gedeelte.
De, Byen zyn mogelyk de eenige Infe6ten , die Hette
by zichzelven voortbrengen , en dus gefchikt om eene
draagelyk welgeregelde Warmte te hebben , buiten welke
zy , gevolglyk , ongemak lyden , en fchielyk fterven.
Deeze warmte maakt , derhalven , niet alleen een gedeelte
nit van derzelver inwendige Huishouding, elk hoofd voor
hoofd betreffende ; maar ook van haare uitwendige of algemeene Huishouding , en verdient overzulks gekend te,
worden. De Hette der Byen kan men door den Thermometer bepaalen , en zal Pc den uitflag opgeeven myner
Protheemingen , in twee verfchillende Jaargetyden genomen.
Op den 18 van July, 'savonds ten tien uuren, met een
Noordewind , de Thermometer in de open lugt op 54°,
plaatfte ik, dezelve boven in een Korf vol Byen, en, in
het tydsverloop van minder dan vyf minuuten , rees dezelve tot 82°. Ik liet 'er den Thermometer den geheelen
nagt ; 's morgens ten vyf uuren was dezelve gedaald op
79° ; 's morgens ten negen uuren klom dezelve tot 330;
Itondt ten den uuren op 84°, en viel 's avonds ten negen uuren op 78°.
Op den 30 December was de Thermometer in de open
lugt 35°; in de Byekorf 730.
Schoon de Byen eene Hette verdraagen bykans gelyk
aan die de viervoetige Dieren uitftaan , is, nogthans , haar
uitwendig bekleedzel niet verfchillende van dat der Infecten , die deeze Hette niet kunnen veelen. 'Er doer zich
geen onderfcheid op tusfchen het bekleedzel der Byen en
der gemeene Vliegen , of Wespen; ook zyn zy niet vetter :
al het welk de Byen tot flegte bewaarders van warmte
maakt ; zy zyn, derhalven , koudlyk , en, in eene koude
al te ftreng voor haar om met genoegen te leeven , vergoeden zy het gebrek , waar voor zy, uit hoofde haarer
kleinheid op zichzelve blootflaan , door zich in een dront
za•
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Kamen te voegen. Een enkele By heeft zo weinig vermogen ow zicn te verwarmen , dat zy welhaast bevangen
en bykans beweegloos worth: de gewoone nagtkoude in
den Zomer kan dit uitwerkzel hervoortbrengen ; en eene
koude hier toe in .ftaat doodt 'er veele. Een Gemeene By
is , overzulks , verpligt in eene Maatfchappy te woonen,
zal zy , in koud weer , het leven behouden.
Wy weeten , dat de verteering der Hette grooter kan
weezen dan het vermogen om dezelve voort te brengen
wanneer dit het geval is, bemerken wy het, en doen dan
zodanige bedryven als uit ontftaan , of natuurlyk
nit den gevoelden indruk voortkomen , of zo als reeds
gewoonte en hebbelykheid ons geleerd hebben. Veele
Dieren winden , als zy een overmaat van Koude voelen ,
zich op in hun eigen vagt ; • alle de uiteindeu der leden
in het midclenpunt, of het holle van den buik, brengende.
Vogels liggen de pooten onder den buik, en fteeken de
fnebbe tusfchen de vlerken en het lyf: veele, indien Diet
alle, trekken na warmer plaatzen , of uit Inftinet , of uit
gewoonte ; maar de Byen hebben geen ander middel dan
zich in een digten drom byeen te voegen, en hoe grooter
deeze is, des te beter.
Naardemaal de Byen zeer ligt door Koude aangedaan
worden , is ook haar Lan& , ten dien aanziene , zeer
flerk , als mede omtrent de Vogtigheid. Ik heb waargenomen ,
dat een Zwerm aan de openingen van de Byekorf hing,
gereed ow weg te vliegen , en onmiddelyk weder in dezelve
te rug zien keeren. 'Er ontflondt eene Koude, die ik niet
voelde, en binnen kart was de geheele Zwerm ter Korf in
getoogen de Koude toeneemende , bemerkte ik , in 't einde ,
de oorzaak van deeze hertocht. — Ats 'er Regen op handen is, zien wy de Byen in groote menigte t'huis komen ,
en naauwlyks blyft 'er een enkele buiten.
De eitjes der Byen vorderen deeze Warmte zo wel
als de Diertjes zelve, de Byewormen en Poppen kunnen
niet leeven in eene Koude van Go of 7o 0. Deeze Warmte
houdt het Wasch zo zagt, dat de Byen 't zelve, met gemak , kunnen kneeden. In . glazen korven , of in welke
men glazen ventlertjes heat , zien- wy dikwerf een waa•
fem aan den binnenkant van het glas , bovenal , wanneer
bet glas kouder is dan ue lugt daar binnen: of dit uitwaafeming is van de Byen , voortkomende uit derzelver
lichaam of longen , dan nit de Honig, kan ik niet zeggen.
('t Vervolg by eene nadere gelegenheid.)
BIS■
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BESCHEYVING VAN, EN WAARNEEIVINGEN OP, HINZUAN
OF JOIIANNA EEN E1LAND TUSSCHEN HET NOORDEINDE VAN MADAGASCAR EN I1ET VASTELAND
VAN AFRICA. Door Sir WILLIAM JONES, Voor-

zitter in de Societeit tot Bevordering der
Oosterfche Kennis fe , te Bengalen.
(Vervolg van bl. 3o.)
ontvingen geen antwoord van Prins SALIM, en,
' in de daad , wy verwagtren 'er geen; dewyl wy 't
Wy
voor een toegeftaau fink rekenden, dat by ons oogmerk ,
om by zynen Vader , den Koning , een bezoek af te leg.
gen, goedkeurde. WI& Zonnen opgang, vervoegden wy
ons aan den oever in het volzeker vooruitzigt . van een
vermaaklyk tochtje na Domoni ; doch wy vonden ons te
leur gefteld. De Dienaars, aan 's Prinfen deur, verrneldden
ons, met veel koelheids , dat hun Heer ziek , en, zo zy
geloofden , in flaap was ; dat by hun geene bevelen wegens de Draagftoelen gegeven hadt , en dat zy hem niet
durfden ontrusten.
ALWI kwam welhaast by ons om zyne pligtpleegingen
af te leggen ; by werd gevolgd door zyn oudften Zoon
AHMED , met wien wy wandelden in de tuinen van de
twee Prinfen SALIM en HAMDULLAH. De Egging was uit den
art goed; maar wild en woest , en in SALim's tuin , waar
zvy intraden door een elendige opening, zagen wy eene
gefchikte Badplaats van (teen opgehaald , maar Coen geheel vervallen , als mede een Afdak by wyze van een Zomerhuis , gelyk aan 't geen waar onder wy geeeten hadden by den Gouverneur, doch kleinder en flordiger. Op
den grond , lag eene foort van wieg , omtrent zes voeten
lang, weinig meer dan edn voet breed, gemaakt van !oarden, netswyze , doch verre van keurig , door elkander gevlogten , met een langen en dikken bamboo-tak aan wederzyden. Dit hoorden wy, met verbaasdheid, was een Koninglyke Draagfloel , en een van die Voertuigen waarin
wy op de fchouderen zouden gedraagen geworden zyn,
over bet gebergte.
Veel gefpreks had ik met AHMED , die ik een verftandig
en gefpraakzaam Perfoon vond. Hy verhaalde my , dat
veeE5
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veelen zyner Landgenooten Gedichten maakten , en Zanetuic.
ken opitelden, en dat by zelve een groot liefhebber van
Dichtkunde en Muzyk was, dat, indien wy ten zynen huize
vvilden eeten , hy voor ons zingen atm, en fpeelen. Wy
namen zyne uitnodiging niet aan, dewyl wy beloofd hadden, om , zo wy ooit een dag in Matfamudo ons ophielden , by BANA GIEU te zullen eeten; deeze was een eerlyk
man , van wien wy aan boord Eieren en Groente kogten, en aan wien eenige Engelfchen den naam van Lord
gegeeven hadden, waarop hy iich Diet weinig liet voorftaan. Wy konden , derhalven alleen een morgenbezoek by SAYYAD AHIVIED afleggen. Hy zong een Lofzang of twee in 't Arabisch, en paarde zyn fleepend, fchoon
hartroerend, Pfalmgezang met het fpeelen op eene foort
van Luit, welks fnaaren hy tokkelde met een agterwaards
geboogeu pennefchacht : het fpeeltuig was zeer onvolkomen ; doch fcheen hem zeer to vermaaken. De naamen
van de fnaaren waren 'er op gefchreeven met Arabifche
of Iridiaanfthe , Letteren, enkele en zamengeftelde ; doch ik
oordeelde het der moeite niet waardig dezelve of te
fchryven. Hy gaf aan Capitein WILLIAMSON die eenige
Letterkundige Zeldzaamheden aan de Boekery te Dublin
ten gefchenke wilde geeven, eene kleine rol , waarop eeri
Lofzang met Arabifche Letteren gefchreeven flondt; doch
in de teal van Mombaza , vermengd met Arabisch: dart
het verdiende naauwlyks eenige aandagt ; naardemaal de
Taalftudie weinig innerlyke waarde heeft , en alleen nuttig is als een hulpmiddel om tot wezenlyke kennis te geraaken , welke wy niet wel kunnen verwagten van de
Mozambique Dichters. AHMED zou zo ik geloof , met
verrukking onze Europifche Airtjes (ik zonder altoos de
Franfche Melody uit) gehoord hebben : want zyn geliefde
toon was een gemeene Ierfche Dansdeun , waarin hy
zonderling genoegen fcheen te fcheppen.
By ons wederkeereu na den never, dagt ik ow 't beloofde bezoek by den ouden ALWI en by Prins SALIM, wiens
charafter ik toen nog niet had leeren kennen. Ik befloot
daarom alleen aan land te blyven. this middagmaal hadden
wy vroegtyds by BANA GIBU befteld. — ALWI liet my zyne
Handfchriften zien , die ineestendeels de Plegtigheden en
Voorfchriften van zynen Godsdienst betrofFen ; en den derzelven , 't geen ik voorheen in Europa gezien had, was eene
verzameling van verhevene en fchoone Lofzangen ter eere
van
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van MAHOMETH , met uitleggende aantekeningen op den
rand. Ik verzogt hem my 'er een voor te leezen , naar de
wyze der Arabieren , en by zong het op een trant die
ver van onbehaagelyk was ; doch ik hou my verzekerd
dat by het ZangRuk zeer gebrekkig verflondt.
De plaats , waarin wy ons bevonden , was aan ftraat
open , deeze was welhaast opgevuld met Menfchen; de
meesten hunner waren Muftis, of Verklaarders der Wet;
en ALWI misfchien begeerig om hun zyn Geloofsyver ,
ten koste van Welleevenheid , te toonen, vestigde myne
aandagt op eene plaats in eene verklaarmg des Corans,
welke ik zag dat op de Christenen gemunt was. De Verklaarder, met eenige byvoegzelen (doch over 't geheel
niet onnaauwkeurig) de oinflandigbeden der Verzoeking vermeld hebbende , legt deeze taal in den mond des Verzoekers : „ Schoon ik niet in fla g ben u te bedriegen ,
„ nogthans zal ik door uw toedoen meer Menfchen mis5, Leiden , dan gy zult te regt brengen!" De Mahomethaanfche Schryver voegt 'er by : „ En dit was geen ydele
„ bedreiging : want de Inwoonders van een Koningryk,
veele duizenden mylen in uitgeftrektheid, zyn tot nog
• zo bedroogen door den Duivel, dat zy godlooslyk ISA
,, den Zoon van. God noemen! — De Hemel behoede
„ ons, " laat by 'er op volgen , „ van de Christenen , zo
„ wel als van de yooden, te lasteren !"
Schoon een Godsdienstgefchil met deeze hardnekkige
Yveraaren zo ontydig als vrugtloos zou geweest zyn,
verdienden zy, nogthans, myns oordeels , eene kleine beitraffing: dewyl zy het 'er op fcheenen gemunt te hebben
om my lets beledigends ollder 't oog te brengen. „ De
s, Verklaarder ," zeide ik, „ was zeer te befchuldigen
„ over eene zo weinig onderfcheidende en haastige uitDe Tytel, welke uwen Wetgeleerden , en u , zo veel
• praak.
f
aanftoots geeft , was in 7udea zeer gebrctikelyk , daar
„ zy , door eene Route figuurlyke fpreekwyze, met het
„ Hebreeuwfche taaleigen overeenkornftig, fchoon niet ge„ bruiklyk in 't Arabisch, aan Engeten, aan Heilige Man,, nen, ja zelfs aan geheel het Menschdom, die COD hun,, nen Vader moeten noemen, den naam van Zoonen GODS
„ gaven : in deezen wydluftigen zin , noemt een Apostel
„ de Uitverkoorenen , Kinderen GODS , en den MESSIAS
„ den Eerstgeboorenen onder veele Broederen ; maar de
• woorden &nig- geboorenen worden in ten hooger en on), ver-
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vergelyklyken zin op hem alleen toegepast (*); en wat
my betreft , die de Schrifren geloof , welke gy ook
39 betuigt te gelooven , fchoou gy, zonder bewys , zegt ,
dat wy dezelve verOalscht hebben , ik kan hem die
99 Benaaming niet weigeren , door welke by , hoe zeer
31 het onze Kede te boven gaat , onderfcheiden wordt in
het Euangelie ; en de Geloovers in AJAHOMETH , die
99
jEsus uitdruklyk den MESSIAS noemen , en verklaaren dat
SI
by van eene Maagd gebooren is , 't welk alleen tea
vollen de uitdrukking , door deezen Schryver gewraakt ,
97
zou wettigen , zyn zelve te veroordeelen als zy op
99
woorden vitten ; wanneer zy, beitaanbaar met hun eigen
39
Geloof, tegen de groote hoofdzaak van het onze niets
kunnen inbrengen." De Mufulmannen haddeu niets ter
59
wederlegging in te brengen , en het gefprek nam een
andtre keer.
Ik verwonderde my over de vraagen , welke ALWI my
deedt over den jongstgeflootenen Vrede, en de Onafhangelykheid van America ; de magt en middelen van GrootBrittanje , Fr ankryk , Sp anje en Holland ; het Character
en de veronderitelde oogmerken des Keizers ; de vergelykende ilerkte van de Rusfifche , de Keizerlyke en Otho •
manfche , Legermagten , en hoe zy, dezelve in werkzaamheid bragten. Ik beantwoordde dezelve zonder eenige agterhoudenheid , dan alleen ten opzigte van den Staat
onzer Bezittingen in Indic; en myne antwoorden verdweenen niet in de wyde lugt : want ik ontdekte dat de geheele menigte daarop onderfcheide aandoeningen gevoelde;
doorgaans betoonde dezelve verbaasdheid, dikwyls verlepnheid , inzonderheid toen ik hun befchreef, de groote
Magt , en wonderbaare Krygstugt, des Oostenrykfchen Legers , en de domme vooroordeelen der Turkel;, die door niets
kunnen overgehaald worden om hunne oude Tattaarfche
hebbelykheden of te Ieggen ; als mede de zwakheid hunner Heerfchappyen in Africa , en zelfs in de meerafgelegene
Landfchappen van Afia.
In vergoeding voor myne onderrigtingen , gaf by my een
klaare maar algemeene onderrigting, wegens het Staatsbeftuur en den Koophandel deezes Eilands. Zyn Land, gaf
by te verftaan , was arm , en bragt flegts weinig Artykels van
Koop 39

3,

3■ 11

CO Rom. VIII: 29. Zie z ,7oan.
131, 232. Sjr.

,

BARROW,

p.

OP, HET EILAND IIINZUAN.

73

Koophandel voort. Maar,, indien zy Geld konden krygen,
't geen zy nu veel hooger begonnen te fchatten daft fpeelgoed , (dit waren zyne eigene woorden ,) zouden zy zeer gereed vreemde Waaren kunnen bekomen , en dezelve met
voordeel verruilen aan hunne Naabuuren op de Eilanden ,
en op het Vasteland : dus krygen wy , voor een weinig
gelds, Snaphaanen , Kruid , Lood , Houwers, Mesfen , Laken, ruw Katoen , en andere Koopmanfchappen , van Bumbay gebragt ; met deeze dryven wy handel op Madagascar, en krygen vandaar de natuurlyke voortbrengzels des
Lands , of Dollars , waar voor de Franfchen Vee, Honig, en andere goederen , op dat Eiland koopen. Voor
het Gond , 't welk wy met uwe Schepen ontvangen , kunnen wy Olyphants-Tanden van de Inboorelingen van Mozambique krygen, die dezelve ook verruilen voor Krygsbehoeften en Staafyzer: de Portugeezen aldaar fchenken ons
Lakens van verfcheide foorten voor 't geen ons Eiland
oplevert. Deeze Lakeus verhandflen wy, met groot voordeel, op de drie digt by ons liggende Eilanden , vanwaar
wy Ryst, Vee, een foort van Broodvrugt, welke op Comara groeit, en Slaaven, ontvangen, welke wy ook verkoopen op andere plaatzen , waar wy handel dryven ; en
wy doen dit met onze eigene Schepen.
Toen hy van den Slaavenhandel fprak, kon ik niet naalaaten myn ufkeer van denzelven te kennen te geeven , en
hem te vraagen , volgens welke Wet hy zich een eigendom
aanmaatigde over redelyke weezens : naardemaal onze
Schepper aan ons Geflacht eerie Heerfchappy , met redelykheid uit te oefenen , gegeeven had over de Dieren des
Velds , en de Vogelen des Hemels ; maar geene aan den
Mensch over den Mensch. Volgens geene Wet, was zyn
antwoord , of noodzaaklykheid- moest eerie Wet weezen.
'Er zyn Volken op Madagascar, en in Africa, die noch
GOD , DoCll zyn PROPHEET noch MOSES, noch DAVID,
noch den BIESSIAS, kennen: deeze Volken bevinden zich in
eenen geftaagen Oorlog , en maaken veele Gevangenen ,
die zy , konden zy ze niet verkoopen , zeker zouden dooden. Deeze Lieden leeven in .de uiterfte armoede , en
hebben een aantal van Kinderen , die, konden zy 'er geene befchikking over maaken, nevens hunne elendige Ouders, van gebrek zouden moeten vergaan. Door deeze elendigen te koopen behouden wy bun leven, en mogelyk dat
van veele anderen , door ons geld gered. Indien wy deeze
koopen, leeven zy ; worden zy goecle flaavea, clan leeven
ay
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zy wel ; maar worden zy niet verkogt , dan moeten zy
jammerlyk omkomen. Zulke gevallen , gaf ik hem
daar op te verflaan , kunnen 'er plaats hebben; doch gy
trekt valschlyk een algemeen gevolg , nit eenige weinige
byzondere gevallen ; en dit is de eigenfte misleiding, waar
door, by duizend andere gelegenheden, het menschdom zich
laat bedriegen. Het lydt geen twyfel in het minst, of een beflendige winstgeevende handel in Menfchen ftookt de Oorlogen aan , waarin altoos gevangenen gemaakt worden; en dezelve houdt die geduurige vyandfchap gaande, welke gy voorgeeft de oorzaak te zyn van een in zich zelf wraakbaar bedryf , daar het , in de daad, een uitwerkzel is. Die zelfde handel kweekt de luiheid by eenige Ouders , die over 't algemeen hunne Kinderen zouden kunnen voeden als zy
vlytig werkten, en vervoert anderen om hunne natuurlyke
aandoeningen te verdooven. Ten hoogften genomen , kan
uwe bevryding van deeze ongelukkige Kinderen alleen
opklimmen tot een perfoonlyk verdrag, waar door zy tot
dankbaarheid , en een redelyken dienst, verpligt zyn
en gy tot goedgunitigheid en menschlievenheid ; maar,
kunt gy denken uwen pligt wel waar te neemen , als gy,
tegen hun wil, befchikkingen over die Kiuderen maakt ,
en met hun handelt op dezelfde wyze als met uw Vee:
inzonderheid , wanneer zy Leezers van uwen Coran , en
Pylaareft van uw Geloof, konden worden ? De Wet,.
fprak hy, verbiedt ons bun te verkoopen , als zy in den
Propheet gelooven ; en kleine Kinderen worden alleen verkogt, en dit niet dikwyls , of door alle Meesters. Gy,
gaf ik daar op te veritaan , die in MAHOMETH gelooft ,
zyt, volgens den geest en de letter van zyne Wet, verbonden , om zorge te draagen , dat zy ook in hem gelooven =gen; en, indien gy zulk een gewigtigen pligt verwaarloost om vuil gewin , zie ik niet hoe gy op zegen in
deeze, of gelukzaligheid in de andere, Wereld kunt boopen. — Myn oude Vriend en de Muftis ftonden dit toe,
mompelden eenige gebecien , doch vergaten waarfehynlyk
rnyn preek in weinig minuuten.
Zo veel tyds was 'er verloopen in dit gefprek, dat ik
flegts een kort bezoek kon afieggen by Prins samm. Ifet
oogmerk myns bezoeks was , den tyd onzer Reize na
Domoni , zo vroeg als mooglyk was , op den volgendeu
dag, te bepaalen. Hy zag 'er ongehavender nit dan te
vooren , en ik vond hem in een luim s dat by zich bitter over de Engelfchen beklaagde. „ Geen erkentenis"
fprak
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fprak by , „ is 'er gedaan vonr de gunstbewyzen , die
SI ik en de voornaamfte Mannen des Eilands , betoond
hebben aan de Officieren en het Scheepsvolk van de
, fchoon 'er meer dan een jaar verloopen is,
Brilliant
91
„ zints de Schipbreuk." — 1k fond, in de daad, yenfield over de agtloosheid , waaraan zulk een verzuim
alleen kon worden toegefchreeven , en verzekerde hem ,
dat ik 'er het myne van zou zeggen, zo op Bengalen als
in Engeland. „ Wy hebben," zeide hy daar op,
)2 weinig te hoopen van Brieven; want, wanneer vvy ons
2, daar mede hebben laaten betaalen, in ftede van metGeld,
.", en dezelve vertoonden aan uwe Schepen zyn wy door„ gaans met verfmaading bejegend , en dikwyls met fchel„ den afgeweezen." Ik verzekerde hem, dat of deeze
Brieven koel, en door onaanzienlyke Perfoonen , moeszen gefchreeven geweest zyn , of vertoond aan lieden
van geene opvoeding, hoedanigen 'er onder alle Volken
gevonden worden ; maar dat eenige weinige voprbeelden
van ruwheid hem geen algemeen vooroordeel tegen ons Nationaa/ Character behoorde in te boezemen. „ Maar
0, gylieden," fprak hy, „ zyt een ryk Volk, wy zyn arm ;
„ nogthans zyn alle onze boachen van Cacoa - boomen ,
onze Vrugten en ons Vee , altyd ten uwen dienfte ;
„ gy poogt altoos ons of te knevelen , ons te geeven
„ wat gy kwyt wilt weezen , en wilt ons dikwyls niet ver„ hoopen wat wy meest behoeven.” — Om een recht denkbeeld van de Engelfchen te vormen , zeide ik daar op ,
met gy ons in ons eigen Viand, of ten minften in Indic,
bezoeken; bier zyn wy Vreemdelingen en Reizigers; veelen onzer hebben geen oogmerk om in eenig Land handel te dryven ; niemand onzer denkt het op Hinzuan te
doen , waar wy om ververfching aanvaaren. De
Kleederen , de Wapenen , of de Werktuigen , welke gy
noodig moogt hebben , zyn dikwyls voor ons onontbee.
relyk ; maar indien SAYYAD ALWI of diens Zoonen , als
Vreemdelingen in ons Land kwamen , zoudt gy geen reden vinden om op eerie grootere Gastvryheid te pochen.
— Hier op vertoonde hy my, voor de tweede keer
een brok van een oud zyden Kamizool, met de Star van
de Orde van den Distel, en verzogt my de fpreuk uit te
leggen; en gaf tevens zyne begeerte te kennen , dat de
Koning van Engeland hem die Orde zou fchenken, ter
belooning voor de goede dienften aan de Engelfchen bew eezen.
toonde hem de onmogelykheid van de vervul-
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vulling deezer begeerte , en nam die gelegenheid waar, orn
hem te zeggen, dat 'er meer weezenlyke waarde was in
hunne eigene Lands -Tytels, dan in die van Prins, Hertog of Lord , welke men zo kwistig aan hun gegeeven
hadt; doch die geheel niet ftrookten met hunne Zeden,
nosh met de gefteltenis hunner Regeeringe.
Dit Gefprek voor ons beiden niet van den bevalligtlen
tart zynde , flapte ik daar van af, met te verzoeken, dat
de Draagftoelen en Draagers den volgenden morgen, zo
vroeg. mogelyk, in gereedheid mogten weezen. Hy antwoordde , dat de Draagitoelen voor niets tot onzen
dienst waren ; doch dat wy hem den Dollars moesten
geeven voor de Draagers van elken Draagftoel, dat dit
de gezette prys was , dat Mr. HASTINGS dien betaala
hadt, .toen by den Koning ging bezoeken. Dit, gelyk ik'
naderhand ontdekte , was eene onwaarheid; doch ik begreep , dat by de Dollars voor zich zelven zou houden,
en niets geeven aam de Draagers, die dezelve beter verdienden , en die by zou dwingen hunne Wooningen te
verlaaten , en ten zynen voordeele te arbeiden. — Kunt
gy u verbeelden , voerde ik hem te gemoete , dat wy
vier-en-twintig mannen zouden gebruiken om ons zo verre
op hunne fchouders te . torfchen , ,zonder hun rykelyk te
betoonen? Maar dewyl zy vrye Lieden zyn (dit hadt by
my gezegd) , en geen Slaaven van u , zullen wy hun
hetaalen naar gelange van hunne moeite en goed gedrag,
en het is beneden uwe en onze waardigheid voor 's hands
koop to maaken ! Br vertoonde hem een fraai. Affchrift van
den Corm ,'t welk ik voor zyn \Tack', beftemd had, en befchreef wat ik verder hedoelde te fchenken ; dan hy vroeg
my, met de grootstmogelyke koelheid, „of dit alles was?"
Ware by Koning geweest, een Beurs met harde Dollars
zon hem meer genoegen gefchonken hebben dan het
fchoonfte en heiligfte Handfchrift. Over verfcheidene onderwerpen met hem fpreekende , be yond ik dat hy Itleinver•
ftandig was ., en zonder beginzelen; ik nam myn affcheid,
en zag hem niet meer ; maar beloofde dat ik hem in 't
zekere zou laaten weeten, of wy de beoogde reis zouden
onderneemen.
Wy aten op ons gemak , en hadden, in 't overige van
den dag, gelegenheid om de Zeden der Inwoonderen van
een middelbaaren rang op te neemen ; deeze wordert Banas gametes' , en hebben alien Slaaven , die fteeds voor
hun arbeiden. Wy bezogteu de Moeder van COMBO
MA.-k
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MADI , die zich in geene ruime omftandigheden bevondt;
en haar Man, die ter Zee voer, verruilde eene Arabifche
Verhandeling over de Starre- en Zeevaartkunde , Welke 1 y
geleezen hadt, voor een Kompas , waarvan by het gebruik zeer wel verftondt.
In den morgen , had ik gefprooken met twee zeer
Arabieren van Yemen, die eenige Koopmanfchappen op
Hinzuan gebragt hadden: in den namiddag ontmoette ik
eenen anderen , van Maskat gekomen (waar toen een Burgerdorlog ontftooken was ,) om wapenen te koopen. lk
betuigde alien , dat ik hun Volk beminde ; zy beantwoordden dit met de vuurigfle dankbetuigingen , inzonderheid de twee oude Mannen , die zeker by de tachtig jaaren
telden; zy bragten my ZOHAIR en HARETH voor den geest.
Men bath my een zo ongunflig berigt gegeeven van
den weg over het gebergte , dat ik myne Reisgenooten
afmaande van om den tocht te denken , waarin de
Capitein reeds geen zin hadt : maar dewyl ik volkobegeerde te verkrygen van een Eiland , 't
inene
(Teeniknimmer zou wederzien , fchreef ik den volgenden dag aan SALIM, met verzoek, dat by my al Draagftoel zou leenen , met een genoegzaarn getal van Mannen. Hy zondt my geen gefchreeven antwoord, 't welk
ik meer aan zyne onbekwaamheid, dan onbeleefdheid ,
weet ; maar de Gouverneur kwam met ALwr , en diens
Zoonen , 's avonds aan boord; zeggencie , dat zy myn.
Brief geen hadden ; dat Mies in gereedheid zou weezen ; doch dat ik de Draagers voor niet minder dan tien
Dollars kon krygen. lk verklaarde meer te willen betaalen , maar aan de Draagers zelve , naar maate van hun
gedrag. Zy keerden, eenigzins misnoegd, te rug, naa
dat ik op bet Schaakbord een fpel gefpeeld had met
ALWI'S jongtten Zoon , in wiens voorkomen en gedrag
jets zeer inneemends was.
(Het Vervolg en Slot hiernek.)
MINIMEMS.ANIZEIMMIND
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Hertoglyk Saxisch- , Weimar- en Elfenachfche
road ; Seiperintendent der , Kerken en Schoolen van het
yenafche Di flrikt ; Opperleeraar aan de Hoofd- en St.
Michaelis Berk; Be/lourder van het Weezen-Inflituut re
7ena,en Mea'elid der Keurvorstlyke Acadermie der nuttige Weetenfchappen te Mentz.
e Heer OEMLER wierd den 20 Sept. 1728-, te Denflddt, een
Dorp naby Weimar, geboren. Zyn Grootvader GEOuGt
REING. 1793. NO. 2.
W1LF
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LEVENS2E'CriEV1'1NO
WILIAM, zoo wel ais zyn Vader CONRAAD zyn beide
dear Predikant geweest. Zyn Grootmoeder, van Moeders zyde,
was eene Jufvrouw GoTTER , de outifte Dochter van jonsre
CHRISTIAAN HOTTER, Geneesheer te Kamburg, welke met )(MAN
Predikant te Prinichraw by Nauinburg
CHR1STIAAN REICH/EL
in Saxen, in den Echt trad; uit welk Huwelyk eene Dochter
geboren wierd , welke zyne Moeder geweest. Zyn Vader, welke hem als een eenigen Zoon zeer teder 'He y had ,
wierd hem door den dood ontrukt, toen by nog geene zes
jaaren cud was. Doch eene gunstryke Voorzienigheid zorgde
op de beste wyze voor zyne Opvoeding, en vroegere befchaaving. Op zeker Landgoed, te Denali* , hield eene Mevrouw
env haat verblyv , welke een Gouverneur voor haare twee
Kinderen hield. Deze Dame vergunde , dat by met beide
haare Kinderen niogt onderwezen worden. Hy genoct bier, tot
in zyn tiende jaar, bet eerfte onderwys. Hierop bezocht by
het Gymnafium te tramcar. i aar fiend hy, in de vierde Clasfe,
ender het opzigt van den rechtfchapenen LABES, welke,na yen.
loop van eenige jaaren, Predikant teTtertleben by Buttfladt wierd.
Nog vercert by de Asfche van dien rechtfehapen Man, in welken hy zynen goeden Vader weder vond. Deze Man zocht
de gaven en talenten, welke God in zyne ziel gelegd hadde,
gednurig beter te ontwikkelen, en te volmaaken. Van dezen
voortreffelykcn Man wierd hy, als 'of by zyn eigen Zoon was,
bemind; ook gay hy hem, by elke gelegenheid, blyken zyner
vaderlyke Heyde , zoodat by door zyne aanbeveeling zich
veele vrienden en begun/tigers verwierv. Het aandenken aan
tenen seendw,welke Corrector was,is by hem onvergeetelyk,
en het gray van den beroemden CARPOV1VS nog dierbaar en
waardig. Dear by, in de Wysgeerige Weetenfchappen, voornaantlyk, zyn genoegen vend, nam CARPOVIUS deze gelegenheid
wear, en oefende hem in het di:puteeten, zoodat by {settler
by elk `dispuut , welk 'er weeklyks gehouden wierd , opponeeren of defendeeren moesr. CARPOV1US was een voortreffelyk
Leertneester , welke zich byzQnder near de vatbaarheden en
heigingen zyner Kweeklingen wist te febikken , en hierdoor
wakkerde by hunnen lever, op eene buicengewoone wyze, aan.
33efpeurde hy, by den eenen of anderen, eene byzondere neiging tot deze of geene weetenfchap of teal, clan gav by bun
sauflonds met vergenoegen , en zonder eigenbelang, Onderwys
in dezelve. Onze OEMLER lief: eens blyken, dat by lust hadde
ein 'de Syrifche tan/ te leeren en aanflonds was CARPOV1US
bereid, om hem bet noodige Onderwys daarin te geeven, en
verhengde zich , hem zoo ver gehragt re hcbben, fiat by, met
eene Redcvoering, in 't Syrisch, van het Gymnafium affchcid
riam. In bet jaar 1747, verliet by dit Gymnafictrn, en vertrok naa
het 1.1cogefehool te gem. Hier breidde hy zyne reeds verkregene Wysgeerige Kundigheden, ondcr aanleiding van den toen11111a.
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niaaligen Magister roLz , welke vervolgens Hoogleeraar en
eindelyk Confilloriaalroad wierd , Ult. Met lov fpreckt by
dikwery van de. vriencifchap van dezen Man. Hy heriunert
zich nog altoos het geluk, dat hy den vryen toegang tot heat
had, en denkt nog, met vergenoegen, aan de uuren , waarin
by zich onder zyn opzigt weeklyks in bet disputetren oefende.
In de taalen verkoos by de toenmaalige Privaat-Leeraaren Doct.
HIRT Duct. MUM en UNICE ; in de Godgeleerde Weetenfchappen den toenmaaligen Kerkenraad Doct. WALCId , en Duct.
ZI5CHER. Maar zyne incest gelievde Leeraar was Doct. ItEnscu,
welkers lievde en toegenegenheid hy voornaamlyk verwierv.
Aan dezen Man dankt by zyne overtuiging, van de Waarheid
en Godlykheid van het Christendom , daar by in zyn Coilegie
bewees, dat de Christlyke Godsdienst de redelyktte zy , en
dat in denzeiven ni, t an Leerftuk de waarhedeu 'van de ge.
zonde en zuivere rede tegenfpreekt. Zyne latrodtal0 in Thea.
logiarn revelatam is nog geduurig cm van zyn nicest gelievde
Boeken. Hy verheugt zich nog, by dezen diepdenkenden
Geleerden , de Polemica gehoord. te hebben. Dit Collegie ,
zoo als het REUSCII hield verfpreidde over de Godgcleertie
Weetenfchappen het helderst Licht. Die hetze/ve met nut by
hem bygewoond bear, is noch een aanbidder der Nieuwere,
noch ten blinde aanhauger der Oude ; maar by zal zeker cern
ailes proeven, en het beste behouden. Hy acht zich over het ge..
meen gelukki; , dat by op zulk eenen tyd to yena getiudeeat
heeft, waaren Geleerde en voorbeeldig deugdzaame Hoogleeraars ,
welke niet flegts eene waare opklaaring bevorderden, maar ook,
door bun voorbeeld, de leeringen, welke zy voordroegeu, g4'
wigtig en belangryk maaktLn, leevden.
Schoon , in zyn tyd, de Uitiegkunde met zoo veel vrucht
niet behandeld wierd als tegenwoordig , rragtre hy evenwet
in fti/te zich met den waaren zin der Bybelfche Waarheden
bekend te maaken. Nadat by over het Onderwys in het,uit.
ieggen der H. Schrivt, door BAUMGARTEN . by POLY. Collegia
geliouden had, kocht by over een en ander gewyd bock der
beste Uitleggers van dies tyd , en floor zich in zyne Kamer
op, om zich ongeftoord in den Bybel te kunnen oefenen ,
wel op zulk eene wyze , als voor zyn veritand en hart van
nut kon zyn. In de Christlyke Zedeleer was BEUSCH ook zyn
Leermeester. Maar , daar mosnErm te dier tyd een begin met
de uitgave van zyn Werk maakte, verkoos hy ook dit, your
eenen Predikant zoo nuttig, Bock, tot zyn Handboek in deze
Weetenfchap , gelyk by ook vervolgens in zyne openbaare
Schrivten bekend heeft, dat by mosnetrit veel te danken had,
REescH en POLZ befpeurden in hem, dat hy zich voornaam,
lyk der Wysgeerte wilde toewyden; dan, zy raadden hem aan.
List by zich tot het predikarnbt zou voorbereiden. Hy volgde
kunnen read °ea op, en bleev, nit dicta hoofde, nog twee jaarun
17 a
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ren 'anger op het Hoogefchool , om zich in de be6efenende
Weetenfchappen , als in de Homiletica, onder aanvoering van
den Kerkenraad , Docr. HALLBAUER , in de Pastoraal Theologie en
Catechetica onder WALCH en KOCHER, te oefenen. Voornaamlyk verwiery by zich de genegenheid van GOWEN ', welke een
zeer beroernd Predikant , en bekwaam Catecheticus , te 7ena
was. Deze voortreffelyke man kreeg ook zulk eene lievde voor
hem, dat by hem den Predikfloel liet bekliminen, en met hem
als zynen vriend verkeerde; welke verkeering ook zeer nuttig
voor hem was. Van dezen man fpreekt by nu nog ook niet
anders dan met de grootfle hoogachting.
Toen by aan bet einde van zyne Academifche ioopbaan
was, wierd by van zynen Leermeester, den toenmaaligen Magister POLZ verzocht, om, by gelegenheid, dat deze, in 1752, Adjunct by de Filofofifche , Faculteit wierd, under hem in ' t openbear als Refpondens te disputeeren. Het gelukkig gevolg daarvan fpoorde hem aan , om een cigen Dispunt nit te werken,
en het zelve openlyk te verdedigen , waarby by het geluk
bad, dat REUSCH , en nog eenige zyner Leermeesters, tegen hem
opponeerden.
In het jaar 752, eindigde by zyne Academifche loopbaan,
en wierd Gouverneur by den jOngften Zoon van den Cornmercieraad SCHNIIDEL , te Gera. Deze Jongeling, welke door
zyn' Vader tot den Koopbandel gefchikt was, toonde byzonder goede natuurvermogens te bezitten. Uit dien hoofde,
verwekte by weldra in hem een' lust tot de Weetenfchappen.
Hy onderwees hem nog geen voile Brie jaaren; doch had hem
evenwel, in dien tyd, zoo ver gebragt, dat hy,na zyn vertrek,
bet Thomasichool te Leipzig bezocht, en, door zyne naarfligheid, het zoo ver bragt, dat by Hov- en Regeeringsraad te
Dresden wierd. In d;t huis had by gelegenheid urn zich in de
praktikaale Weetenfchappen te oefenen. De Heer SCHIYHDEL lag
over het halv jaar ziek. Hy moest bent dagelyks bezoeken, en
met hem over de gewigtigfle Leerftukken van het Christendom
fpreeken. Te dier tyd ga y God eerie byzondere bIyk zyner
goede Voorzienigheid over hem. Op zekeren dag , in het jaar
/754, florid, reeds des morgens om zeven uuren . het fchoone
Luis van dien Heer its voile vlam. Was dezelve midden in
den nacht uitgebarflen, dan had by het niet kunnen ontvlugten;
want men had nauwlyks zoo veel tyd , dat men den zieken
Heer SCHM1DEL icon redden , welke weinige dagen daarna overleed. In dien post had by wel bet gewenscht vooruitzigt, om
met zyne Eleve niet flegts naa de Hoogefchoolen , inaar
ook uit reizen te gaan. Doch de wyze Voorzienigheid floeg
eenen, anderen weg met hem in. Geheel onverwagt beriep
hem de Geheimraad VON LINKER tot Predikant te Denjladt,
waar zyn Grootvader en Vader als Predikanten geflaan had; vermids de opvolger van zynen Vader geflorven was.
Ily
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My volgde den wenk van God , en wierd in 1755 in zy'l
Leeraarambt ingezegend. Aan deze plaats heeft hy menig hard
en treurig geval ondergaan. In het jaar 1759, wierd by van
eenen Pruisfifchen Partyganger, COBATSCH geplunderd ; door
den fchtik en de mishandelingen , welke daarmede gepaard Bingen, verloor hy zyne gezondheid, en zyne Echtgenoote, welke
de jongfte Dochter van den Baljuw FISCHER, te Ostheim, was,
bet leven , in haar twee-en twintigfie jaar. Het volgende jaar
drukte hem de Veeziekte , en de fchade , welke een on.
weer veroorzaakt had , bragt hem in eenen kommervolien toe.
stand. Maar Gods goedheid vergoedde hem dit alles in eene
ruime maate. De toenmaalige regeereude Hertogin Weduwe
AMELIA lawn, in zyne treurige ongevallen, een groot deel, en
beval, dat men voor zyne verbetering zotide zorgen. 'Er waren vier jaaren verlopen , toen de Voorzienigheid hem eene
betere Preciikantsplaats aanwees. De doorluchti,ge Hertogin
beriep hem, met een eigenhandig fchryven, tot Opperleeraar
Adjunct te Newmark, en by deed aldaar,, in 1764, zyne Intrede.
Nu nog zegent by die Gemeente , welke hem met zoo veele
lievde ontving. Hy arbeidde hier flegts tot 1766, toen hy,
geheel onverwagt, als Archidiaconus van Yena beroepen wierd.
Om gewigtige redenen bedankte hy, tot drie reizen toe, voor dia
beroep , ova dat zyne Gemeente hem zoo dringend verzocht,
dat by baar zoo fpoedig niet wilde verlaaten. Maar eindelyk
moest by aan het aanhoudend verzoek van eenen Hoogedelen
Stadsraad to genes gehoor geeven , en bet beroep aanneemen.
Aanflonds , na dat by bier aangekomen was , verzocht hem
een groot aantal Studenten , dat by eenige Collegia PraOica
voor hun wilde houden. Hy beloovde dit, en verkreeg daar
toe , den 14 February 1767, van den Herzog verlov. Hy hield
een Collegium Homiletico-pral?icum, en gav zynen toehoorers ge.
legenheid , dat ze zich niet alleen des Vrydags in de Stadsmaar ook des Zondags in de Garnifoens-Kerke, konden oefenen, waarby by dan altoos tegenwoordig was ; een Collegium
Catechetico- praOicum, waarby by hun ook gelegenheid gav om
zich met de onderfcheidene Clasfen der kinderen in het Catechifeeren te kunnen oefenen ; een Collegium Theolog. pastorale ,
waarmede by ook de Cafbillica paarde , en zyne toehoorers
ook met zich, by het bezoeken der Zieken, nam.
Maar voornaamlyk droeg by zorg voor een beter Onderwys
der Schooljeugd. Want hy had reeds by ervaaring ge , dat
de Predikanten daardoor bet meeste goed in hun ainbt konden
fligten. Hy liet, uit Bien hoofde , de Schooljeugd weeklyks twee
uuren in zyn Auditorium byeenkomen , en onderwees ze daar
zelve. Dit weldaadig voorneemen veroorzaakte hem eene groote
inoeilykheid, zoo dat hy verklaagd , en hem dit verboden, wierd.
Dan by liet zich hierdoor niet vervaard maaken, om dat hy
zyner goedc zaak bewust was. Maar, daar de geest der 'over-
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volging dagelyks heviger wierd , befloot by den raad zyner
goede vrienden te volgen , en gav er aan de toen regeerende
Hertogin kennis van, verzocht Naar, dat ze alies zou la,tten
onderzoeken , maar ook te gelyk om haare guntlige befeberming. Hy verwierf niet flegts haaren gunftigen byval, om deze
zaak onverhinderd voort te zetten; maar zy ite:de hem ook den
21 April 1769 , als werklyken Coufiftoriaalraa,i, met Lining en
Rein in het Vorstlyk Confiftorie , ann. Een jaar vroeger, naarrtlyit in 1763, richtte by een Vryfchool op, waarin alle aline kin.
deren , om niet, in alle nuttige Weeteulchappen , in het rekenen
en fchryven, onderweezen worden , en ook alle Schoolboeken
voor niet krygen. Da Vryfchool nam de toenmaalige doorluchtige Ervprins, de thans regeerende Herzog AUGUSTUE , in
zyne befcherming, en nu nog onderfteunt hy hetzelve door zyne
milddaadige by8raagen. Zoo klein als het begin was, zoo heerlyk heeft God deze inrichting gezegend, en word nog met vrugt
gaande gehouden. Maar, daar zyne vyanden ,welke hem dwarsboomden , zich nog niet ftil hielden , nam hy het befluit om
een beroep naa Erfurt aan te 'Icemen. Hy deed, in de daad,
ook aanzoelt om zyn ontflag ; dan by kreeg hetzelve niet ;
mat de doorluchtige Hertogin vermeerciude zyn traktement
met honderd guldens; met de ver ekering, dat ze by de eerife
gelegenheid nog beter voor hem zoude zorgen. De toenmaalige Geheimraad , en vervolgens Kanfelier, SCHMIDT , moest hem
dit batik bekend maaken, en hem verzoeken, om haare Landett
en dienst niet te verlaaten. Uit dien hoofde befloot hy voor
tilt beroep te bedanken , om lich de gunst en toegenegenheid
eener zoo edeldenkende Vorflin niet onwaardig te maalten. In
bet jaar 1772 geraakte hy, by de toen ter tyd heerfchende befinettelyke ziekte, gevaarlyk krank. Deze ziekte had reeds over
de vyvhonderd perfoonen in het gra y gefleept gelyk hy ook,
door zyn veelvuldig bezoeken diet Zieken daarmede wierd aangefloken Alle Geneesheeren twyfelden aan zyne opkomst ;
maar God fchonk hem zyne gezondheid weder.
In het jaar 1775, nadat de Confillorinalraad en Superintendent, Doct. het beroep naar Witternherg aangenomen had,
Nvierd by Vicarius van dat Superintendentichap , 'en , in I 76,
werklyke Superintendent en Opperleeraar. In zyn diftrikt gay
by zich aanftonds alle moeite om het onderwys der Schoolert
beter in te richren; ga y den Schooll eraaren nutrige Schrivten te
leezen , en vormde zelvs eenige SchoolIeeraaren welke by leerde hoe zy doeltnnatig moesten werken Den Predikanten gat,
by vriendlyke wenken , om het nuttige van hun ambt dagelyks beret in te zien.
Hy is tweemaalen gehuwd geweest. De eerfle reis in bet
jaar t756, met de jongfle dochter van dep Baljuw FISCH ■ R , te
Ostheirn JOHANAA mAonAeztvA,,wellte in '76a, zonder kinderen
na re hater' , overfeed. De tweede reis in 1763 ,met de middel-
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dochter van den Locaal Adjunct Opperleeraar, CHRISTOF
MATIIESIUS, te Kamburg , FREORIKA DOROTHEA , by
wake by twee zoonen en vier dachters heeft.
LAHR

C. MULLER. V. D. M.

DE ZEE.

elk een wyden Waterplas befchouw ik voor myne

oogen ! — Welk eene groote uitgeftrektheid vertoont
W
die groot en wyd van ruimte is,
zich aan myn gezigt — De

Zee,
dat onoverzienbaare pekelveld, waar de God van Hemel en van

Aarde zyne Almagt vertoont. Het tydflip dat ik met
myn Water - Kasteel over bet zelve heenen gevoerd zal worden , — de voor my gunftige Wind begint te waaijen ,
de vlugge Matroos maakt reeds de Zeilen los. — Alles is
aan het werk om het Schip reisvaardig te rnaaken : men ligt alrede het Anker,, en -- zie daar, wy verwyderen oils van het
Land; — langzaam ontzinkt 'my de Plaatze myner geboorte ,
ik zie nog even de toppen der Toorerts van myn Vaderland ,
et wy zeilen voort. — Nu zwerf ik op de groote Wateren
der Zee. — fir befchouw niets dan Lugt en Water, en beveel my aan Hem , die de Zee en het Drooge gemaakt beefs:
dan , welk een ruin' veld van 6efplegelingen vertoont
zich voor mynen geest; hoe heerlyk is het Werk van God; —
hoe onverhinderd befchouw ik bier de Majestueuze op en onder gang der 'Lon ; — hoe vrolyk zie ik haar, ia bet Oosten.,
den blyclen Moegenitond. aankondigen , -en hoe- ianhidlyk fchoon
des Avonds , in het VVesten nederdaalen daar zy voor triple
oogea .aan de Kiirl verdwynt! Ett befchouw ik in den ftillen
nacht het gezellige Licht der Maan , met zoo veele millioenen
van andere Herneilichten; (tin verlies ik my zelven , verrukt
door 't fchoon gezigt der Schepping. Hoe duidelyk vertoont
zich thans aan myn oog de onbepaalde Almagt , Wysheid en
Goedheid, van den Schepper der .Natuur. — Hoe wyslyk
fchikte Hy den Wind, om, door middel van denzelven , ooze
Schepen als voort te ilooten; —dar , behaagt het den
(leer der Wereld de 8chatkameren van den Wind geheel te
onttlaiten dan beginnen zich de Golven der Zee tot bergen te
vormen. — Hy pruo AH, fpreekt, Hy doet eenen flOrmwind
opflaan , — de baaren der Zee beginner' te bruisfchen , —
de Zeelieden beeven ; het groote , het logge, Schip' wordt ge.
iiingerd als een ligte veder; Donder, en Blikfetn, v,:rheft zig by
beurten en de gantfche Natuur ziddert: befchouw deeze Aanbiddelyke Almagt van den God aller Goden; — komt bier,
gy - — gy lieden die her beflaan eerier Godheid loochent , —
befchouwt Gods werk op de groote wateren , en beefs.
Dan,
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Dan, hoe veele duizenden van fchepfelen vinden, in deezen gra*.
ten Waterplas , bun beltaan ! Hoe veele wonderen der Natuur
zyn in denzelven geplaatst, — hoe tteelerlei foorten van fchep,
fetal , groote en kleine , tot 's menfchen dienst gefchikt;
door zyne Almagtige hand onderhoud Hy dezelve alle;
zy wagten op Hem dat Hy hen hunne fpyze geeft te zyner
tyd. — Hoe wonderlyk is het Maakfel hunner Iigchaamengefchikt om in dat vloeibaare Element te leeven — in dat
golvend ruin der rustelooze baaren ; — die baaren, door
den wyzen Formeerder tot zulke heerlyke eindeu gefchikt , —
tot zoo veel nut voor zyne fchepfelen, ons Menfchen ;
baaren , die enkel op het bevel van zyne Godlyke Almagt zig
verheffen , — en ook itille zyn ; — baaren, meer dan
eens gebezigd, om volken te flraffen, — om volken te be.
houden! — Hoe ftrafte Hy de eerfle Waereld, door eene
gantfche overftrooming van water/ ---•• Hoe deed by den
grooren dwingland Farao, met zyn gantfche legermagt, door dezelve omkoznen ; en hoe beperkte Hy de woedende golven,
Aanhid dan Gods
om zyn y olk Israel te behouden!
magtige hand — Gods onbepaalde kragt, in de groote ware_
ren der Zee; — befchouw zyne wonderen op dezelve, en
loof Hem , die de wateren der Zee heeft voortgebragt , voor ons.
tot zoo veele nuttige einden. Want , al wat zyne hand gefchapen heeft; ftrekt ten ,onzen nutte alle zyne Werken
zyn als zoo veele tongen om zynen lof te vermelden.— Het
gantfche Heelil — de onafineetbaare Scheppiug , zy getuige
zyner Almagt, Wysheid en Goedheid. Loof dan den Heere
O1 onze Ziele, en vergeet geene van zyne wonderdoeude Wel.
daaden ; want hem komc toe den hoogften lof, van nu cot iht
eene eindeloeze Eenwigheid.
EEN WENN RAN ONZE HEDENDAAGSCHE ONGELOOVIGEN.
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anneer de beroemde Derstifche Wysgeer,

DAVID HUME,

zich te Parys bevondt, vie! 'er een gefprek voor, tusjchen hem, de Heeren D 'ALEMBERT , DIDEROT, en andere Vernuften , die uitftaken , door eene veragting te betoonen voor de
bekrompene Begrippen en Volksvooroordeelen, die, huns oor.
deels, het verftand vernederden van eenen BACON, eenen NEW.
ON , en eenen LOCKE. - In den loop des onderhouds bleek,
dat de Heer HUME zo verre niet ging in de lielydenis des
Ongeloofs , als eenigen van 't Gezelfchap. Hy yverde voor
het Bellaan en het Zedelyk Beflutir eerier Godheid. — Naa
dat by weggegaan was, antwoordde een deezer groote Wysgeeren, gevraagd zynde, wat by van den Heer HUMS dagt? —
„ Zeker , de Heer HUME is een Man van een onbekrompen
,, en vryen denktrant; doch het is recht jammer, dat by zich
„ niet geheel heeft weeten te ontdoen van-Bygeloof, en te ont„ liaan van de overblyvende Vooroordeelen zyner Opvoedniz:'

MENGE L WE R K,
TOT FRAAYE LETTEREN KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN , BETREKKELYK.

REDENVORRING, OVER HET OOGMERK DER OPENBAARg
YREDIKING 1 EN HET MODEL OM 'T ZELVE TS
BEREIKEN. Door JOHN SCOTLAND ) Leeraar

te Linlithgow.
En voorts , dewy! de Prediker svys geweest is, ze leerde by
het Folk nog Weetenfchap. PREDIKEK XI I: 9.

't Is op de Ketkvergaderingen in Schotland , galyk
wy onderrigt worden in het Berigt des Vertaalert
oil
,, Van kontR'rsoN's Gefehiedenis van America , 131. VIII,
Of dat de Geestlyken dier Kerkgemeenfchappe gelegenheid
,, vinden om hunne bekwaamheden, op de voordeeligfte
wyze , ten Loon te fpreiden. Op zncianig eene Zamen31
is komst is de volgende Redenvoering voorgedraagen , die
Mengetwerk,
If wy der Vertaalinge , en eene plaats in oils
waardig gekeurd hebben. Den Jongen Leeraaren zal de.
31
AI zelve van veelvuldige nutheid kunnen weezen.”
II

I

* * * * *
De Voorgeleezene woorden geeven my aanleiding, om
te fpreeken over de Pligten van een Christen Leeraar.
De taak is zwaar; en ik kan my, fchoon ik alders de
noodige bekwaamheden daartoe bezate, niet voorftellen ,
recht te zullen doen aan dit Onderwerp in een korte
Leerreden. 't Is niet meer dan een-vlugtige oogllag op
een gedeelte, dat ik kat op my neetnen. En in de weinige aanmerkingen , welke ik zal bybrengen , zal men
zeker niet denken , dat ik my onderwinde vnorfchrlften
te geeven aan myne Eerwaardige Vaderen en Broederen ,
van welken te leeren my beter zou voegen. Ik beoog alleen , als voegende aan de plaats die ik bekleede,
eenige dingen in gedagtenisfe te brengen, en voor te houden , die, fchoon wy ze reeds kennin, het niet onvoegelyk kan geagt worden, van tyd tot tyd, te herinneren.
War ik heb voor te draagen zal 2 do ik hoop regunaaMENG. 1793. NO. 3.
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tig., en in de hoofdzaak niet verfchillend weezen van de
gevoelens, gekoesterd door Mannen van uitgebreider kunde en meerder ervaarenisfe. Doch , indien ik wat beflisfend fpreek zal de ftellige wyze van voordragt aan
eene Lecrreden vergund, en daarin verwagt, myne verdediging moeten uitmaaken.
Veroorloft my , derhalven , U kortlyk aan te wyzen,
het Oogmerk der Prediking, en het Middel om 't zelve te
bereiken.
I. Het Oogmerk der Prediking is, zegt de Text, om het
Yolk Weetenfchap to leeren. Weetenfchap heeft men „ het
voedzel der Ziele ," geheeten ; dewyl dezelve aan den
Geest kragt en tterkte geeft , gelyk gemeen voedzel het
Lichaam. En, indien dit voorftel eenigermaate waarheid
is , ten opzigte van dile weezenlyke Kennis, zal het byzonder doorgaan omtrent Zedelyke en Godsdienftige. Die
foort van Weetenfchap fchenkt daadlyk voedzel; alle andere dienen alleen om den fmaak te ftreelen; terwyl, voor
een onbedorven hart, de zuiverfte, de aangenaamfte, en
sluurzaamfte , verkwikking teffens uit de eerfte voortkomt.
Even gelyk , in een gezond lichaamsgettel,het eenvoudigst
en noodzaaklykst voedzel een ftandhoudender voldoening
fchenkt, dan die uit lekkernyen ontftaat.
Kennis , of de bevatting der waarheid, weezenlyke of
veronderftelde , legt den grond van alles wat wy beraamen of doen. Dit ontftaat uit onze natuur, als verftandige Weezens, by welken alles, wat zy bedenken of
bedryven , bewustheid influit , en het vormen van begrippen. Hoe aangelegener het voorwerp onzen geest
voorkomt , hoe noodiger onze kennis deswegen is , en
daarom is , dewyl de Godsdienst voor ons hoogst belang
gerekend moet worden, de kennis van deszelfs gronden
en waarheden onvermydelyk noodig. Hier op doelen
Reeds de onderwyzingen. De lesfen en vermaaningen ,
van deezen Leerftoel voorgedraagen , veronderftellen altoos eenige waarheden , eenige itukken van kennis , als
clerzelver grond. Hoe klaarder, hoe juister, hoe meer
bevattende, de befchouwingen van Godsdienflige Waarheden zyn, hoe meer het Godsdienaig gedrag , daar op
gegrond , een redayke dienst zal worden, gelyk de Apostel vermaanr.
Maar hoe zal de veraandige Leeraar deeze Waarheden
voorftellen ? Op eene wyze die gemaklyk en veraaanbaar
is voor alien. Want het is gem geleerdheid, maar het
uit-
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tittwerkzel van geleerdheid , de vrugt van welbekookte
kundigheden, en me ten toon, fpreiding van gevoelens,
gefchikt voor gemeene vatbaarheden, die niet alleen den
nuttigen , maar ook den wyzeu en bekwaamen, Leeraar
kenmerken. En, gelyk guile een Leeraar, aan den eenen
leant, zorg zal draagen, om niet oppervlakkig of fchraal
te weezen , zo zal by, aan den anderen leant, het vermyden voor te groote ungebreidheid. Betel is, 't geen wy
te zeggen hebben, met klem voor te ftellen, dan alles te
zeggen , wat gezegd kan worden. 1n een Land , waar het
Euangelie, langen tyd geleden , gejeeraard en beleden is,
mag men veel, ten opzigte van bykans elk onderwerp
veilig overlaaten aan de algemeene voorat gevormde gevoelens des yolks. En waare kundigheid ontaaat eerder uit
Gene klaare vereenigde befchouwing van een onderwerp,
by 't welk de geest in aaat is om met gemak de onderfcheide deelen te overziert, dan uit eene brokkelige
dragt van. de onderfeheide deelen tot in 't •nbepaalde
nitgerekt. Te welker oorzaake, , 't geen men zomtyds
noemt een onderwerp uitputten, dikwyts niet meer is
dan een geleerd foort van beuzelen; waarin, dewyl
ke Godsdienaige waarheid eene nadere of verdere betrekking heeft met alle andere , men zich zet om alles omtrent elk onderwerp te zeggen : daar, in 't snide, verkhdide onderwerpen in elkactder loopen tot du het verRand des Hoorders, in ftede van yerkicht te worden, zieb.
Verward en verlegen vindt.
Maar wy zyn nog niet gekomen tot bet groat Oogmerk -der
Prediking. Befpiegeiende kennis is niet meer dan bet mid(id , betragtende kennis het •inde, of, de mite is de
grond, de laatfte de vrugt; indien de grond deeze niet
voortbrengt, wordt dezelve OUTIOt of erger; dezelve kan
fchadelyk onkruid teelen. In den Godsdienst wordt
waare kennis meer door't Hart, dan Hoofd, opgerlaanA
lk zal, zegt GOD • door den mond zyns . Propheets, hun
esn Harte geeven on my te kennen. De IL Schrift fpreekt
van met het Harts te verfiaan, en kisek, vcan verfiand
zyn in de vreeze des Heeren. De bttragting van den Godsdienst is, near het onelerrigt der H. Bladeren , de eenige Wystteid , en Ondeugd de eenige. Dwaasheid, die onzer opmerkinge waardig is. Daar en boven , naarclemaal
de Godsdienst eene beoefenende Weetenfchap is, fchoon
eenige maat van befpiegelende kundigheden noodzaaklyk , ten grondflage diene, en, waar deeze plains grypen,
aan
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aanleiding tot eene goede Betragting kunnen geeven, of
niet , zyn eene goede gefchiktheid en daadlyke Beoefening de zektre middelen tot alle belangryke vorderingen in Befpiegeiing. Den wil van GOD te doen wordt
door onzen Zaligmaaker voorgefteld als het groot vereischte ter ontdekking, of eene Leer van Godlyke Hera
komfte is : en met hetzelfde oogmerk fehryft somstwes, Gy hebt de Zalvinge van den heiligen , en weet alle
dingen. Het is een grondregel , die algemeen doorgaat, „ dat wy de dingen , die wy moeten doen , leeren
,, door dezelve te doen :" De Sputter web wysheid ;
vnaar daar is Beene ; maar, de weetenfchap is voor den
verfiandigen ligt. Uit wait alles voigt, dat de Weetenfchap , die de verftandige Leeraar het Volk za! infcherpen , is, die ftrekt om bun wys te maaken tot zaligheld; of, met andere woorden, die op de Betragting ^ ntloopt. Gelukkig de Leeraar, die, waarin by ook moge
feilen, hierin gelukkig llaagt. Want by , die dus geieerd is, mag alleen voor den wyzen Christen gehouden
worden. Naardemaal het eindoogmerk des 'Christendoms
is, invloed te hebben op het hart en de bedryven, verthat wiens Charaiter en gedrag daardoor gevormd
wordt, 't zelve te regt; niet by , die in that is daar
over veel te fpreeken en te redentwisten. En , wanneer
men zodanig iemand zou 'Bogen tegenwerpen dat by
een Christen is zonder kundigheden dewyl by anderzms maar eene geringe mane van bekwaamheid vertoont,
dan mag men vraagen, of zy zouden denken dit met regt
te Mogen inbtengen tegen lemand van gelyke bekwaamheld, dat by voorzigtig is zonder kennis, wanneer by,
gelyk menigmaalen het geval is, zyne wereldlyke zaakea
met voegelykheid voortzet. Dat bet Volk deeze betragtende kennis van Godsdienftige Waarheden kryge , is,
derbalven, het groot voorwerp van 's Leeraars zorge.
Alle beginzels moeten ter betragting opleiden. En ,
dewyl 'er veele hooge en gewigtige befpiegelingen in het
Euangelie zyn, is die Leeraar meer of min bekwaam en
verftandig te rekenen , die meer of min bedreevenheids
bezit , om derzelver, tot de Betragting opleidenden, invloed op te helderen. Het is niet altoos noodzaaklyk
dat de Leerftellingen een uitgewerkte ontvouwing, of bewys hebben. De te werkftelling van 't gezond verftand,
een vroegtydig en algemeen geloof, zal een kort verflag
MI de Duelling en grouden der gewoone Leeritellingen
ge-
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genoegnam doen zyn. Het is, deroalven , over 't al.
gemeen, verkieslyker,, dat ze voornaamlyk vertoond worden in derzelver uitwerking. De gemoederen der Menfchen zullen, ten zelfden tyde dat zy gene twyfelingen
wegens derzelver waarheid opvatten , bier door wederbouden worden van in dezelve te berusten als ftukken
van loutere befpiegeling , en eene voldoender overtuiging
van derzelver waarheid hebben , door opgeleid te worden
om den invloed te gevoclen.
Maar, op welk eene wyze zal men best deezen invloed
bevorderen ? Dit is het ander gedeelte myns onderzoeks,
waar toe ik nu treede.
IL Eeuwige Deugd; de Godlyke Volmaaktheden en Gods
Gezag ; het Zedelyk Beftuur der Godheid; het Stelzel
der Verzoening door GOD zelve ontdekt eu doormengd
met andere Waarheden , bevatten het geheele Onderwerp
der Predikinge. Maar, om deeze aangelegene waarheden
van daadlyk gebruik te maaken , moeten zy verftandig toegepast worden op de rnensChlyke natuure, en de Characters der Menfchen. Van de wyze om dezelve toe te
pasfen , ontflaat de natuur en de maat van derzelver inVloed ; en om den vereischten invloed te hebben, moet
de toepasfing juist overeenkomen met den that van
's Menfchen. Charader en gedrag. Om het Oogmerk der
Prediking te bevorderen, (ftaa my toe hier de woorden te
gebruiken van een Man , door en dam kundig in de toegangen tot het menschlyk hart) „ moeten wy den fpie„ gel aan de Namur voorhouden, de Deugd haar eigeu
93 gelaat , de Ondeugd haar eigen beeld , toonen, aan de
Eeuw en Tyd , die wy beleeven , haar gedaante en
.119
” handing." Algemeen fterk uitvaaren zal niets betekenen. Maar door ons onderwerp verfcheidenheid by te
zetten, door de byzondere beweegingen der driften of te
tekenen, de zaak van elk, hoofd voor hoofd, te treffen,
fchoon niemand byzonder genoemd of bedoeld worde
zal het geweeten zich kragtig genoopt vinden, om de fchildery toe te pasfen.
Het loopt van zelve in 't oog, welk eene verbaazende
verfcheidenheid deeze wyze van Prediken aan onze Leerredenen moet byzetten. De Onderwerpen der Prediking zyn
altoos dezelfde ; maar de wyze van dezelve toe te pasfen
moet veranderen naar de verfcheidenheid der zeden , van
tyden en ,plaatzen. En het is deeze geftadige voorflelling der zaaken uit nieuwe oogpunten, beantwoordende
aan
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de geduurige verandering van der menfchett zeden
welke in den Text fchynt bedoeld te worden als het
kenteerk van een verilandig Leeraar. En voorts , dewy{
de Prediker wys geweest is , zo leerde hy het Volk nog
Weetenichap.
Maar twee zaaken van veel grooter aanbelang, dan enkele verfcheidenheid , moeten hier in agt genomen worden.
De een is , dat de C-harader-tekenende wyze van Pre&
king bet beste bewys van bekwaamheid oplevert; de ander, fiat deeze bet bests middel is ter overtuiging.
Het valt gemaklyk , in 't algetneen, de Deugd te pryzen, en de Ondeugd te beftraffen; aanrnaaningen voor te
itelien om deeze naa te jaagen,, geene te vlieden: en, ten
nanziene van die onderwerpen , een grooten voorraad van
ydele woorden te kwisten, vol van bioemryke uitdrukkingen, met afgemeetene en zwellende zinfneeden; maar met
naauwkeurigheid de byzondere beweegingen van het hart
te befchryven , den verfchillenden invloed der beweeg-.
reclenen op de driften van onderfcheidene pedlar:men 2111
re wyzen, de onderfcheidene trekken in Charaaers , die
tinder dezelfde algerneene benaaming Voorkomen , te onderfcheiden; dit vordert kennis, en dit heeft moeite in.
'Er is eene onejndige veriheidenheid in de gefteltenisfen
van 't menschlyk getnoed, en om de Fyne onderfcheidin,
gen (*) in Chareder en bedryf te .ontdekken , zodanig,
dat een therAch, behalven de toeftemming in 't geen hy
als waarheid hoort , zyne. eigene beeldtenis erkent, moet
erkend worden geene geringe bekwaunheid te vorderen.
Hier
2an

(*) Het is Met Ottartig op te merken, hoe eene betniging
an onktinde, zelfs dan, war/neer dezelve geenzins veronderfteld
Jean worden uit zedigheid, voort te komen , voor eene zonderlinge doordringenheid van verliand konne doorgaan. Het
je ne fiai poi is .eene geliefde fpreekwyze van alie het niet
liasuwneemende Sebryveren, out in te boezemen dat 'er lets in
h unn e woorden ligt opgeflooten, al te fyn om het met woor4en uit te drukken. Oppervlakkige Leezers verbeelden zich
dat dit een hooger vlugc influit ; niet overweegende, dat boo
beter een Schryver zyn onderwerp verflaat, by te zelclzaamer
biervan gehrnik zal maaken. Het is , derhalven , geene uitneemende fcherpzinnigheid van gedagten , maar, integendeel, de
verwarrirrg, of gebrek, van denkbeelden , die meest altoos het
gebtak deezer fpreekwyze veroorzaikeu.
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Hier na zal egter de Leetaar, die meesterffukken zoekt
voort to brengen, geaadig tragten (*).
Maar, hoe zeer deeze wyze van Prediken ten bewyze
van bekwaamheid ltrekke, zal verder blyken, als wy overweegen, dat dezelve het beste middel is om te overtuigen. Niets kan overtuigen, of het moet byzonder weezen. In algemeene cierlyke voordragt, moge elk vermaak
fcheppen , maar niemand wordt vericht, of naar eisch
aangedaan. De rede hiervan is, dat, alle menfchen zich
zelVen in eeniger voege even zeer bedoeld vindende ,
niemand het zich byzonder aantrekt. Zo te fpreeken, dat
een mensch, met eenige verbaasdheid , naadenke , en zegge : 1k heb het gezien ! en, op eenen anderen tyd, te
n1aaken dat by de gedagten inwaards wende, en betuige:
1k heb het in my zelven gevoeld! dit is doel treffend in
't fpreeken, dewyl het overtuiging baart ; geene algemeene overtuiging dat de zaak waarheid is; maar eene bytondere overtuiging dat het iemand in 't byzonder raakt.
De gloeiepde kleuren , welke de Verbeelding verfchaft, en de drift in het voordraagen, van welke men
zomtyds gerprooken heeft als de eenigfte vereischten ,
zyn, zelfs dan, wanneer zy de maat niet te buiten gaan,
niet
(*) Een zeker flag van Leeraaren fpreekt met groore ver.
finaading van algemeene Voordragt, 't geen zy het doen van
Aanfpraaken noemen : hunne verfmaading zou regtmaatig weezen , indien zy lets beters in plaats ftelden. Maar hunne ei.
gene handelwyze is, om, door eene menigte van nietsbetekew
nende onderfcheidingen , eene Redenvoering volgens de regelen van een gekuniteld Stelzel , in eindelooze deelen en on.
derdeelen te fnipperen; die, in ftede van een onderwerp naar
eisch te behandelen, of 'er een klaare, veelbevattende, en een
geheel maakende , fchets van op te geeven, het alleen verkrui.
melen in byzonderheden, welke 'er om been loopen. Nogthans
noemen zy den iVlan, die hierin uittnunt, een groot Prediker,
of een bekwaam Godgeleerde. Laaten deeze bynaatnen otntrent hem gelden, als men flegts wil toeftaan, dat, in Leerrede.
nen van lien ftempel , dezelfde dingen needs wederkeeren on.
der verfchillende hoofden; dat de Leerreden, Wider de fchynvertooning van voort te gaan, nil Chat , en dat wy naauw.
lyks een enkelen flap ter waare kennisfe van het onderwerp
vorderen. „ De gereedite weg ," zegt een beroemd Schryver,
,,, om gek te worden, is door zich aan een bepaald Stelzel te
„ binden want hoe meer eene zaak naar Wysheid getykr,
„ indien hex geen Wysheid zelve is , hoe rechtftreekfcher dezeive in het tegenovergeftelde verandert.”
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niet nicer dan bekleedzels; Chara6terahetzende denkbeek
den rnaaken het lichaam der Welfpreekenheid uit.
Twee groote hinderpaaleu doer) zich in 's Menfchen ge.
cooed tegen de overtuiging op. Traagheid en Zelfbe.
drog.. De uitboezemingen van, eene Jeevendige en heete
verbeelding , gepaard met een vuurige voordragt , moge
de ziel uit den ftaat van vadzigheid opwekken, aandagt
baaren en fterke aandoening veroorzaaken; maar , indien de ziel geen bepaald oogmerk heeft,- is het uitwerk.
zel aogenbliklyk en filets beduidend ; of , indien het
fland, houdt, zal het op een wild, en ongeregeld gedrag
uitloopen. Ten zelfden tyde volvoert het Zelfbedrog
1.aare werkingen met meer gerustheids , en een beterea
uitilag, dan te vooren. Maar .Chargter-tekenende fchetzen, het hart door het verftand raakende, ontdekken het
Zelfbedrog in de fchuilhoeken , en rukken het dekkleed
weg, waar mede 't zelve de leetykheict der Ondeugd bee,
dekt.
Algemeene befchouwingen vorderen , on) de gewensch..
te uitwerking te baaren , en opmerkzaamheid en opregtheid van hart , 't Been van het gro§ der Toehoorderen
niet kan verwagt warden. Byzondere befchouwingen
verelfchen, om derzelver doel te ontdekken, van ons
leen , dat wy de oogen openen , en hebben niet meer
noodig dan opregtheid te verwekken, en het uitwerkzel
te verzekeren, eer de menfchen het merken.
Algemeene befchouwingen mogen goede beweegingea
veroorzaaken. Doch daar deugdzaame aandoeningen geen
Deugd zyn , zal zodanig eene befchouwing eens onder.
werps, wellt alleen ftrekt om de eerstgemelde gaande
te maaken , verre te kort fchieten on) het Oogmerk der Pre.
diking te bereiken. Veelen zyn vatbaar voor vuurige op.
wekkingen ter Deugd, die in hun Chara6ter vreemdelingen
zyn ornirent de Deugd zelve. En de eigenlyke bedoeling
des Predikers is , niet oni een inflin& op te wekken ,
maar invloed te hebben op de keuze; niet om lydelykea
indruk te baaren, , maar daadlyke werking. — De bekende gefchiedenis van si,ExANDER van Pheres kan ores
bier ter opheldering dienen. Die veragtlyke Dwingeland.
borst , by de vertooning van vercierd jammer op het
fchouwtooneel, nit in traanen , ten zelfden tyde dat by
een groot aantal zyner Onderdaanen met de gruwzaamite
Hier hebben wy een fiegt
wreedheid ombragt.
Mensal, die de aandoeningen ter Deugd gevoelt ; zyne
ge-
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gemoedsbeweegirigen zyn zo ark als zyne misclaaden
fchreeuwend. Hoe zullen wy reden geeven van eene zo
in 't oog loopende onbeftaanbaarheid ? Geplaatst als een
geen belanghebbend aanfchouwer , waar by niet te kampen hadt met zyne heerfchende driften, oefende de Wet
der Deugd in zyn hart gefchreeven , wakker gemaakt,
Naar vermogen. Deelneemende in de zaaken der Wereld,
dreef de woede zyner belanghebbende driften hem tot het
inflaan van eenen geheel tegenovergeftelden weg; en verhorgen, daar alle hartstogten zich zelven rechtvaardigen,
voor zyne oogen de fnoodheid zyns gedrags in deeze op
te volgen, Die, het geweeten in flaap fusfende, hielden
den man te rugge van zyn weezenlyk Character te zien ,
en daar over uitfpritak te doen. Z0 dat hy, met eene
fchynbaare gelyke vuldoening , botvierde aan de misdaadigfte driften , en bloot itondt voor de opweklOngen ter
Deugd; beide hadden zy beurtlings by hem praats, zonder elkander in den weg te zyn. — It Is waar, een weinig bedaarcl befchouwens van zich zelven zou hem de
onbeitaanbaarheid hebben kunnen toonen. Maar hoe welnigen zyn genegen om in zich zelven te treeden? Dit
zeifde is het geval in alle algemeene leevensomftandigheden, waar de menfchen 4ich gevoelig betoonen voor de
bekoorlykheden der braafheid, en, in het daadlyk leeven,
een geheel daar merle ftrydige rol fpeelen ; zy vermyden
zurgvuldig in zich zelven te zien , en de onderfcheide
deelen van hun eigen Charader met elkander te vergelyken.
By afweezigheid der verzoekinge , is het hart in de
belangep der Deugd. Dit is niets meer dan de indruk
van GODS hand in de vorming van 's Menfchen Ziel.
Maar is dit genoegzaam om de eifehen van den Godsdienst te vervullen ? Zeker neen. Want, gelyk het 't oogmerk van den Godsdienst is de Menfchen zo wel te doen
werken als te gevoelen, en te gevoelen alleen om te werken , zo is het 't oogmerk van Godsdienst-Leere ,
der Deugd eenen gezagvoerenden invloed te geeven in
beproevende omftandigheden, en van dien aart zyn, meer
of min , alle omftandigheden deezer Wereld , die den
Mensch tot daadlyk betoon oproepen. Hoe zullen die
Godsdienftige gevoelens zich dan houden? Dit is de groote
yraag. — Men zal gereed toeftemmen, veronderftel ik,
dat deeze gevoelens dikwyls onderdrukt of vermeesterd
zullen worden door de overheerfching der zondelyke neiG5
gin-
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gingen. —En van wear ontfleat die overheerfching der zone
delyke neigingen ? Uit de bedorvenheid onzer Natuure. —
Maar berooft die bedorvenheid den Mensch van zyn
Geweeten ? Neen ; doch 't Geweeten wordt door Ondeugd vermeesterd. Terwyl het wakker is ? Niet zo
algemeen; maar , om het voor wakkerworden to bewaaren,
worth het geblinddoekt. — Vanwaar heeft Ondeugd dit
vermogen om het Geweeten te verblinden ? Aileen door
de duisternis , waar mode "zy zich bedekt , of het bedrieglyk kleed , 't welk zy aantrekt. Ondeugd behoeft ,
om haat to verwekken , alleen gezien te worden. Zy is
cone tooveresfe , die verfcheide middelen bezit om wederitand te boven te komen, maar in haare kunttenaaryen ter
verdeediginge fchuilt haare groote zekerheid in vermome
ming; veelvuldig zyn de uitvlugten , veelvuldig de valfche kleuren , van welke zy zich bedient, om , in de ver.
beelding der zondaaren , onder eenen anderen naam dart
baaren eigenen , door te gaan.
Tegen deeze alle heft het Charaderkundig Prediken
de. kragtdaadigfte middelen van ontdekking te werk. Maar
om in eon groep gezien te worden , is haar hoofdbedrog; om haar ter overtuiging voor den dag te haalen ,
enoet zy, om zo te fpreeken, in haare eigene gedaante
vertoond , en niet als eene menigte gezien worden; eene
menigte, of als verzameld in den perfoon van &nen , of
als verdeeld onder veelen. Men moge de Menfchen over
de zonden in 't algemeen onderhouden , of tot hun van
eene zonde bepaa/d fpreeken , doch op eene algemeene
'wyze , en de indruk , welke dit veroorzaakt , is , zo
eenige, oogenbliklyk en zonder uitwerkzel : men moge tot
bun van zonden fpreeken, in welke zy deel hebben met
veelen rondsom zich , en zo ziende zien zy niet. De
vertooning , derhalven, moor, om t'huis te komen in iemands hart, hyzonder , niet algemeen , weezen , en zodanig, dat by zich in eon geval befchouwe , waarin by
met anderen in 't algemeen geen deel heeft , maar dat by
als zyn eigen gevoelt. — Om dit te verrigten , is het
geenzins noodzaaklyk , dat wy,, ten onderwerpe onzer
Leerredenen , alleen de zodanige hitkiezen els zeer byzonder zyn. De algemeenfle onderwerpen kunnen , door eon
kundige hand bearbeid , Charadermaatig behandeld worden.,
„ Algemeene Befchouwingen," zegt zeker Schryver ,
zyn gelyk ruime verfchieten , waar het oog een zo
ruim veld neemt, dat het veele Bingen teffens ziet ,
'4 en
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11 en niets onderftheidens.” Byzondere befchouwingen
vertoonen de onderfcheidene voorwerpen in eene tastbaare gedaante , elk in zyne eigene geitalte en grootte. Het
valt hier uit gemaklyk te begrypen, welke minst bloot
Itaan voor misvatting , welke best gefchikt zyn om de
uitvlugten der Eigenliefde te voorkomen of te vernietigen ,
en de naakte waarheid op het hart te drukken. Zegt de
Menfchen , by voorbeeld , dat zy groote zondaars zyn,
dat zy dagelyks in gedagten, woorden of daaden , overtreeden , zy zullen gereed hunne toeftemming geeven ;
z zullen u met genoegen hooren; en daar mede is het
gedaan. Maar ontleedt ondeugende neigingen , befchryft
te omflandig , zo dat men de Menfchen bekend maake
met de werkingen van hun eigen hart , en zy zullen zich
geheel anders aangedaan vinden. Zy zullen, misfchien ,
niet uit de Kerk gaan , om aan den Leeraar te denken ,
en diet), toe te "(lichen; mar zullen, 't' geen de edeler
Bedoeling der Pretliking is, beaten gaan, en denken aan
zieh zelven (*).

('t Veryolg en Slot by eene nadere gelegenheid.)
WAAlt-

Het is, in de daad, zeer ongelukkig, wanneer een Prediker
filer Geregtigheiti , die lick gezet .heeft tot de kiefche en moeilyke taak om zondige neigingen" te beflryden, tegenftand ontmoet, ontftaande uit Godsdienftige begrippen. De Perfoonen,
op welken ik in eene voorgaande aautekening doelde , die met
Aretfintrading fpreeken vas algemeese Voordragtert , zien eene
teerreden , inndien dezetve meet byzonder en roepasfelyk is,
int hog meerder Wederzins aan , en nbetnen dit Wettisch Prediken, of bet tiitdeelen van Zedelesfen. Het komt 'er filet op
aan, war zy met deele wdorden, bepaald, meenen, zeker is het,
dat zy 'er iets zeer Ilegts mede willen aanduiden. Hier door
worden lieden onbezorgd omtrent de zuiverheid en opregtheld hun g gedrags, genoopt , om bun geweeten gerust te fieflen, en bun ban te verkerken tegen alle poogingen om 'er
de zonden nit te rooijen. Wasmeer gy hun in 't algemeen
aanfpreekt, als. groote Zondaars, zuilen zy zugten, het hoofd
fchudden, en gereed de waarkeid bekennen. Maar vervoegt
u, als 't ware, tot elks hart , vermeldc de byzondere gevallen
zyns gedrags , door welke hy een Zondaar wordt, dan komt
lty 'er tegen op, en gevoek wederzin; 't is Zedeleer, die hen:
gepredikt wordt , en hy verwerpt het gezegde met verfmaa't Is waar, de ongerymdheid van zulk eene handelwyze is te grow om met veele woorden voorgefteld te worden;
Want, indien de Mensch geen Zondaar zy in byzondere gevallen hoe kali by dan een Zondaar in 't geheel weezen?
„ Maar
el
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WAARNEEMING, WEGENS. HET NUT DER OP DE KEEL
AANGELEGDE ONSLAGEN VAN PEPERWORTEL EN
MOSTARD , IN KWAADAARTIGE KEELZIEKTEN
VOORAL VAN DIE SOORT WELKE, ZINTS BENI.
GE MAANDEN, BINNEN AMSTERDAM, VER ■
KHEIDE MENSCHEN AANGETAST HEEFT,
EN VOOR ZOMMIGEN DOODLYE GE•
WEEST IS.

a

t age Keelziekten , maar voornamelyk die, , welko

met ontfteeking , of nog wel boven then met andere
kwaadaartige toevallen, vergezeld gaan , eene zeer fpoe,
dige hulp, vorderen , behoeft geen betoog; daar nu, in
bet jongstverloopen half jaar , zodanig eene, voor alien ,die
daar door zyn aangetast, zeer gevaarlyke, en voor zommigen doodelyke , Keelziekte alhier plaats gehad heeft, en
de ondervinding my het meerder nut van het bovengeinelde middel, boven de Spaanfche Vliegplaasters , en andere omtlagen. uit bederf tegenftaande Kruiden met rooden
Wyn vervaardigd, duidelyk heeft doer merken , oordeelde
ik my verpligt zulks aan myne Land- en Kunstgenooten
ter beproeving in foortgelyke gevallen te moeten mede.!
deelen.
Zie hier eene korte fchets der Ziekte , zo als die my
doorgaans is voorgekomen: in den eeriten aanval fcheen
zy niet boosaartig, en flegts eene Keelziekte te zyn, uit
verkouwdheid ontftaan (Angina Calarrhalis Rheumatica),
dan dit duur.de zelden Langer dan twee „of ten hoogften drie,
dagen ; wanneer,, zelfs zonder eenige titdryvende of andere Geneesmidde/e4 gebruikt te bebben , by veelen de
geheele oppervlakte der huid, by anderen de Keel, Borst
en Armen, met roode vlakken bedekt wierd, doch zonder
eenige verligting; bier by vergezeld wordende door eene
zeer moeijclyke doorzwelging , brandende hitte in de Keel,
hoogrood gekleurde en zomtyds zeer drooge tong en gehe„ Maar de Menfehen, die in 't Mein fchurlien zyn,” zegt
moNTEsomEty , „ zyn zeer eerlyk in 't gros befehouwd ;" en
zelfbedrog , geen in ftaat is om zich met de armzaligfte
voorwendzels te behelpen , krygt niet weinig kragt door de
taat , Welke men het Volk ongelukkig geleerd heeft by dusdanige gelegenheden te voeren.
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nemeite , een aknhoudende fluipkoorts (continua tentittenr),
een fpoedig verval van kragten , en niet zelden ylhoof.
digheid.
Zy,, clie, op den eerften of tweeden dag, een braak- of
pnrgeermiddel gebruikt hadden , ontlastten gewoonlyk
zeer veel taaje ilymftoffe ; dan , fchoon (zo verre ik heb
kunnen befpeuren) aan de Ziekte daar door gen nadeel
toegebragt wierd, be yond ik gchter dat zy daar door in
het mins* Van haaren gewoonen loop niet afgeleid nod'
verbeterd wierd.
Aderlaatingen heb ik by geenen van myne Lyders be.
proefd, om dat, behalven de reeds opgenoemde toevallen , de kleine en Llappe pols , waterige en vlottende oogen,
weeke , en Van alle veerkragt beroofde , huid en fpieren ,
eene fterke geneigdheid der vochten tot rotting te kenten gaven.
Myne eerie zorge was dierbalven, om de zeer ontItooken Keel, die in koudvuur dreigde over te than, te
hulp te komen; hiertoe bezigde ik by den aanvang der
Ziekte, Spaanfche Vliegplaasters , ook wel eens een Pekelharing, dan deze laatfte alleen by de ligtae Lyders ; dock
die voldeed my zelven by dezen geheel niet; van de eerften be yond' ik dat derzelver uitwerking zeer oazeker
Was, by zommigen weinig of niets , by anderen wel eeri
groote blaar,, dech met weinig of geene verlichting ; by
alien was de werking langzaam , ten mintlen in evenredigheld des dringenden nods , en vorderde verfcheide uuren
tyds; ook heb 1k, by enkelen , nog eene daar uit outMande moeijelyke waterloozing , (Stranguria), befpeurd:
dit alles deed my naar andere middelen onizien ; ik beproefde een en ander omtlag rottingweerende plan.
ten met rooden wyn vervaardigd, doch vrugteloos; eludelyk nam ik geraspte Peperwortel (Raphanus rurticanus ,
Mier-Edik) , mengde dezelve onder aangemaakte witte of
bruine Mostard , en liet dezelve op de bloote huid der
Keel leggen , en dit voldeed my volkomen; want, binnen een,
of ten tuoogften twee, uuren tyds, begon reeds eene aanmerkelyke prikkeling , die binnen zes a zeven uuren tot eene
volkomene ontfteeking opklorn , en alsdan aan de doorzwelging reeds eene merkelyke verlichting toebragt , ten
bewyze dat ook de Keelontfteeking alsdan door dit middel verrninderd wierd ; by zommigen volgde hierop eene
ontvelling (excoriatio), met outlasting van wat fcherp
vocht; by de meesten gefchiedde de =yelling eerst met
den
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den afloop der Ziekte, en bragt dus geen hinder aan; eene
met wyn bevochtigde omflag ,,en in bet vervolg een Plaas,
ter van blaauwe zaif (cceruleum), was voldoende oat de
huid weder te herftellen.
I-lierby Het ik myne Lydere, zo veel bun doenlyk was,
gebruik maaken van een gorgeldrank,alleen uit rooden wyn
en broodzuiker belbande ; terwyl ik hun teffens, zo , niet
van den eerften , ten ,minflen van den tweeden, dag der
Ziekte af, fterke afkookzels van den Koortsbast overvloedig toediende; de buik zuiver houdende door zagt laxeerende infpuitingen (enemata), en, in de ergfte gevallen,
heb ik hiertoe ook met veel vrugt de Koortsbast voorgefchreeven.
Daar inyn oogmerk thans niet is, om eene Oeneeskun.
dige Verhandeling over deze Ziekte te fcbryven ; maar alleen , om, door myne gemaakte •Waarneeming, inyn even.
mensch nuttig te zyn , zo zal ik hier niet meer byvoegen , dan dat men, by den vermaarden SYDE NHAM, in zyne
Opera omnia , Geneva MDCCXXIII, pag, 315 , eene, in
den jaare 1697 waargenomen, en met deze zeer overeenitemmende, Ziekte befchreven kan vinden.
R. ..... M. D.

WAARNEEM1NG VAN DEN BEER. MAUDUIT I OVER. DEN
T OLPR 01. .

(Getrokken uit de Medicine iclairie,par

Het
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is bekend , dat een Tulpbol , die men in den
Herfst in den grond zet, en den volgenden Voortyd bloeit , uitgeput is, na zyn Steng gefchooten , en zyn
Bloem voortgebragt, te hebben; dat de Bol, welken men
vervolgens opneemt, dezelfde niet is, als die men in den
lNaatyd in den grond flak. Het is een beweezen zaak ,
dat de Steng, die de Bloem onderfteunde , wake in 't
midden van den eerflen Bol zat, buiten den nieuwen zit,
geplaatst tusfchen dien Bol en de buitenfte bekleedzels die
den ouden Bol bedekten, die zich over den nieuwen uitflrekken en denzelven omringen, als rude den Steng, die de
Bloem gedraagen heeft; dat die bekleedzels, overblyfzels
van een uitgeputten Bol, zich affcheiden, en als nutlooze
deelen wegvallen; dat zy verkleefd blyven aan den Steng
die gebloeid heeft, en die zich met dezelve affcheidt van
den
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den nieuwen Bol: deeze is vast vol, en, indien men denzelven opent , vindt men in 't midden de Bloem , die
'er in 't Voorjaar uit moet komen. Dit alles is bekend;
misfchien bet volgende minder.
Een Tulpbol, die men in den Herfst niet plant, groeit,
fchiet een Steng van eenige linien; dit weet men ook:
zyn groei houdt vervolgens op , althans ten uiterlyken
aanziene , en in bet Saifoen, dat men denzelven uit den
grond zou gehaald hebben , vertoont zich die Bol van
buiten uitgedroogd en niisvormd; maar , wanneer men dien
opent, bevindt men, dat, het geen plaats gehad zou hebben , indien de Bol in den grond gezet geweest ware,
ook gebeurd is, zonder dat de Bol geplant geweest is,
fchoon dezelve bedorven zy in een drooge plant, blootgefteld aan de onmiddelyke en beftendige werking der
lugt ; dat wil zeggen, dat men, onder de eerfte verdroogde bekleedzels, een nieuwen Bol vindt, die zich gevormd
heeft ,en vol fap is; ter zyde van dien Bol,tusfchen denzelven en de verdroogde bekleedzels, vindt men ook den
Steng, die de Bloem zou gedraagen hebben , boven denzelven die Bloem, desgelyks verdroogd , aan het uiterfte
van den ouden Bol, een weinig daar boven.
Een Tulpbol vergaat, derhalven, niet, hoewel 'er een
Saifoen verloope , zonder denzelven te planten ; 'er vormt
zich een nieuwen Bol, en zelfs kringen aan den kant: de
zelfitandigheid van den nieuwen Bol, en der kringen, is,
derhalven , voor een gedeelte, die van, den ouden 13o1,
en de Aarde en de Vogtigheid brengen dan niers meer
toe, dan een vermeerdering aan de vorming van den nieuwen Bol, en der kringen: want deeze voortbrengzels zyn
van eene mindere grootte , als de Bol niet in den grond
geweest is.
Deeze Waarneeming ftrekt, om te doen begrypen, waarom dezelfde Bol , elk jaar , een gelyke Bloem voortbrengt • dit ontftaat daar uit , dat dezelve grootendeels
gevormd is van dezelfde zelfilandigheid , die agtereenvolgend , van jaar tot jaar, van den ouden in den nieuwen Bol overgaat.
Deeze Waarneeming verklaart , daarenboven , hoe , terwy. 1 de Bloembollen buiten den grond zyn, zich rondsom
kringen vormen, of hoe , die 'er reeds waren, aangroeijen;
maar hoe de overgang van de zelfitandigheid des ouden
Bois in den nieuwen gefchiedt , en hoe veele jaaren deeze
overgang zou hervatten, zonder dat de Bol tfitgeput geraak-
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taakte? Dit moet door nieuwe Waarneemingen oncierzogt
warden.
1k eindig dit Artykel , misfchien reeds te lang voor
eene zaak van zo weinig aangelegenheicis, met aan te metken, dat de verandering , welke vroeg of laat in de kleur
van de Bloem eens Tulps voorvalt , die jaaren agtereek
in kleur niet veranderd geweest is , ongetwyfeld daar van
afhangt, dat de zelfflandigheid van den oorfpronglyken
Bol, veele jaaren agter den anderen, eene gelyke maate
heeft bygedraagen, met het geen de Aarde en Vogtigheid
verfchafre , tot het vormen van nieuwe Bollen , en dat
het jaar, waarin de Bloem dezelfde kleur niet heeft, het
jaar is , 't welk volgt op dat jaar , in 't welk de even.
t edigheid der zelffiandigheden , ter vorming van nieuwe
Bollen, veranderd is.
Deeze gisfing wordt door de ondervinding geragfteund;
want men vindt de kleuren der Tulpen dikwyls veranderd, wanneer de Bollen in grootte veel toegenomen, of
verminderd, zyn: vanhier heeft de grond , naar gelange
dezelve den Bol verflerkt of verzwakt, invloed op de kleuren van de Bloem.

DIATuuRLYKE HISTORIE EN HUISHouDING DER HONIG.
BYEN. Door JOHN HUNTER , Esq.

(Uit de Philofaphical Transalfiems. Part. 1. for 179a.)
(Vervolg van N. 68.)
KEURIGE BYZONDERLIEDEN IN DE NATUURLYKE HISTORIZ
VAN DE HONIG-BY , ALS EENE MAATSCHAPPY AANGEINIERKT.,

e Byen zyn zeer zindelyke Diertjes, ten opzigte van
zichzelven , fchoon niet omtrent de overblyfzefs van
haare jongen. Zelden , geloof ik, doen zy haare ontlasfinger' in de Dorf. 1k weet , dat zy verfcheide dagen opgeflooten Fewe est zyn , zonder zich te ontlasten, en,
op het oogenblik dat zy uitvloogen , dit in de lugt deeden; ook zyn ze zeer zinde]yk op hun lyf; want ik heb
menigmaal ontdekt , dat zy elkander reinigden, inzonderheld .als zy, by toeval, met Honig befmet waren.
Dit
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Dit Diertje kan alleen aangemerkt worden , of in zo
verre deszelfs Huishouding voor zichzelven betreft , 't
welk het zelve gemeen heeft met de meeste Unzaame
Dieren; maar mervitan het: ook • aanmerken als een Lid
der Maatfchapnye , in welke 't zelve een werkzaam deal
neemt, en teffens een voorwerp wordt zeer belangryk
voor de Weetgierigheid.
Wanneer men in deeze Maatfchappy de op zichzelven
ftaande Leden befchouwt, mag dezelve gezegd worden te
beftaan uit een Wyfjes-Broedfter, uit niet broedende Wyfjes, en Mannetjes; maar,,als eene Qemeenfchap aangemerkt,
beflaat zy enkel uit Wyfjes -Broedfters en niet- Broecifters; de Mannetjes tot geen ander einde ftrekkende, dan
dat zy het eigenlyk werk van Mannetjes verrigten, en
enkel voor een tyd zyn: en het is waarfchynlyk, dat de
Wyfjes-Broecifter in geen ander licht befchouwd mbet
worden , dan als de Legfter van de Eitjes, en dat zy
alleen invloed heeft op: de niet broedende Wyfjes, door
haare tegenwoordigheid; ftrekkende alleen tot een band
van, vereeniging: want buiten haar fchynen zy geene band
te hebben : is haare tegenwoordigheid, die de Byen tot
zamenwoonencle Diertjes maakt.
Mogen wy niet veronderitellen, dat de Naalomelingichap
der Konhiginne eene verknogtheid aan de Moeder hebbe,
eenigzins gelykaande met de verknogtheid van jonge Vogelen aan het Wyfje ,'t welk dezelve opvoedt? Want,fchoon
de tydperken homier verknogtheid niet gelyk zyn, is het
de alhangelykl-mid , welke ieder deezer . deinoeder
beeft, die deeze band uitmaakt: want de Byen hebben,
buiten deeze, geene. De gelykheid nogthans , Mot
volkomen: want de jonge Dieren , die derzelver Voecifter
verlooren hebben, zullen zich te zamen voegen, en gemeenfellaptyk het zo goed ftellen als zy kunnen : dewyt
zy, in., 'x vervolg , op zichzelven zullen moeten leeven
maar de Byen hebben een altoosduurende by Inflinat werkende afhangelyitheid van de Moeder: waarfchynlyk, om
dat zy geene onderfcheidene Sexen uitmaaken. Wanneee
de Koningin. verlooren gaat , is deeze verbintenis verbroolien; zy laaten de voorige nyverheid vaaren, en fleryen waarfchynlyk , of vervoegen zich misfchien .in eene
andere Korf. Dit is het gevai niet by de Byenfoorten,
welker Koningin alleen . eene Volkplanting vormt : want,
fchoon de Koningin weg is , gaan zy nogthans vcibri met
het werk , haar ten deele gevallen , als de Wesp en do
Hon-.PIING. 1793. NO. 3.
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Hommel. — Hoogstwaarfchynlyk behoort de geheele
Huishouding van de By , welke wy zo zeer bewonderen , tot de niet broedende Wyfjes, en hangt af, dat
haare Inflin&ive vermogens aan 't werk gezet worden,
door de tegenwoordigheid der broedende Wyfjes ; dit
haar eenig genot zynde. Wanneer wy, derhalven, van de
wonderbaare Huishouding der Byen fpreeken , zyn het de
Werkbyen, over 't algemeen, die wy bewonderen,fchbon
de Koningin boven ale in 't oog loopt, wegens de uit.
geftrektheid van haare alles bezielende eigenfchappen.
Deeze Huishouding heeft, in voorkomen en werkzaamo
heden, iets, gelykende naar de Menschlyke Maatfchappy;
doch verfchilt 'er zeer veel van in de eerfte oorzaaken,
en het geheele beleid. De Menfchen ftellen hen eigen
maatregel vast; de Byen hebben'er een door de Natuur
bepaald, en doen daarom al het noodige. Deeze maatrerl van invloed is de Wyfjes-Broediter,, en wordt de
Koningin geheeten: ik zal den naam behouden, fchoon
1k haar seen vrywilligen invloed of magt toeken.
De met broedende Wyfjes maaken de Byekorf nit, of
Mogen de Maatfchappy in 't groot genaamd worden:• en
de Mannetjes zyn enkel Mannetjes: elk deezer deelen van
de gemeenfchap zal ik hiernaa afzonderlyk in overweeging neemen.
Wanneer men de Gemeene By in eenig tydperk des
jaars neemt, of, met andere woorden, in eene bepaalde
maand, en dan voortgaat tot dat die maand wederkomt,
en naagaat wat in dat tydsverloop gebeurt, dan zal men
waarfchynly:k de geheele Huishouding der Byen gadegeflaagen hebben : want , fchoon zy meer dan ddn jaar
mogen leeven, 't geen ik geloof dat men niet weet, dewyl dit niet gemaklyk valt te bepaalen, kan, nogthans,
elk jaar flegts eene herhaaling weezen van het Matfte: de•
wyl ik begryp , dat zy in het eerfte tot volkomenheid
geraaken. De Gefchiedenis , overzulks, van an jaar ,
mag gezegd worden de geheele uit te maaken , en diensvolgens is het van geen belang, op welk een tydperk
den jaarkring wy die Gefchiedenis aanvangen.
Misfchien is het de beste tyd oat de Natuurlyke Historic te beginnen, van zulke Infecien , als alleen tot den
vollen groei komen in 't jaargetyde, waarin zy gebroed
worden, den Winter door leeven, en den volgenden Zomet broeden, wanneer zy hit den winterflaap epftaan,
en met broeden aanvangen; maar men zou mogen denken I
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ken., dat de Gemeene By eene uitzonderiug op deezen
regel, maake ; dewy' zy vroeg in de Lente begint te broeden , doorgaans. v66r dat zy waargenomen 'kunnen worden : en daar ,zy broeden om eene Volkplanting to vormen , die zich van den ouden Stam zal affcheiden, omr
eene geheel nieuwe, Maatfchappy op te rigten , mogt het
natuurlykst fchyuen to beginnen met die Volkplaiting,
en dezelve na te. gaan in alle derzelver werkzaamheden ,
cent jaar wanneer zy, als 't ware, zichzelve weder
baart , en te rug komt tot het zelfde punt, wiarin de
oude Stara was , wanneer deeze die Volkplanting uitzon dr.
De Byen kunnen, gelyk elk ander Dior, vont. . 't welk
men zorg draagt, van den tyd der broeding, of bevrug.
ting , af, dat opgevoed wordt tot den tyd, waarin het
voor zichzelven kan zorgen , niet gezegd worden een tyd.
perk te hebben , waarin wy haare Natuurlyke Historic
kunnen aanvangen : meat , by zomnaige andere Infeeten ,
doet zich een tydperk op ; want men kart ze ,naagaan van
het Ei . af, geheel van de Cinders onafhangelyk wardende, van het oogenblik dat ze gelegd zyn : als de Zydeworm ,. enz. 'Er zyn drie Tydperken , van welke
men de Natuurlyke Historic der Byen kan aanvangen.
Het eerile in de Lente, wanneer de Koningin haare Eitjes begint. te leggen ; het tweede in den Zomer, by de
oprigting eener nieuwe Volkplanting ; het derde in den
Resist , wanneer zy de WiAlterkwaytiteren gaan betrekken.
1k zal de byzondere Historie van de By aanvangen, met
tie nieuwe Volkplanting, als 'er nog niets vervaardigd is:
want dan -begint alles , wat 'er vervolgens kan gebeuren.
Wanneer een Byekorf eene Volkplanting uitzendx , is
het doorgaans reeds Juny ; doch dit verandert mar de
wearsgefieltenisfe: want in eengunitigen Voortyd zwermen de Byen zonityds in 't midden van de Meymaand„
en zeer dikwyls op 's chide. Eer zy vertrekken, hangen zy doorgaans aan de opening der Byekorf , eenige
dagen lang, even of zy geen plaats genoeg daar binneit
vonelen voor Zulk warm . wear, 't geen ik geloof,, dat
menigwerf het geval is; want als het wear koud wordt,
weeten zy. zich- bleu te pakken , en guulliger wear af tO
wagten. Doch het zwermen blykt eene werkzaamheld te zyn , welke zy uit noodzaaklykheid verrigten:
want het fchynt , dat zy natuurlyk niet zouden zwermen ; dewyl zy , nog eene ledige plaats aau te vutien
bebH2
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bebbende ) niet zwermen : door het vergrooten van de Rog'
komt men het zwermen voor. De tyd van zwermen
duurt by deezen langer, dan by geenen. Eetrige avonden , v66r dit bedryf aanvangt , hoort men dikwyls een
zonderling getuid , eene foort van trompetgefchal ; 't
zelve vergelykende met de toonen van de Pianoforte,
komt her meest overeen met de klank van de laage A.
De Byezwerm beflaat doorgaans uit drie foorten; een
Wyfje of Wyfjes (*), Mannetjes, en, die men veronderllelt tot geene Sexe te behooren, de Werkbyen: zy
maaken te zamen omtrent -zes- of zevenduizend nit. Het
is eene vraag , die niet gemaklyk , bepaald ,beantwoord kan
worden; pf die oude Stang alleen jongen nitiendt, van 't
zelfde faifoen, als mede of de Zwerm alle de jongen, of
flegts eon gedeelte daar van , uitmaakt. Naardemaal de
Mannetjes aneen in 't zelfde faifoen gebroed worden, vertrekt 'er een gedeelte, en zeer waarfchynlyk is het even
zo met de andere gefteld.
Doorgaans trekker' zy uit op 't heetfie van den dag;
dikwyls naa een regenbui : wie vooruit trekt , weet ik
Diet; maar veronderftel, dat het de Koningin is. Wanneer 'er. een wegvliegt, volgen zy dile onmiddelyk , en zy
vliegen rondsom in eene fchynbaar groote verwarring ;
rchoon 'er een beginfel is , dat de geheele Zwerm bezielt.
Welhaast blykt het, dat zy het op eene vaster plaats gem= hebben ; als een tak van een boom ; de holligbeid van een ouden boomftam; de hoek van een huis,
die naa eerie holle plaats foopt: wanneer de plaats gekoozen is, vervoegen zy zich alle derwaards , tot dat zy
verzameld zyn. Dan het fchynt, in eenige gevallen, dat
zy, v66r het wegvliegen , geen iitplaats verkoozen hebben, of, indien zy het gedaan hadden, dat ze verftoord
zyti, 't zy het naby, of op een grooten afttand , ware:
want, naa eenigen tyd gezweefd te hebben, als befluitloos, vliegen zy weg , ftygen in de lugt, en trekken met
groote gezwindheid heen.
Wanneer de Zwerm zich op de aanttaande woonplaats heeft, beginnen de Byen terftond Raaten te
inaaken : want zy hebben de ftoffe by zich. Et heb
grond om te gelooven , dat zy v66r bet vertrek zich met
Ho.
CO 1k heb reden om te gelooven, dat nook meet dan
Wyfre met een Zwerin uittrekt.
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Honig opvullen , waarfchynlyk uit den voorraad, in de
Moederkorf. 1k doodde 'er ettel#e der wegvliegenden,
en vond ,, ze vol Honig: terwyl die in de Korf gebleeven
waren, by lange naa , zo veel Honigs niet in hadden:
eenigen vloogen weg met het Meel aan de pooten ; dit
merk ik, aan voor louter toevallig.
Hier zal het de. gepaste plaats zyn , om op te merken ,
dat een Byekorf doorgaans twee, en zomtyds dries Zwermen in den Zomer uitzendt; doch. dat de tweede doorgaans kleinder is ,dan de Ogle, en de derde kleinder dan
de tweede : en deeze ) laatfte. ,heeft .zelden tyds ':gehoeg,
om vaor den aanftaanden Winter te . zorgen: Dikwyls
dreigen zy te zwermen; doch' &ten het ,hiet ; of dit beflaan, om eene zwerming te onderneemen , 'maet. toege
fchreeven worden aan, eene te, ‘ groote menigte van Byen ,
en het. niet zwermen aan het gen-Us ee, ner Koninginne ,
durf ik niet bepaalen. Het gebeurt , zamwylen, , dat een.
Zwerm .te, rug trekt ; doch als_ dan geloof ik dat zy
hate Konnagin verlooren heeft,: • want de Korven , na,
ken , de Zwermen zyn wedergekeerd, zwermen niet -weder
op den eerstvolgenden warmer), dag; daeli wagten . 'er mede
ve ernen dagen Langer : Wanheer zy op nieuw uittrekken ,
is de Zwerm doorgaans veep grooter dan te vooren dit
doet niy vertnoeden, dat zy geWagt hebben op de Konin,gin , die met een volgende Zwerm zon vertrekken.
Dos verre hebben Wy de Volkplanting in. beweeging
gebragt. De ftaffe , van de Woonplaats der liyen , of de
itaat welke Wasch balsa ,. komt taut in overweeging, met de wyze van die te , vormen te bereiden, of
te (chiitken. — Een geheel .nieuw verilag van het Wasch
zullende.geeven, , zal ik eerst aäntoOnen dat het niet
wel zyn kan 't ,g en inch - het veronderfleld heeft te wee-zen. Vaoreerst merk 11( dat de floffen zafalS' -wy bevinden dat iy de Raat uithiaaken ; in Bien zelfden- ftaat,
(als een. zamerunengzel,) niet . gevonden ' worden op' eenige Plant , waar men Veronderfleld heeft da y zy dezelve
verzamelden. De zelffiandigheid , welke zy aan haare
pooten medebrengen , weike, het fie is van de bloemen
der planten , heeft men, in 't algemeen , geloof ik, zich
verbeeld , de floffe te zyn van welke, zy het Wasch
maakten: Want dit words by de meesten Wasch geheeten ; maar het is Meel, want het is altoos van dezelfde
kleur als het Meel der bloemen, op welke zy aazen ; en,
in de. daad, wy zien ze het vergaderen , wy zien de Byen
daar
1-1 3
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daar mede geheel overdekt als met flof; niet te min heeft
Men veronderfteld, dat dit het Wasch ware 4 of dat het
Wasch daar uit gevormd wierd. REAuinun. is van dit
gevoelen. Ik deed verfcheide proeven , om te ontdekken of 'er eerie zo groote hoeireelheid olie iii ware,
als genoegzaam kon zyn voor de hoeveelheid van het gevormde Wasch , en op te fpeuren of het uit olie befondt. Ik hield het by de kaars ; maar het rook niet
als Wasch, en gaf, brandende, dezelfde reuk Van zich, als
het flUifmeel der btoemen , wanneer het brandde. 1k
inerkte op ,dat deeze zelfftandigheid van onderfcheide kleur
was op verfchillende Byen; maar altoos van dezelfde kleur
op beide de pooten van detelfde By; terWyl .een. nituw
gemaakte 1kaat :geheel den en dezelfde dear hadt. lk
inerkte op, dat die ftof met meer greetigheifl -Vergaderd
Wierd voor nude Korven waar- de .Raat volkomen Is,
dan vopr die Kdrven, Waariti men dezeive eerst begonnen heeft, 't geen zwaar to begrypen zott vallen, indien
dit Meel de ftoffe van het Wasch uitmaakte: wy indgen
desgelyks opmerken, dat, by den aanvang van een Korf,
de Byen zelden lets aanvoeren aan haare pooren , twee
of drie dagen tang; en dat riaa dien tyd het vergaderen
van Meet begint toe 're neemen; want dan zyn 'er eenige
Cellefles gevormd . onCer 't zelve als een vooxraad in op
re Itggen,4 eenige Eitles zyn 'er gelegd, die, nitkomende,
deeze zeIfflandigheid.als voedzel -behoeven, 't welk 'gereed
is als 'het weer vogfig mogt weezen. — 1k heb Ook opdat, wanneer het war zo fiat of kaud was in
inny
jury dat de Ione Zwerm belet wierdt uit te vliegen,
nogthans, .ftaande dien'tyd, zt• ffe1 -rlienwe Rest
maakten als • zy zotiden gedaan hebben, wanneer het we&
het uitvliegen gedoogd hack. 1k heb igezien , dat zy het
Meel inbragten pintrent het battle van Maart, en- in glazen Korven de Byen waargenomen met het Meel aan de
pooten , en ontdekt hoe zy daarover befchikten , gelyk
ik vervolgens zal vermelden.
Bet Wasch wordt door de Byen zelve gevormd; het
mag een uitwendige affcheiding van olie geheeten worden ; en ik heb bevonden dat het gevormd worth tusfdhen
ieder fchaal van de onderzyde des buiks. Toen ik de
eerfte keer deeze zeifflandigheid walarnam , by myne proeyen op de weikende Byen, fond ik verlegen am te zeggen wat bet was ? Ik vroeg my zelven -of bet nieuWe
feliaalen Waren , die zich dear vorniden en of de Byen
de
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de oude aflagen , gelyk de Kreeften , enz. doen? Maar ik
vond dezelve alien tusfchen de fchaalen van den onderkant des buiks. De Byen in glazen Korven waarneemende, terwyl ze by het glas opklommen, kon ik zien dat
de meesten deeze zelfilandigheid hadden; want het fcheen
als of de laagfle of agterile kant van de fchaal dubbel was,
of 'er dubbele fchaalen waren; dock ik ontdekte dat het
los zat, en zicli nergens aan hegtte. Bevindende dat de
zeifflandigheid, mike zy aan de pooten binnen brengen ,
Meel was, gefchikt, zo als uit alle onaftandigheden bleek,
on] den Byeworrn te voeden, en niet om Wasch te maaken; en nog niets befpeurd hebbende , 't geen my bet
minfle denkbeeld van Wasch kon geeven, begreep ik dat het
in deeze fchaalen zou kunnen fchuilen ; eindelyk oordeelde
ik het noodig dit te onderzoeken.
Ik flak verfcheide van deeze vermeende fchaalen aan een
naald, hield ze by een kaars , waar zy fmolten , en terflond
een klootje vormden: waarop ik niet langer twyfelde of dit
was het Wasch. In dit gevoelen word ik verfterkt * door.
dien ik deeze fchaalen niet aanttof , dan in den tycly-an
het bouwen der Raaten. Op den bodem van de Byekorf,
zien wy veele van deeze fchaalen afgevallen leggen, eenige vry geheel, andere gebrooken.
Meermaalen heb ik getragt de Byen te betrappeu , of
als zy deeze 'toile zelve van tusfchen de fchaalen des
onderlyfs haalden , of dit van elkander deeden ; maar
nimmer kon ik my in dit opzigt voldbene eenmaal nogtitans betrapte ik eene By, kykende onder de fchaalen
van den buik van eene andere; doch kon niet uitvinden
dat deeze 'er lets van tusfchen haalde. Zeer dikwyls zien
wy de Byen den buik, als fpeelende , op en nederwippen,
rond heen en weder loopeu , binnen een klein beftek
gevolgd door een of meer Byen. , die als 't ware haar
gadeflaan. 1k begreep , dat deeze waarichynlyk de fchaalen van Wasch uitwierpen , en de andere op de wage
itonden, orn ze te ontvangen; doch ik kon niet volftrekt
bepaalen wat zy deeden.
't Is met deeze fchaalen dat zy de Caen vortneri, de
Raat geheeten; dock rnisfchien niet geheel en at: wane
ik geloof dat zy 'er Meel onder mengen , fchoun dit enkel nu en dan gebeurt, en , waarfchynlyk, wanneer de affcheiding niet overvloedig is. k heb eenigen grond, oat
te denken , dat, als 'er geene vreemde floffe bykomt , de
dikte van die fchaal gelyk is met die van do zyde van
II 4
do
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de Rant ; dit zo zynde, dan zal een Raat niet anders
weezen dan een getal deezer fchaalen, vereenigd ; maar
yen groot gedeelte van de Raat fchynt 'er te dik voor,
en een mengzel te weezen, gelyk aan het dekzel VOOD
het POpje.
Het Wasch is, natuurlyk , wit; doch, gefmolten met Raat,
gee!, Ik begreep, dat dit ontftond uit de verrnenging
met Honig de uitwerpzels .der Byenwormen , en het
Byenbrood zo genaamd. Ik doopte eenige witte Raat
in Honig kookte een ander- gedeelte met Meel , en ook
met oude Raat ; maar kon niet zeggen dat dezelve gee!
wierd. Wasch wordt •door bleeken tot de natuurlyke
kleur wedergebragt; 't gent ten blyke firekt, dat de andere uit zeker mengzel-ontftaat. Ik heb reden om te gelooven, dat zy de oude Raat neemen, wanneer die afgebrooken of, door eenig toeval , nut'loos gemaakt is, en
ctetelve weder gebruiken; Maar dit kan alleen gefchieden
met Raaten, in welke gene Byen gebroed zyn ; want het
Wasch kan naderhand - niet van het weefzel afgefcheiden
warden.. REAUMUR veronderftelde, dat 'zy de oude Ito&
fe op nieuw verwerkten; dewy! by het bedekzel van het
Popje van een geeler kleur vande, dan
andere deelen
van de nieuwe. Raat; doch dit is altoos het geval , zy
de Byen oude geele Raat te verarbeiden hebben, dan niet,
gelyk ik vervolgens zal toonen.
De Byen , die het Meel vergaderen , vormen ook bet
Wasch; want ik vond het tusfchen ham fchaalen.
De Celien , of liever de verzarneling van Caen , die
de Raat uitmaaken , mogen gezegd wo pden- rechttlandige
plaaten , of afdeelingen, te :vormen die zich nitilrekken
van den top tot den bodem van -de holte waarin zy
dezelve bouwen, en van de etne tot de andere zyde loopen, Zy beginnen altoos van boven of , en werken na
beneden; maar, indien het bovenfte gedeelte van deeze
hoogte, aan welke de Raaten vastzitten , weggenomen,
en 'er een dekzel op gezet, wordt, beginnen zy aan de
bovenkanten van de oude Rant , en yverken opwaards in
de nieuwe holte boven aan den top. Doorgaans kan men
het werk der Byen befluuren, wat de rigting haarer nieuwe plaaten of koeken betreft , door flokjes boven aan te
plaatzen , aan welke zy haar Raat vastmaaken. In een
langwerpige Korf, zullen deeze plaaten der Raat, als de
ftaleS iu de langte loopen langwerpig weezen; dwars
ge-
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geplaatst , zullen ook de plaaten dwars loopen , en fch.uins,
zullen zy oak die helling hebben.
Elke plaat of koek beflaat uit een dubbele ry Cellen,
Welker bodemen de affcheiding tusfcben elke ry maakt.
De plaaten zyn niet zeer geregeld gefchikt, noch vormen
een geregeld, vlak waar • zy het zouden hebben .kunnen
doen; maar zyn dikwyls gefchikt naar de geleo.enbeid , of
b
de gedaante der hoIligheid , waarin zy gebonwd
zyn.
De Byen. tragten niet de holte ,naar hun werk te fcbikr
ken, ,de Wespen doen ; ook zyn de Cellen nier
van dezelfde diepte, dock geregeld naar. den Band; maar
dewyl de Broedcellen alle van eene gegeevene , of bepaalde diepte moeten weezen bewaaren zy een genoegzaam
vullen de andere met _Hon ig, ge.
getal tot (int einde,
lyk ook de te ondiepe.
De hegting van de Rant rondsom de holte is niet volkomen , maar afgebrooken, om tusfehenrifirriten te laaten ; 'er zyn ook door°angen in 't midden der plaaten,
inzonderheid ars 'er eei dwarsbourje is om, de Raat te
onderileunen : deeze geeven de Byen gelegenheid om van
plaat' tot plant te gaan. — De lelfilandiglidid , welke
zy gebruiken om haare Raaten aan de omringende deepen
te hegten, is dezelfde niet als gemeen Wasch; dezelve
is zagter,, en gelykt zeer veel na die, waarmede de Byen
bet jonge Broedzel bedekken, Het is waarfchynlyk een
mengzel van Wasch met Meel.
De Cellen zyn bykans horizontaal_ gepIaatst ; doch niet
net: de mond cyst een weinig; dit gefchiedt waarfchynlyk om de Honiga .beter te kunnen houden deeze regel
wordt egter niet flipt in agt genomen ; want mehigweri
iyn ze luist horizontaal, en aan het beneden einde van
een Raat dikwyls hellende. De eerIte Raaten in een
Korf zyn de kleinfle , en veel netter dan de laattle of
benedenfle. DerzeIver zyden of verdeelingen tusfchen
Cel en Cel zyn veel dunner, en de zeshoek is Veel Volkomener. Het Wasch is zuiverder ; zynde waarfchynlyk
weinig anders dan Wasch, eti het is brosfer. De Iaagere
Raaten zyn veel grooter , en 'beflaan uit veel meer Wasch,
of liever uit meer ftoffe; en d'e Cellen ftaan op zulke
aManden , dat ze eene ronde gedaante kunnen aanneemen; het Wasch is zagter,. en daar is iets onder gernengd. rk heb opgemerkt , dat de Cellen niet wile van
gelyke grootte, maar deeze ruimer dan andere zyn: dat
de kleinfte eerst gemaakt worden, en by gevolge aan het
H5
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bovenfte gedeelte, waar de Byen eerst beginnen, en de
grootere meet na het beneden einde van de Raat , of
laatst gevormd ; fchoon wy, in Byekorven van een byzonder maakzel , waarin de Byen kunnen beginnen ter
werken aan 't eene einde , en, nederwaards , tot het andere einde, menigmaal bevmden , dat de grootfte Caen
wel aan 't laagfte einde, als het tegenovergeftelde,voori
komen. Deeze zyn gefchikt om Mannetjes in uit te broeden; en in de Hommel- en Wespen-Raaten zyn grootet
Cellen om 'er Koninginnen in uit te broeden; deeze treft
men ook aan in de laagfte laage, en zyn laatst gemaakt.
De eerfte Raat in eene Byekorf is geheel van wine
kleur naamlyk bykans wit; maar is zo wit niet op
het elude van 't faifoen ziende alsdan sneer uit den
geelen.
('t l7ervolg by de eerfte gelegenheid.)

)ESCHRYVING VAN, EN WAARNEEMINGEN
HINZUAN
OF JOHANNA, EEN EILAND TUSSCHEN HET NOORDEINDE VAN MADAGASCAR EN NET VASTELAND
VAN AFRICA. Door Sir WILLIAM JUNES Voor-

zitter in de Societeit tot Bevordering der
OosterfcheKenniste , te Bengalen.
(l7ervolg en Slot van bl. 77.)
OOr het opgaan der Zonue ging ik, op den tweeden
van Augustus , alleen aan strand , met eene kleine
Korf, gevuld met zulken voorraad als ik dien dag mogt
noodig hebben en met eenige Kusfens, om 's Prinfen
Draagftoel ten nunfien tot een draaglyk voertuig te maaken: dan, de Prins hadt beflooten de Dollars, die den
Draageren toekwamen , te ontvangen, en, weetende dat
ik zeer gelteld was op het volbrengen deezer Reize, kan
by de voorwaarden voorfchryven.
De oude ALWI ontmoette my op den oever,, en bragt
de verontfchuldiging van SALIM , dien by zeide ongefteld
te weezen. Hy bragt my ten zynen huize , en fcheen
te neigen om my het bezoeken des Konings te ontraaden; doch ik gaf hem op de ftelligite wyze te verflaan ,
dat, indien de Prins my de noodige Bedienden niet wade
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de verfchaffen, ik, met myne eigene Knegts en een Gids,
ma Domoni zou gaan.
9, SHAIKH SALIM, " gaf hy my bier op te verf/aan, „is
verfchriklyk gierig; ik fchaam. my over zulk een Bloed„ verwant ; by is met min ilyizianig dan gierig, en het
9, zal onmogelyk, zyn, zonder dat hy tien Dollars ont„ vange , Draagers te krygen." 1k gaf hem daar op drie
Guinjes , welke hy na SALIM bragt , of voorgaf te. brengen ; doch hy keerde te rug zonder ze verwisfeld te helbp
ben; zeggende , dat hy geen Zilver hadt ; met toezegging , dat by by myne terugkomst de overfchietende
Dollars zou wedergeeven. Een uur omtrent verliep 'er,
Leer de belachlyke Koninglyke Draagftoel aangebragt: werd
door negen fterke Zwarten , die geen enkel woord, Arabisch verflonden; zo dat ik geene onderrigting van hun
kon wagten , wegens het Land, waar door ik ftond te
reizen; doch ALWI ftondt my by in dit aangelegen ituk.
„ Gy kunt," zeide hy, „ niet gaan zonder Tolk.: want
,, de Koning fpreekt geene .andere Taal dan de Taal des
,, Eilands; maar ik heb een Knegt,. TUMtJNI geheeten,
1 , een braaf Karel, die Engetsch vetaaat, en zeer gezien
,, is by den Koning ; by is op geheel Hinzuan bekend
„ en geagt. Deeze Man zal u vergezellen , en gy zult
„ welhaast zyne waarde leeren "zennen."
TuaIUNI verzogt myne Mand te mogen draagen , en
'cry toogen op weg, met het fchoonfte vooruitzigt op eat
fraaijen dag ; dock eenige hater dan ik beoogd
'ad. 1k wandelde door de tuinen der twee Prinfen tot
asap het uiterfte van de Stad en kwam in een klein
Dorp , beitaande nit verfcheide nette Hutten , meest vari
Uocusbladen gemaakt; dan de weg , 'verder op, werd zeer
iteenagtig. 1k zette my in den Draagftoel, en men droeg
any geheel veilig over eenige rotzen. Hier op verzogt ik
myn Tolk de Draagers te verzekeren .dat ik +nut mild:
lyk zou betaalen; maar de arme Boeren , die van hunne
Landgoederen op het Gebergte gebragt waren , kenden
zeer weinig de waarde van geld, en bejegenden myne 'nitlooving met onverfchilligheid.
Omtrent vyf mylen van Matfamudo , ligt de Stad Wewaar SHAIKH ABDULLAH boven vermeld, gewoonlyk zyn verblyf houdt. 1k zag dien op eenen affiand ,
en zy fcheen aangenaam gelegen. Toen ik het rotzig gedeeite van den weg had afgelegd , kwam ik aan. een fleenigen never, waar het block, dat de Zee eenigen grond
ver-
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verlooren had , naardemaal 'er fyn zand ter (linker zyde
lag, en, verder op , een fraaije Baay , naar die van Weymouth gelykende , en even gefchikt om te baaden; doch
het fcheen my niet toe , dat de fteenen over ,welkett
ik gegaan was , eerst onlangs van onder het water . ge.
komen waren. Hier zag ik het Fregat , en voor twee
clagen van 't zelve affcheid neeinende , ging ik van de
kust in een fraai Landfchap , zeer netjes bebouwd , en
deels beflaande uit hoogten, zeer fchoon met groen be.
groeid , deels .uit vlakten , in 't vrolyk gewaad , van veelvuldige bloemen. Myn Gids onderrigtre my dat het
Plantadien waren van eene foort van Erten , die :de In.
boorelingen aaten. Hutten en Boerenhuizen waren over
dit vrolyk Lancifchap verfpreid, en het gansch tooneel
was vermaaklyk ; doch. werd welhaast door.fchoonliedeu
van eenen anderen aart afgewisfeld. fitly daalden neder
in eene koele Valei , door welke een be.ek van allerzukverst water vloeide; hier , myn Draagftoel ongemaklyk vitt.
dende, fchoon ik, uit het gelach en de vrolykheid der Draa.
geren , moest beiluijen , dat de last hun niet zwaar viel,
verzogt ik hun denzelven neder te Zetten, en ik wandel.
de, het overige van den weg, voor hun heen. Bergen ,
bekleed met fchoane bowmen en bloeiende heesters, deeden zich aan ons oog op, toen wy uit de Valei opklom
men, en wy trokken een half uur voort door aangenaame
Dreeven, waar ik my bejammerde over de onmogelykheid
om 'er my eenigen tyd op te houden, om te bezien de
verfcheidenheid van nieuwe Gewasfen, die zich {tap voor
Rap aan ans opdeeden , en welker naamen, zo wel als
kragten, aan TUIVIUNI bekend feheenen..
Eindelyk daalden wy neder in eene Valei, van grooter
intgeftrektheid dan de voorige; een Rivier, of breede vlietende Waterval , liep 'er door been , viel neder van
eene fteile hoogte aan het einde , en fcheen zich te verbergen onder de rotzen. Het Vee graasde aan den rivierf
kant, de Hutten der Eigenaaren itonden op de hoogten;
een aangenaamer plek gronds had ik voorheen nooit gezien , zelfs niet in Zwitzerland of Merionethshire.; maar
dezelve werd gevolgd door eene verzameling van natuurlyke fchoonheden, welke ik bezwaarlyk oordeelde te zul
len aantreffen, op een klein Eiland, twaalf graaden tea
Zuiden van de Linie. Ik was zodanig niet ingenomen
met myne eenzaame Reis , dat ik fchoonheden, die gnu
daadlyk beftaan hadden, ontdekte, en de eerfte uitwerking
dor
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der vergelyking tusfchen St. 'ago en Hinman was voor.
by. Maar , zonder eenige geneigdheid om deeze Land.
fchapsbefchryving hoog te kleuren , kan ik met waarheid
zeggen, 't geen ik dagt op 't oogenblik dat dit geheele
Landfchap, met het volgende , zich aan myn oog opdeedt,
als zo verre te bovengaande Ermenonville of Blenheim 1
of eenige andere naabootzingen der Natuur , door my in
Frankryk of Engeland gezien, als de fchoonfte Baal eenig
Waterltuk door kunst gevormd.
Twee zeer hooge Bergen, tot den top toe met het rykfte groan begroeid, lagen , op eenigen affland, aan myne
rechterhand , en waren van my afgefcheiden door Velden,
bedekt met Vee en Boerenwooningen, of door Valeien, we.
dergalmende_ door ruifchende Beeken en ftortende Watervallen ; aan myne flinkerhand had ik de Zee, zigtbaar van
de hoogten , door openingen en laanen ; de weg was een
effen pad, natuurlyk kronkelende door een bosch van welriekende Kruiden , Vrugtboomen en- Palmboomen. Zommige hooge boomen hadden witte blo'ezems, in geur Diet
ongelyk aan Oranjebloezems : myn Gids noemde ze Monon.
gor; dock de dag was te verre gedaald om ze naauwkenrig te bezien. De verfcheidenheid van Vrugten , Bloemen
en Vogelen , van welke ik, in deezen heerlyken tuin , flegts
een vlugtig gezigt kon neemen , zou eenen Natuurkundigen eene maand lang vermaakt hebben : ik zag geen In.
feet dat eenige opmerking verdiende, en geen kruipend
gedierte altoos. Het, Land , met, houtgewas begroeid, hadt
verfcheidenheids genoeg door eenige weinige opengelaaten vlak ten ; fteeds deeden zich, nieuwe doorzigten op; in 't
einde vertoonde zich, op 't alieronverwagtst, het fraaifle
Zeegezigt ; een of twee hoogten overgeklommen zynde ,
bereikten wy den oever , langs welken verfcheide Heuvels en Hutten flonden. Wy keerden van 't ftrand af,
en op de eerst volgende hoogte zag ik de Stad Domoni op
een kleinen affland.
Een aantal Inboorelingen kwam my te gemoete; eenigen hunner fpraken .drabisch : deeze plaats voor een gefchikte rustplaats aanziende , vaardigde ik myn Leidsmau
af om den Koning van myn bedoeld bezoek te verwittigen. Hy keerde binnen een half uur te rugge met eene
allervriendelykfte boodfchgp , en ik trad ter Stad in, die
my groot en volkryk voorkwam. Eene verbaazende me.
nigte vergezelde my, en ik werd gebragt in een huis ,
gebouwd op 't zelfde plan als de beste huizen te MatfaMu •
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mud°. Op 't midden van het Voorplein ftondt een groote
1VIonongo-boom, die de Iugt met deszelfs geur vervulde:
het vertrek aan de Inkerhand was ledig, en in dat aan
de regterhand zat de Koning op een Sopha , met een
gewoon Carpet bedekt. Hy rees overeinde toen ik intrad,
en , myne handen vattende, deedt hy my aan zyne rech.
ter zyde zitten; doch , dewyl hy alleen de Taal der Hinzuanneren kon fpreeken, nam ik myne toevlugt tot myn
Vriend TUMUNI ; vaardiger en naauwkeuriger Tolk dan
deeze kan 'er niet zyn. Ik bood den Koning een fraai
Indiaansch Gewaad aan van blaauwe zyde met gouden
bloenkn , 't geen flegts Uns op eene masquerade gedraagen was ; tetiens reikte ik hem over een heerlyk affchrift
van den Coran, waar uit ik hem eenige plaatzen voorlas.
De Koning nam deeze Gefchenken met het uiterite genoegen aan, en zeide„, dat hy wel wenschte dat ik ter
Zee by hem gekomen was, ten einde by een myner
boots mogt afgelaaden hebben met Vrugten , en eenig
van zyn beste Vee — Hy had," vervolgde hy,
my gezien aan boord van het Fregat , waar hy,
gens zyne gewoonte , vermomd geweest was, en hadt
3,
59 van my voorts gehoord uit den mond van zyn Zoon
,,

SHAIKH HAMDULLAH."

1k gaf hem een berigt van myne Reize 2 en verhief de
fchoonheden van zyn Land; hy deedt my verfcheide vraagen wegens myn Vaderland , en betuigde hoogagting te
hebben voor myn Volk. „ Maar ik hoor," voerde hy my
te gemoete „, dat gy een Overheidsperfoon zyt, en gevolglyk voor den Vrede , waarom draagt gy dan een
!I
1k was ," antwoordde ik ,
„ Zwaard?"
een
Mensch , eer ik een Magiftraatsperfoon wierd; en ,
Bien het mogt gebeuren dat de Wet my niet kon be..
„ fchermen, dan moet ik my zelven befchermen!" — De
Koning kwam my voor , omtrent zestig jaaren oud te
weezen ; hy haut een vergenoegd gelaad , op 't
veel goedhartigheids doorflraaide, gemengd met eene zekere deftigheid, welke hem onderfcheidde van de Staatsdienaaren en Officieren , die hem omringden.
Ons onderhoud werd afgebrooken door de aanmelding,
dat het de tyd des Avondgebeds was; opftaande, zeide
de Koning: „ Dit huis is 't uwe , en ik zal 'er u kornen
„ bezoeken, naa dat gy eenige verfrisfing genomen hebt."
Kort daar op bragten zyne Dienaars my een gebraaden
Vogel , Rystpodding , en eenige andere Schotelen met
Vrug.
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Vrugten; myn eigen Korf vulde de rest van myn avond.
eeten aan. De Kamer was behangen met een oud rood
doek , en vercierd met Porcelein, en festonnen van Engelfche Vlesfen ; de Lampen ftonden op den grond in
groote Zeefchelpen ; de Slaapplaats was in eene afzonde•
ring, bedekt met een chitzen behangzel, tegen over de
Sopha, waar op de Koning gezeten hadt. Schoon deeze
Slaapflede niet zeer uitlokkend was om 'er zich ter rusts
te begeeven , en de vliegen allerlastigst waren, deeden
egter de vermoeienisfen, dien dag uitgeltaan , my in een
vasten flaap !torten.
Ik ontwaakte op de wederkomst des Konings met zyn
Net; eenigen onder deezen waren Arabieren ; want ik
hoorde 'er een zeggen, Halm rakid, of, Hy fiaapt; hies
op volgde onmiddelyk ffilte, en ik bragt den nagt met
weinig onrusts door, buiten bet plaagen der vliegen. In
den morgenftond bleef alles even ftil ; het huis fcheerr
verlaaten, en ik ftond verwonderd, wat 'er van TUMUNI
geworden was. Hy daagde .eindelyk op , met kenmerken
van verlegenheid op zyn gelaad , en verhaalde my, dat
de Draagers 's nagts waren weggeloopen ; maar dat de
Koning, die my in een ander zyner huizen wenschte te
zien, my Draagers zou bezorgen, indien by het op my
kon verwinnen te blyven tot 'er een boot kon afgezonden worden. Terliond vervoegde ik my tot den Koning, dien ik aantrof, zittende op een hooge Sopha, in
een groot vertrek , welks wanden vercierd waren met
Spreuken Mt den Caran,, in zeer leesbaare letteren; omtrent vyftig zyner Onderdaanen zaten in een halfrond
voor hem , en myn Tolk ging in 't midden van deezen
zitten. De goede oude Vorst lachte hartlyk, toen by
hoorde wat 'er 's nagts was voorgevallen, en zeide: „ Gy
zult nu, hoop ik, voor een week, myn gast blyven;
3t
55 maar, zo gy in ernst fchielyk begeert weder te keeren ,
„ zal ik na het Land zenden om eenige Boeren , die u
!, zullen draagen." Hy verdeedigde daar op het gedrag
van SHAIKH sALim, 't geen by uit TUMUNI verftaan hadt,
die my naderhand verhaalde , dat de Koning des zeer te
onvrede was, en niet zou nalaaten zyn ongenoegen daar
over te verfiaan te geeven: by befloot met een Lang vertoog over de voordeelen die de . Engelfchen zouden kunnen doen, door alle jaaren een Schip van Bombay te zenden, om te handelen met zyne Onderdaanen ; over de
trerbaazende goedkoopheid hunner Waaren, en inzonderheid
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heid van hun Vee. Hoe belachlyk dit denkbeeld moge
voorkomen, toonde het de uitgebreidheid van zyn hart,
zyne begeerte om de be/or/gen zyns Volks te bevorderen ,
en een gevoel van de voordeelen uit den Koophandel ontftaande, 't welk men alleen kon verwagten van een klein
Afritaansch Opperhoofd , en dat, indien by een Oppervorst
van Yemen geweest ware, zich uitgeftrekt zou hebben tot
redelyke ontwerpen , geevenredigd aan de uitgebreidheid
zyner heerfchappy. — Ik antwoordde , geringe kundigheden
te bezitten van den Indifthen Koophandel ; maar dat ik
her hoofdzaaklyke van zyn gefprek zou overbrengen , en
altoos getuigenis geeven van zyn edelmoedigen yver voor
't beste zyns Lands , en van de zagtheid met welke hy
't zelve beituurde. Naardetnaal ik geen zin had , mu
een tweeden nagt op bet Eiland door te brengen verzogt ik te mogen wederkeeren , zonder na Draagers te
wagten. De Koning fcheen zeer opregt in den aandrang
dat ik myn bezoek zou verlengen; doch by bezat re veel
Araby-the beleefdheid , om my te dringen. Wy fcheidden
derhalven.
Op bet vooritel van TUMUNI , die my Verzekerde dat
het weinig tyds zou kosten, als wy onze opwagting gin.
gen maaken by een der braaffte Manuen op Hinzuan,
gaf ik een bezoek aan den Stadsbevelhebber, MUTCKKA
geheeten: by bezat een zeer inneemend voorkomen ; hy
toonde my verfcheide Brieven van de Oflicieren van de
Brilliant, die uit een warm hart fcheeneu voortgevloeid,
en de flerkfte loffpraaken behelsden van zyne beleefdheid en minzaamheid. Hy drong 'er op , dat ik myn Korf
zou vullen met de fchoonite Granaatappelen , die ik ooit
zag.
Ik verliet daarop de Stad , vervuld met een zeer gun•
fig denkbeeld van den Koning en den Stadsbevelhebber.
Toen ik den Berg opklom , vergezeld door eene menigte
Inboorelingen , verhaalde een hunner my, in het Arabirch,
dat ik het uitIteekendst teken van onderfcheiding, 't welk
de Koning my kon geeven, zou ontvangen: en naauw•
lyks bath by dit gezegd , of ik hoorde een kanonfchoot.
SHAIAH AHMED begroette my dus met zyne geheele Artillerie. lit zwaaide met myn hoed, roepende Allah Acbar! Het Volk juichte; en ik vervorderde mynen weg,
niet zonder vreeze voor grooten overlast van de fleekende hitte , en de vermoeidheid in het beklimtnen der
rotzen. De wandeling was, egter, over 't gelteel , niet
on.
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onvermaakIyk. Zomtyds rustte ik in de valeien , en ver.
voegde my tot de beekjes, die my door derzelver koel.
heid verfrischten, en het noodige water gaven , om bet te
mengen met het uitgedrukte fap myner .Granaatiippelen
en o At nu en dan met 13randewyn. Eentge Boeren,langs
eenen naderen weg over de Bergen gekomen , haalden ons
in, en bragten ons, als een gefchenk des Konings, een
hoe met een Kalf , en een Geit met twee jongen; ze
waren naastdenklyk als de fchoonile uitgezogt; wy bragten ze behouden op Bengalen over.
De gezigten , welke my den voorgaanden dag zo hoogst
vermaakten, hadden nog derzelver bekoorelykheid niet
verlooren ,fchoon zy het aanpryzende der nieuwheid derfden : maer ik moet bekennen, dat het verrukkendst en
blydfchapwekkendst voorwerp , 't welk ik , op dien deg, in
een wandeling van den mylen, ontdekte, was het Fregat,
't geen ik, by Zonnen ondergang , gewaar wierd van cell
rots, digt by de tuinen der yrinfen. Digt by de Stan kwam
my een Eilander te gemoete , die , bemerkende dat
vermoeid was, een fchoone Kokusnoot opende, 't gees
my een verfrisfchenden drank verfchafte. Hy vertelde my,
dat een zyner Landgenooten dien naamiddag geftraft was,
wegens een diefftaI , aan boord van de Krokodil gepleegd, en voegde 'er by, dat, zyns oordeels, de &aft-a
niet min regtvaardig was , dan de misdaad fchandelyk
voor zyn land. De misdaadiger was, zo als ik naderhand
vernam, een Jongman van goeden huize, getrouwd aan
eene Dogter van den ouden ALWI ; dock , voor een
oogenblik in de Kajuit alleen gelaaten , en een paar blaauwleerde sinuilen ziende , kon by de verzoeleing niet uitltaan,
en verborg ze zo gebreklyk onder zyn kleed, dat men,
by 't uitkomen , den diefital ontdekte. Dit voorval wyst
uit , dat, by opvoeding , het beginzel van eerlykheid den
voornaamllen des Eilands niet wordt ingeboezemd; zelfs
ALwr, aangemerkt hebbende, „ dat het, in de Maand
„ van Ramadan , niet geoorlofd was zich met Hiring
„ te befchilderen, of leugens te vertellen," antwoorcIde
op myne vraag, of dit beide het overige van het jaar
geoorlofd was? „ Leugens waren onfchuldig , indien 'er
„ niemand door wend benadeeld."
TUMUNI nam zyn affcheid , zo wel als ik over den
Tocht voldaan. Ile zeide by zyn Meester , dat ik aan
TUMUNI de Dollars fchonk , welke my van de drie Guinjes nog toekwarnen e en dat 2 indien zy ooit van elkan1
MENG. 1793. NO, 3.
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der fcheidden, ik hem gaarne in Indie in niyn dienst zotit
tie em en.
Capitein ROBERTS hadt den dag , dien ik van boord
was, gefleeten met SAYYAD ARMED , en van hem eenige
byzonderheden vernomen , de Regeering van Hinzuan
betrelfende: deeze bevondt hy eene Monarchaale, bepaald
door eene Ariftocratifche. De Koning, hadt men hem to
verttaan gegeeven, bezat de magt niet, om, op zyn eigen
gezag, Oorlog to verklaaren: maar, indien de Vergadering;
der Edelen, welke hy van tyd tot tyd zamenriep , ten
Uorlog betloot , met eenige der naby gelegene Eilanden,
betaalden zy de Oorlogskosten door vrywillige opbrengingen , ter vergoeding van welke zy, als hun eigen, aanmerkten al den butt en de Gevangenen die men verkreeg. De hoop op voordeel, of het gebrek aan Slaaven , was doorgaans het weezenlyk beweegmiddel tot
zodanige onderneemingen, en fchynbaare voorwendzels kon
men gemaklyk vinden: by vernam, dat zy, op dien tyd
zeifs, een Oorlog in den zin hadden: dewyl hun werkvolk
tot den aantlaanden Oogst ontbrak. Hun Vloot bettondt
nit zestien of zeventien kleine Schepen , die zy bemanden met tweeduizend vyfhonderd Eilanderen, gewapend
met fnaphaanen , houwers , of met boog en pylen. Nu
omtrent twee jaaren geleeden , hadden zy zich =ester
gemaakt van twee Steden op Mayata, die zy nog in-, en
met yolk bezet, hadden. — De gewoone kosten des
Befluurs worden betaald uit eene belasting van tweehonderd Dorpen ; doch de Brie voornaamite Steden waren
vry van alle belastingen, uitgenomen dat zy, 's Jaarlyks,
aan den Opper-Mufti,een veertigile gedeelte van alle hunno
roerende goederen betaalden; van deeze betaaling waren
Hoch de Koning, noch de Edelen, ontheeven.
De Koninglyke Waardigheid was , volgens de beginzelen banner Regeeringsgette/tenisfe, verkieslyk; fchoon de
Opvolging niet afgebrooken was , zints de eerlte verkiezing van een Sultan. Fly kreeg berigt , dat een zwerVend Arabier,, die zich op bet Eiland hadt nedergezet,
door zyne onverfcbrokkenheid in verfcheide Oorlogen, den
rang van een Overften, en vervolgens dien van Koning,
met een bepaalde magt, verkreeg; dat deeze de Grootvader geweest was van SHAIKH ARMED. My was ver,
haald, dat de Koningin IJAL1MAFI zyne Grootmoeder, en
dat by de zesde Koning, was : dock bier Ilaat aan to
merken, dat de woorden 7aa en yeridah in het Ara.
birch
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onbepaild- gebruikt worden voor een Manlyken of
Vrouwlyken Voorzaat ; en , zonder een naartwkeurige Lyst
'van AHMEDS Geflacht , in welker verkryging ik my te
leurgefteld vond, is het niet Wel mogelyk den tyd te bepaalen , op welken zyne Vootvaders den hoogften rang in
de beheerfehing des Eiiands verkreegen.
In den Jaate MDC vondt Capitein jomt DAVIS, die
ten Verhaal zyner Reize gaf, Mayata geregeerd door Bell
Koning , en Anzuame , of Hinzuan , door eene Koningin,
die hem veele vriendfchapsblyken bewees ; by ging ten
nnket' voor de Stad Demos , (meent by bier mede Do.
rnoniP) weIke , naar zyn zeggen, zo groot was als Plymout'h; by befluit uit de ruinen, omftreeks dezeive, dat
bet , in vroegeren tyde , een groote en flerke plaats ge.
weest was. 1k kan alleen zeggen , dat ik geene
verriam.
Vyftien jaaren laater, deeden Capitein PEYTON en. Sir tno.
MAS ROE de Comara-Eilanden aan; uit hunne Reisvernaalen
blykt, dat eene onae Sultane Coen op ilinzuah onthieldt; maar een oppergezag hadt over ate de Eilanden;
Brie haarer Zoonen Moltila, in haaren nattm beheerfchende. Indien dit waarheid zy, moesren SOHAIL/ en de Opvolgers van HALIMAH hunne heerfchappy over de andere
Eilanden verlooren hebben , en kunnen zy, als het hun
pasfe komt , door ha vernieuwen van hun flaapend regt
ttltoos een voorwendzel ten Oorlog vinden. Vyl GeBacht-opvolgingen van de 'oudfte Zoons zouden genoeg
zyn tot aanvuiling van het verloopen tydvak, zints DAvis en PEYTON Hinzuan door 'eene Sultane geregeerd von=
den; en ARMED was van zulk een ouderdom, dat zyne
Regeeringstyd wel voor een Geflacht mogt dootgaan ;
het is, over 't geheel genomen , waarfchynlyk , dat HAIIMAH de Weduwe geweest hebbe van den eerflen Ara.
bifchen Koning, en dat haar Mosque door de Afftamtnelingen heeds in Rand gehouden is : weshalven wy met
reden mogen veronderflellen , dat 'er twee eeuwen verftreeken zyn, zints een enkele Arabier den moed en de bekwaamheid hadt, om op dat fchoone Eiland eene Regeeringsvorm vast te fiellen, die , fchoon deg genoeg in zich
"Zelve, blykt ten voordeele geftrekt te hebben van de oorfpronglyke Inwoonderen. Onlangs hebben wy gehoorcf
Van Burgerlyke oneenigheden op Ilinzuan, wake wy durVen veridaaren niet gereezen te zyn door eenige wreedheld of geweld van de zyde van AILVIEP doch waar,
fellytt.
1z
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fchynlyk veroorzaakt door eene Oligarchy , eigenaartig
vyandig aan den Koning en het Volk.
Dat de Bergen , op de Cernara- Eilanden, Diamanten en
Edelgefleenten bevatten, door de Staatkunde der onderfcheide Regeeringen zorgvuldig verborgen gehouden , moge
waarheid zyn, fchoon ik geene reden heb mu het te gelooven , en het alleen , zonder bewys , hooren zeggen ;
maar ik hoop, dat noch eene verwagting van zulke fchatten te zullen vinden ,noch eenig ander voordeel, ooit ;eerie
Mogenheid van Europa zal beweegen , om de eerfle beginzelen van Regtvaardigheid te fchenden , door de Opperheerfchappy over Hinzuan te overweldigen , als welk
Eiland tot geen beter einde kan dienen , dan om aan onze
Vlooten eene tydige ververfching te bezorgen : en fchoon
de Inwoonders 'er belang by hebben , om ons met ichynbaare hartlyke genegenheid te ontvangen, moeten wy,
nogthans , indien wy wenfchen , dat hunne verknogtheid
aan ons hartlyk zy , en hunne behandeling regtvaardig , hun
een voorbeeld geeven van ftrikte eerlykheid , in het vol.
doen aan onze verbintenisfen.
In de daad, de Engelfchen zyn niet hartlyk bemind by
de Hinzuanners , die, gelyk zulks gewoonlyk gefchiedt,
een algemeen denkbeeld vormen uit eenige 'weinige voor.
beelden van geweld, of verbreeking des gegeeven woords.
Met veele jaaren geleden , behandelde een Europeaan,
die gastvry ontvangen en mild onthaald was, te Matfaniudo , een Jong getrouwde Vrouwe ruwlyk. Deeze, vast
eenen geringen {hat zynde , wandelde met eene tinier
's avonds langs de ftraat; haar Man fchoot toe, om haar
te helpen , en zette de ruwe behandeling met bedreigingen en misfchien met geweld, betaald. Men zegt , dat
de Europeaan hem eene doodlyke wonde toebragt met een
roes, of bajonet, naa de ontmoeting uit zyn verblyf gehaald. Deeze fnoode moord, welke de wet der Natuure
de Magiflraat geregtigde met den dood des moorcienaars
te ftraffen, werd den Koning aangediend , die den Stads•
beveihebber te verftaan gaf,, (om de eigen uirdrukking
van ALWI te gebruiken ,) „ dat het raadzaamst zou wee.
s, zen , dit in (bite te finooren."
ALvvi verhaalde my een geval , hem zelven overgekomen , 't geen ik niet voorby mag te vermelden. Wanpeer by zich op de kust van Africa bevondt, in de beerichappy van een zeer woebt Vorst, leedt een klein Europisch
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_pitch Schip fchipbreuk; de Prins eigende zich niet alleen
alles toe van de laading wat hy kon krygen; maar nam den
Capitein en het Scheepsvolk gevangen als zyne Slaaven ,
en behandelde hun op de wreedaartigfte wyze. Atm
verzekerde my, dat hy, bet geval gehoord hebbende, zich
baastte om na dien Prins te gaan , zich voor hem nederwierp , en, door aanhouden en traanen, hem bewoog, om
aan de Europeaanen .hunne vryheid te fchenken dat hy
bun , op zyne eigene kosten , onderfteunde , en in ftaat fleldk
om een ander vaartuig te maaken, waar mede zy na Hinzuan zeilden , en van daar na Indic , of na Europa ,
ftevenden : hy toonde my de Brieven van belofte van
betaaling voor fommen, die voor een Africaanfchen Handelaar wel groot; doch in geenen deele een prys waren
van vryheid en veiligheid, en mogelyk voor 't leeven,
al 't welk ALWI's goede en belanglooze dienften hun verzorgd hadden. lk beklaagde my, dat ik, in myna omftandigheid , geheel buiten ftaat was, om ALWI by te
itaan tot het verkrygen van regt ; doch by drong by
wy aan , dat ik een Arabililien Brief van hem, met de
rekeningen , welker voldoening men beloofd hadt ,
den Gouverneur Generaal zou overgeeven , die , gelyk
by betuigde , hem wel kende. lk voldeed aan zyn verzoek. Naardemaal het mogelyk is, dat de Man , dus
van onregt befchuldigd, zich konne verdeedigen, wil ilc
noch hem, noch het Schip door hem gevoerd, noemen:
maar, indien hy nog in leevenden lyve is , en indien dic
gefchrift hem mogt in handen komen , dat by dan daardoor worde opgewekt, om to bedenken, hoe zeer de eer
van ans Volk vordere, dat een Volk , 't geen wy
noemen, doch ons met geryflykheden ten dienfte ftaat,
gene regtmaatige oorzaak hebbe , om ons de fchennis
onzer aangegaane verbintenisfen te verwyten.
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B OEFEN ING DER WFSBEGEERTE , OF DE AANEWEEKING VAN

ZIECGDZ4M1le ORVOFLI CDEID , NOODIG TOT, DE. BESTENDI9.
BED) VAN CHARACTER EN GEM/AG.
Eerie Proeve,

vpgehelderd door een treffend Verhaal , op eene
waare Gebeurtenis gegrond.
(Uit het Engelsch.)
en heeft, in 't algemeen, veronderfteld, dat eene wysgee.
rige gerneedsgefieltenis , of eene gefchiktheid tot me.
detyden , of , gelyk dezelve doorgaans, fchoon eenigzins verward , genaamd wordt, Aandoenlykligid, hoedanigheden zyn,
dermaate aangebooren, en zo weinig afhangende van de pockgingen en den wil der Perfoonen, by ,welken men ze aantfeft,
dat men, de zaak uit een zedelyk oogpunt befchouwd zynde,
weinig lof kan fchenken :tan 's Menfchen Character, uit lien
hoofde. Ik ilea , nogthans , in een geheei tegenovergefteld gevoelen , en ben geneegen om te gelooven , dat 'er
naauwlyks een Perfoon onder de beiderlei Sexen gevonden
worth , of by zou een of ander deezer beginzelen , in eene
behootelyke maate , kunnen bekomen , door eigen werkzaamheld. Zelfs, in den kring myner Bekenden , heb ik zomtyds,
met hartlyken weedom, Perfoonen aangetroffen,die,door de verkryging van 't een en ander, aan de vvereld de edelite voorbeelden van volniaaktheid in Character zouden hebben kunnen
opieveren, na welke de Menschlykheid kan dingen; doch die,
by mange! van gepasxe aaakweeking , nederzonken tot den
laagen float, waarin naauwlyks de een of de ander, op eene
aanmerklyke- wyze, is te ontdekken.
APPUTENTIUS is een Jongeling, eat: wien de Natuur bare
gaven van zielsvermogens, in :mime maate, heeft toegedeeld,
en die , in een leeftyd , zo vroeg, dat de Driften , welke
doorgaans het Character der Menfchen kenmerken , nog op
geene doorflaande wyze zich ontwikkelden, veele treffende blyken gaf van Vernuft en Schranderheid, welke de verwondering
verwekten van alien die hem kenden : en , dear deeze blyken
van bekwaamheid onderfieund werden door eene weer dan
gemeene bevlytiging op de fraaije Letterer:, klommen de verwagtingen zyner Vrienden nog hooger : en alien zagen zy
voorwaards, met de ftreelendffe hoope vervuld, op de rypere
jaaren eens Jongelings, die de vermaaken en tydkortingen zyner Medgezellen verfinaadde, om de fchoonlieden in de Oude
$chryvers op te zoeken, en zyn vindingryk vermogen te oeknell, in Opflellen van Zedelyken en Godsdienfligen aut.
Dee-

M

OP EENE WAARE GEBEDRTENIS GEGIIOND.

143

Deeze verwagtingen zyn, egter, niet vervuld: want, al te
peer bepaald aan 't gezelfchap van Perfoonen , die weinig of
Been voldoenilig hebben, dan welke ontflaat uit onmaatig zin.
nelyk genot, en aangemoedigd, door de baatzugtige voorzigtig.
held der zodanigen , die hem met edeler gevoelens hadden
behooren te vervullen , om verbintenisfen aan te gaan,, die,
hoe voordeelig zy mogen weezen, uii het oogpunt van geldwinst befchouwd , weinig gefchikt waren om zyne zielsvermogens aan te kweeken , of zyne zeden te 5egelen; verviet
by onder de dwaaze dwinglandy der lusten , t geen het eertyds brandend vuur van ontluikende eerzugt uitdoofde , zyn
ivlytbetoon en Itandvastigheid verzwakte , en, eenigermaate, de
Fyne aandoeninggn , ten eenigen dage zo gunflig voor Vertlanct
cn Deugd, verftompte: dermaate, dat weinigen, behalven die
geenen, die kennis draagen van de vroegere blyken zyns ver•
nufts, tegenwoordig zouden vermoeden , dat APPETENT1US eeti
ongeling geweest was van eenige begaafdheden , verre ver3 even boven den algemeenen peil van Koopmans bekwadm.
bed.
't Is waar, by bezit, onder anderen, nog eene begeerte tot
Roem: doch deeze Is, gelyk de overige, niet zeer verfynd,
en fchynt de voorkens te geeven om lof te verwerven door
flinkfche middelen , of van de zodanigen, wier goedkeuring
hem geen waarde kan byzetten , boven den , arbeid om edele
bewondering te verwekken, door het opofferen van zodanigo
voldoeningen als onbeflaanbaar zyn met Letteroefening , of
zich te bepaalen tot zulk eene bevlytiging, als noodwendig
vereischt wordt om zich te verzekeren van eene eenigzins opmerkenswaardige nadering aan uitfteekenheid , welke ook do
oorfpronglyke bekwaamheden der ziele mogen weezen.
De zedelyke bekwaamheden van APPETENTIUS Chan onder
dezelfde ongelukkige beerfchappy zyner zinnelyke aandoenin.
gen. Hy blyfr, men moet het erkennen, nog getrouw aan zy.
ne vroegtydig gemaakte en belanglooze verbintenisfen , onder
welke by eenmaal het genoegen finaakte van verfiandig onderLoud; maar losbandigheid en overdaad noodigei hem te dikmaal op geheel andere feesten. Fly bezit nog al de gulheid en
gereede edelmoedigheid der jeugd , en opent gaarne zyn beurs
voor een vriend, of om een ongelukkigen te helpen; maar het
geld wordt voornaamlyk door hem befchouwd, als een middel
om hem zinnelyk genot en bedwelmend vermaak te verfchaffen: om geld te verkrygen, zal by zomtyds daar toe met eene
greetigheid werken , niet voegende aan zyne jeugdige jaaren,
en zyne verwagte wintten overrekenen, met de fliptheid van
een ouden Geldfchieter,, die alleen op vaste panden geld leent
— fchoon by, ten zelfden tyde, noch de leevendigheid,noch
den fmaak , heeft, waarmede Lieden van veritand doorgaans
/mune vermaaken vercieren , en waarvan de uitfpattiugen der
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voornaamlyk ,derzelver fterke en gevaarlyke bekooreiyte
heden ontleenen.
Een zo flegt gemengd Charaeter mag eer aangemerkt wore
den als misvormd door toeval dan bedorven door voorbedaguk
boosheid , of overgegeeven aan fnoodheid uit overleg.
Om van de menschlyke natuur alles te maaken, wat 'er van
tan verwagt worden, fchynt 'er uiets meer noodig , dan eea
toevoegzel van die kiefche medegevoeligheid, welke, de ruvo/
beid van zinnelyken lust verfmaadende, genieting zoekt in het
te werkfiellen van weldaadige en medelydende aandoeningen;
die bedaarde en manlyhe Wysbegeerte, die , zich ontflaande
van offerande toe te brengen aan laage zelfzoekenheid, op de
vleugelen der Rede zich verheft, om waare beminnelykheid en
waarheid te vinden.
APPETENTIUS (die, van zyne kindschheid af, te veel verkeerd
halt onder Lieden, die geen denkbeeld van eenige onderfcheiding hebben , dan 't geen nit Geld ontftaat, en die geen ander
gebruik des gelds kennel], dan dat het de bezitters in ftaat
flelt om overdaadig re eeten en te drinken) was bovenmaate
verflingerd geworden op den Wyn en Tafelweelde , en kon,
zonder eenigen tegenzin , HORAT1US VIROILIUS , SOCRATES en
ANTONINUS laaten vaaren voor den eerften domkop , die hem
uitnoodigt om met hem deel te neemen in overdaadig zuipen
en zwelgen: en ,.fchoon by vermaak fchept in tie Sentimenteele
Werken van STERNE, is het blykbaar, dat by hem, even als by
dien beroemden Schryver , de taal der Gevoe/igheid, en de
befchryvingen van verregaande Tederheid, weinig anders zyn ,
dan prikkels om zynen lust op te wekken, of verfchooningen
voor her botvieren aan driften, rot welker beteugeling by zich
geene moeite wil geeven.
Zodanig is het tegenwoordig, en, zo ik vrees, het gevestigd,
Charaeter van een Jongeling, die, met behulp eener gefchik.
te Opvoedinge , een cieraad voor de Weetenfchappen, en de
menschlyke natuur, zou hebben kunnen weezen , en het nog
kan worden , door een ftouttnoedige pooging zyns verflands
want de vatbaarheid voor Gevoel , zo min als de bekwaambeid van redenkavelen , is nit de lyst zyner natuurlyke begaafdbeden niet uicgewischt. Het volgend Verhaal zal hiervan het
overtuigendst bewys opleveren , en teffens toonen , tot welk
een laagen trap van verbastering zinnelyke lust het menschlyk Character kan doen deafen.
Onder andere omflandigheden , welke hoop gaven op de
bervorming van APPETENTIUS, was eene vroegtydige genegenheid voor eene beminnelyke jonge Juffrouw, die het noch aan
genegenheid mangelde om haaren invloed ten voordeele van de
deugd aan te wenden , noch , uitgenomen in her tegenwoordige geval , aan oordeel , wear zulk een betoon meet aangee
wend worden. Maar, dewyl het de eel, ea niet de lust, is,
weftdeugd,
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tvellke doorgaans in briefwisfelende verkeering fpreekt, kreegen
de zedelyke en gevoelige uitdrukkingen des Minnaars welhaasc
zulk eene volkomene overhand op het partydig hart van PA.
THEMA dat van dien kant thans weinig te wagcen is, dan de
ftreelende opwagtingen , eer gefchikt am de trotsheid te voeden , dan de zwakheden van een overgegeeven Jongeling te
verheteren.
Aan deeze Schoone, blyft A p PETENTIUS verknogt met al het
vuur, eigen aan zynen jeugdigen leeftyd, en al de zuiverheid,
beftaanbaar met zyn Character: dat deeze laatfte niet zeer uititeekt zal de Leezer, uit de reeds opgegeevene fchets, natuurlyk befluiten; en ik fchaam my over de verbastering der
menschlyke natuure, terwyl ik een geval verhaal, welke de.
zelve in het heldersc daglicht zal flellen.
APPETENT1US , de Minnaar, vondt zich niet lang geleden,
naa dat by , volgens gewoonte , ten zynen eigen huize tterk
gedronken hadt , op een dag dat zyne PATHETICA onder het
getal der Casten was van zyne Moeder en Zusters, opgewekt, om, volgens de behaagelyke gewoonte door de Galan.
tery ingevoerd , zyne Beminde , op het beftemde uur, t'huis
te brengen. Diensvolgens verliet hy, met een vrolyk hart,
zyn goed, dat is door den drank bevangen , gezelfchap, en
voor anmaal in zyn leeven flapte by zonder verdriet of van
zyne vies en tafelweelde.
Het zagte fchynzel der maane verlichtte de ledige ftraaten.
De helderheid van de lugt boven de toppen der huizen, en
door de wyde toegangen na het westeinde van Londen, ge.
paard met de zagte drukking van de tedere hand, natuurlyk
op zulk een uur zich voegende in den befchermenden arna
des Minnaars; deedt a1 de tederheid , in zyn boezem ontgloeijen, en zette de vaardige tong van APPETENTIUS aan otn alle
de betuigingen nit te tic:nen , welke liefde en wyn hem konden inboezernen; zodanig, dat de luisterende Schoone, niet
in ftaat om het fill omzwinden des tyds op te merken , weer
dan een uur omwandelde, de deur haaref Ouderen voorby ging
eer zy het befluit nam om den ftoep op te treeden, en am te
kloppen om de onhegeerde inlaating; en eer hy, onder duizend'
betuigingen van zuivere liefde en onwankelbaare flandvastigheid , in that was haare fchoone en half weigerende hand los
te laaten, en bear vaarwel te zeggen, Maar Liefde is een
feel, en Geloften zyn wind, zegt PRIOR.
APPETENTIUS, was naauwlyks meer dan de lengte van twee:
Braaten voortgegaan van de plaats, waar hy het anig voor.
werp van zyne tedere gedagten verliet , of by werd aangefprooken door een dier ongelukkige flachtoffers van fchande
en elende , die de trots van gevoellooze Bloedverwanten but.
ten de plaatzeu van verbetering houdt, ea die de wetted van
Rtit
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Brittanje vryheid geeven van om te zwerven, en de othedagt.
zaame Jeugd te verleiden.
VicTnnA zag 'er allerbekoorelykst uit ; nog nieuwlings aan
bet losbandig leeven gekomen, hadt het de aantrekkelyke bevalligheden der 'jeugd niet uitgewischt ; het viel der verhitte
verbeelding van APPETEINTE2S geenzins moeilyk, dewyl 'er zich
eenige gelykvormigheid opdeedt in grootte en gedaante, eenige
overeenkomst te viuden tusfchen deeze Hoer en de beminne•
tyke rternEricA , zo even door hem verlaaten. Tederheid eu
medelyden waren gebolglyk de eerfte indrukzels, en, onder het
dekklced van deeze , liet by toe dat thoode begeerten in zyn
hart opwelden, die by , hadden zy hem openlyk aangevallen,
misfchien met weinig moeite wederitand zou gebooden hebben. Met den woord , nieuwsgierigheid en medelyden werden onaeriteund door lust, en de wellustige Jongeling liet zich
voeren in een dier huizen , over welker beftaan de ondeugd
zelve rnaar al te veel reden heeft zich te bedroeven.
Men heeft , met regt , cf (gelyk zommigen widen) romatesk, opgetnerkt, dat 'er eene toverkragt fleekt in waare getregenheid, die dikwyls wrkt als een behoedmiddel der Deugd:
deeze waameeming werd, in dit geval, kragtdaadig bevestigd.
Want bier (zelfs in deeze fchandelyke verblyfplaats ,) drone
de denkbeeldige gedaante van PATIIETICA in , en doofde het
fnoode vuur der jeugd. En als by bemerkte, chat het yourwerp zyne ougeregelden lusts ftilletjes zich afwendde om de
traanen of te veegen , die de gedwongen lach van haar gelaad
overdekten , voelde by zyn hart diep getroffen, en by herriep
voor zynen geest alle de te veel verwaarloosde /esfen van hes
Geweeten.
Hy zette zich peinzend op een floel neder, en, eenige oogenblikken gezweegen hebbende; zeide by met een zugt , eu
bet goedhartigst gelaad : „ Gy zyt ongelukkig, arm Meld!
„ gy zyt ongelukkig, en uw hart deelt niet in de vermaaken,
„ om welke te verfchaffen gy u gedrongen vindt."
De ongelultkige vicrimA voelde zich vermeesrerd door dent
aart en wyze deezer aanfpraake. De item des medelydenden
deelneemens hadt zich nooit voorheen laaten vet binnen
deeze muuren , waar een Dwingelandes zich vet mestte door
ondeugden welke zy zclve niet langer kon pleegen, en de
Zoonen der ongebondenheid onthaalde op onmedegenootene geneugten. Zy burst in traanen uit; zeggende: Ach, myn
„ Heer! ik ben 'bier niet aan gewoon. Schoon vatbaar, maar al
„ te vatbaar, voor de zwalthecien der Natuure, dagt ik nimmer
„ dat ik zou afhangen van . . .."
Zy kon niets meer uitbrengen. Schaamte en hartzeer flopten
haar den mond. APPETENTIUS poogde haar te vertroo tee.
Helaas!" vervolgde zy, „ waren anderen niet ongevoeliger
„ your de item der Natuttre, dan ik your de item der Deugd
„ ik
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ik zou thins niet voor de eerfte keer een kleinen ltraal vart
„ croost verneemen door bet medelyden eens Vreetuden. Zoudt
„ gy gelooven neen, gy, die zo veel voelt voor hei
„ lyden eener onbekende, kunt nooit gelooven, dat ik, niet
, een Oom heb , eea
„ verder of dan het Dorp E
„ agtenswaardigen Oom , (indien Rykdom aping kau geeven,
waar de gevoelens der Natuur ontbreeken) die my voor myn
„ bedetf kon, maar niet wilde, behoeden."
Nam APPETENTIUS deel in 't vermelden van eene pleats, met
welker fchoone gelegenheid by zo wel bekend was, hoe zeer
groeide zyne verwondering self, els by VICTIMA, ten bewyze
van de egtheid hears verhaals , hoorde fpreeken van eene
School, door hem zo vaak bezogt; en wanneer zy, onbe.
wust tegen wien ze fprak , under de Leermeesters en Medefcholieren , met welke zy weinig jaaren geleden gemeenzaara
geweest was , de naamen ophaalde vau zyne Zuster en van
bet voorwerp zyner Liefde, gepaard met omitandigheden, van
welker waarheid hy niet onbewust was. — „ Ach! weinig,
„ dagt 1k," was haare taal , „ wanneer ik fpeelde met de on.
„ fchuldige SERENA en de fchoone PATORTICA waarfehuwde
tegen de laage oogmerken, die het halve Dorp moist dat de
• losbandige Egtgenoot van haare Gouvernante tegen haare
„ eer fineedde, dat ik immer, binnen weinige jaaren, een voor,
• werp zou worden , 't geen zy beiden met verontwaardiging
en veragting zouden aanzien."
Reeds heb ik den Leezer te verftaan gegeeven , dat her
hart van APPETENTIUS geenzins hebbelyk afkeerig was voor de
indrukken van Gevoeligheid; en even min was zyn verftand
onvatbaar om de Wysbegeerte aan te kweeken ; doch, dewy!
dit laatite verzuimd was, zo nam het eerfte, door het voorby.e
gaande voorkomen, ;near al te zeer de gedaante aan van een
luim en grilligheid, op zominige tyden het open yak van ver.zaaden lust aanvuliende , en maar al te dikwyls wykende voor
deszelfs dwingende voorfchriften. Het deelneemend vermogen,
egter , betoonde zich nimmer fterker in zyn boezem, dan onder deeze betuigingen van VICTIMA zodanig, dat het zeggen,
't walk hem met een verftommende verwondering trof, ten zeifden tyde de tederfte aandoeningen van Menschliefde en Me.
delyden deeds onti,vaaken.
Derhalven bet perfoonlyk belang, 't geen hy bath in het
gehoorde , ter zyde ftellende, was by begeerig om te weetea
of er jets kon gedaan worden, om dit ongewillig flachtoffer van
openbaare fchande te onthefren; en hy begon , zo ras hy zich
genoeg kon herflellen, ban te vrasgen na de omflandigheden
bearer Gefchiedenisfe.
„

(keexe by de eershvIgende gelegenheid.)
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DE ONDERSCHEIDE AART DER STAATSDIENAAREN VAN HENDRIK
DEN IV, Koning van Frankryk,
DE IV, die in geestigheid nitmuntte, en op aartigheden van vernufc getteld was, wilde, op zekcren tyd,
aan een vreemd Afgezant toonen, van hoe verfchillenden aart
zyne Staatsdienaars waren. Ten dien einde liet by bun agter
den anderen in diens tegenwoordighcid komen, en zeide tot
hum: flier is een Boom, die dreigt te vat/els. — VILLEROI
raadde , zonder 'er zelfs na te kyken, den Koning, dat hy
onmiddelyk denzelven zou wegdoen , en een antler in ftede
planten. — , den Boom met alle mogelyke oplettenheid befchouwd hebbende, bekende, dat hy 'er niets kwaads
aan ontdekte; meat dat men, om ongelukken voor te komen,
den Boom door des kundigen moest laaten naazien. SULLY
gaf, met zyne gewoone koenheid, te kennen, „ Sire * wie is
„ het die u dit in het hoofd gebragt heeft? De Boom zat
„ langer than dan Gy of Ik leeven!"
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Eene woare Gebeurteni,r (*).

D e Heer

PONCHARTRA1N hadt zich, in het Bewind der Zeezaaken van Frankryk, door zyne winekeurige en flrenge
handetwys, den haat van 't geheele Zeeweezen op den baize
gelaaden. Zyn Amptloos leeven, naa zyne Afzetting, deeds
hem gevoelen, welk eene algemeene veaagting hy vervallen
was. Sterkfpreekend was het volgend geval.
Een Zeelifficier, by dien Staatsdienaar iets te verzoeken het,.
bende , kwam te post by den Heer PONCEIARTR A /N zonder
iets van diens Afzetting gehoord te hebben. Teraond werdt by
binnen gelaaten , en was even verwonderd over de fliite en
eenzaamheid, Welke daar heerschce, als over de gereedheid,
wear mede by gehoor verwierf. Bevreesd, en met neergeflaagene oogen, ftelde by zyne zaak aan den Exminiscer voor,
die hem, op eerie zeer heufche wyze, toevoegde: Myn Heer,
„ Hoe," hervatte de Offidit raakt my niet sneer —
cier, een ftap agteruit treedende, en de oogen opflaande, „ is

„ Myn Seer dan niet (anger

2" - Men , Myn !leer!

De Officier ]reek hem eenigen tyd aan, en daarop in zyne
hoiden klappende , riep by , met al de bruske vrvmoedigheid
eens Zeemans , uit: „ Wat dit betreft, hen ik wet to vrede!"
En by vertrok, veel meer voldaan dan by gekomen was.
(') Illemeires de la millorite de Louts XV , par J. E. wAssILLON.

MENGELWERK,
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REDENVOERING, OVER HET OOGMERK DER OPENBAARE
PREDIKING, EN Hu MIDDEL OM 'T ZELVE TE
BEREIKEN. Door JOHN SCOTLAND , Leeraar

te .Linlithgow.
Lr voorts , dewy! de Prediker wys geweest is, zo leerd by
bet Yolk nog Weetenfchap. PREDIKER XII: 9.
(Vervolg en Slot van bl. 95.)
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choon het, naa alle onze poogingen om onze
king huttig te maaken, de Godlyke invloed alleen is
die 'er waarlyk klem aan konne byzetten ; kunnen
zulks alleen verwagteu in evenredigheid van de gefchikte
middelen , Welke wy aanwenden. En fchoon het ons ,
by het gebruiken der gefchiktfle middelen , dikwyls misfe ,
om de hardnekkige Zondaars te regt te brengen , ja hunne verontwaardiging verwekken , hun berispinge gaande
maaken , is dit zelfs een bewys van een aanmerkelyk
flaagen. 't Is een bewys , dat wy. hun Geweeten getroffen bebben. Het Geweeten te treffen zal zeker een fchok
geeven , ten minflen aan de zegepraalende beledigingen
van de ondeugd , die met ongedekten aangezigte wandelt.
En hoewel een verwytend Geweeten , door den invloed
van bedorven Zelfliefde , moge zoeken om de blaam van
zich of te weeren , en het te wyten aan het werktuig dat
de knsaging opwekte , zal nogthans , fchoon de pooging
gedwongen en onopregt zy,, dezelve niet vergezeld gaan
met voldoening , en de waarheid zal in 't einde ten vollen
zegepraalen. De woorden der Wyzen zyn gelyk prikkelen,
en gelyk diep ingeflaagen nagelen. De behoedzaamheid
noodig om onze Prediking vry te waanen van aile ftrekking om te verbitteren , terwyl dezelve kragtig blyve om
te overtuigen , is alleen nog een zwaarder proeve van de
Wysheid en Bekwaamheid des Leeraars.
Maar is het dus , vraagt men misfchien , dat wy aan
de eifchen der Welfpreekenheid kunnen voldoen ? Is het
MENG. 1793.
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op deeze wys I dat wy de driften , de groote dryfveerto

van werkzaamheid , kunnen opwekken en in beweeging
brengen ? Algemeene denkbeelden zyn, denkt men veelligt,
best gefchikt om verwondering, fchrik , en alle- de groote
driften , op te wekken ; dewyf, deeze denkbeelden meer of
min duister en onzeker zynde , de ziel, in eenen ftaat van
onzekerheid ", nooit naalaat , wanneer de denkbeelden
anderzins van eenen treffenden aart zyn , de verbeeldiug
werk te verfchaffen om het groote en ontzagwekkende
op te zoeken. Eene klaare en zekere bevatting van een
voorwerp, in tcgendeel, leidt ens , op om zelve op ons
gemak en gemeenzaarn te befchouwen , en laat de ziel,
by gevolge , in eenen ftaat al te bedaard , al te zeer
meester van, zichzelve, om de onbeperkte vlugt der verbeeldingskragt , en de geweldige beroeringen van drift, toe te
laaten. — Dan moeten wy, te deezer oorzaake , zeggen , dat byzondere of bepaaldere Befchouwingen niet vatbaar zyn voor Welfpreekenheid ? Laat ons hier eene gepaste onderfcheiding maaken.
Wanneer de ziel enkel verrukt moet worden door het
wonderbaare , of getroffen door het verbaazende, wordt
ter dtilsterheid vereischt. Maar,, wanneer de aandoening
der ziele een hooger doeleinde heeft , wanneer het oogrnerk is om invloed op het gedrag te hebben, dan zal,
floe onderfcheidener en bepaalder het voorwerp is, ook
de ziel te klaarder den grond, waar zy zich bevindt , ontdekken : en als dezelve , met re grooter 2ekerheid van niet
mis te zullen tasten , zich aan 't werk begeeft , zal zy
het met te meer voldoenings en yverS verrigten , vol verzekering van een goeden Dezelve heeft , in dit
geval, eene bedoeling en beweegreden , die in 't andere
ontbreekt, Dit , derhalven , is het geval, alleen gefchikt
om te overtuigen.
In de daad , wanneer iemand moet overgehaald worden
tot eenige groote onderneeming die buiten hemzelven omloopt , dat wil zeggen , die vreemd is van de regeling van zyn
eigen hart, zullen algemeene Befchouwingen niet alleen de
gefchiktite maar de alleen bevoegde, zyn , te dier gelegenheid : naardemaal die vuurigheid van geest , welke tot zodanig eene onderneetning aanzet, en noodig kan weezen om dezeive te volvoeren gefluit kan worden door agt te liaan
op kleinigheden ; maar iland houdt door wyduitgeftrekte en veelbevattende bedoelingen. — Anders is het
gelegen met de befit-luring van den inwendigen Mensch :
want
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want; terwyl de ziel zich =trent gewigtige voorwerpen
buitenwaards uitbreidt, zamelt zy de kragten in een punt
byeen, als het voorwerpen, in eigen boezem ehuis hoorende , betreft. En heeft men den prikkel , tot werkzaamheid gebragt door dit inwendige bedryf , niet als gering
of kragtloos aan te merken. Men beroept zich op het
Geweeten ; eti de zedelyke gevoeligheid van het Geweeten, die in haar bedrjf de working der Driften influit,
is nog, afzonderlyk aangemerkt, een veel zekerder en beftendiger, zo wel als waardiger, beginzel van werkzaamheid dan de Driften alleen.
Om nu indruk te maaken op het Geweeten, worden
twee omftandigheden Vereischt ; dat het denkbeeld, aan
den geest voorgefteld,. klaar en bepaald zy, en dat het
door iets daadlyks onderiteund worde. 't Zyn , byzonderbeden alleen , die bepaald, en daaroni gefchikt zyn , om
den vereischten indruk te maaken. Zelfs dan , wanneer
tot de verbeelding alleen gefprooken worth, Zonder verWarring te verwekken , gefchiedt het met den bested uitflag door byzonderheden, Zyn Bloemen in algemeen
diet , maar de Lelien des velds, die best gefchikt zyn
om de ziel met een gevoel van de zorgdraagende Voorzienigheld te vervullen ; 't is geen groot Koning, maar SALOMO,
Wiens heerlykheid, by vergelyking,naauwkeurig kan onderfcheiden worden (*). Zelfs in werken van verbeelding,
waarin de Schryver alleen ten oogmerk heeft te behaagen , vindt by het menigwerf noodig om zyn duel te
'
De rede is
befchi eten , tot byzonderheden of te daaden.
in alle gevailen dezelfde. Wy hebben een klaarder en
leevendiger begrip van byzonderheden , dan wy van algemeenheden kunnen hebben.
Maar de Welfpreekenheid van den Predikitoel heeft eene
hoogere bedoeling , dan enkel de bevatting te huh) te komen. Haar oogmerk is het hart te Winnen , om het Gedrag te regelen , en het Charataer te vormen. Maar dit
kan alleen gefchieden door daaden aan 't Geweeten voor
te houden; en wel daaden , weezenlyk beftaande in de
Perfoonen , tot welken wy on g vervoegen. Wanneer het
onmiddelyk doelwit van een Vertoog is om te vermaaken ,
is het oogmerk des Spreekers bereikt , als by de aandoeningen van verwondering, medelyden , genoegen , of affchrik, gaande maakt, en, om dit te bewerken , snag de
ver(*)
VI. 8 ,
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verbeelding het geheele veld inneemen , en heeft geene
perken , dan die van waarfchynlykheid. Maar, wanneer het
onmiddelyk oogmerk eener Leerreden is , het regelen van
gedrag en wandel, dan moet de verbeelding plaats ruimen
voor het weezenlyke. Het is geen veronderfteld geval,
maar iets 't geen daadlyk beftaat, waar op de Spreeker
doelt: en verbeelding llrekt zich niet wyder nit dan in
kragt te geeven , aan een voorwerp, gezien en gevoeld als
met de daad beaaande , of 't geen wy begrypen dat befinal kan. Wy mogen voor een ,,tyd van een voorwerp
als een verciering niet bewust zyci , zelfs wanneer het
een verciering is ; maar, op het oogenblik dat wy het
weeten zal de verbeelding aangedaan worden ; doch
overtuiging neemt een einde. Hoe bepaalder nu het
voorwerp, is, des te aerker, des te meer voldaan, is onze
bewustheid van de weezenlykheid ; en hoe fterker onze
bewustheid van de weezenlykheid is , hoe meer kragts
ter overtuiging daar in fteeke. — Het Levert geene
uitzondering op , dat, in een werk van loutere verbeelding een verdicht geval zo jdist gelykende met het
Weekenlyk geval van den Todhoorder, kan getroffen weezen , dat zulks zyn Geweeten treft; en by, fchoon by
naderhand bemerke , dat het een verdicht geval ware ,
no,gthans, door de bewustheid dat het hem zo juist trof,
zich door dien indruk laat beituuren om 'er zyn gedrag ver.
volgens naar te fchikken. Een ieder bemerkt duidelyk, dat
het daadlyk beflaand geval, niet de verciering, de oorzaak
is der veranderinge; de verciering is niet meer dan eene
gelegenheid om het weezenlyke te zyner kennisfe te brengen. De groote zaak , ter overtuiginge noodig, beitaat
hierin, dat, te midden van de fpeeling der verbeelding en
der driften, het hart zyn eigen byzonder belang in het
vertoond geval niet nit het ooge verlieze. — Met een
woord, bet is het doel der Welfpreekenheid niet alleen
om de kragten ter Deugd in de ziel op te wekken; maar
aan dezelve een voorwerp te verfchaffen , en tot werkzaamheid aan te zetten; en hoe beter wy het voorwerp
kunnen onderfcheiden als tot ons zelven behoorende, hoe
dieper indruk het maake op 't gemoed. Het moge de verbeelding niet ontvlammen , het treft het Geweeten. En
wat is Welfpreekenbeid , indien dit dien, naam niet mag
Naa
draagen (*)?
(*) Eene zekere trant van Precliken vondc ;mug in de jongat
ver-
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Naa dit alles moet men toeftaan, dat , om de oogmerken der Welfpreekenheid te bereiken , algemeene en
byzondere Befchouwingen behooren zatnengevoegd te
worden. Byzondere Befchouwingen gee yen kragt aan
eene Leerreden , en zyn de rechtftreekfche wegen ter overtuiging. Een voegelyk mengzel van algemeene Befchouwingen fchenkt een uitgebreidheid aan byzondere gevoelens , fpreidt een glans op het pad der overtuiging , en
doet ons 't zelve met genoegen bewandelen. Ja meer;
zodanige algemeene Befchouwingen, als dienen om de driften in beweeging te brengen, kunnen, door de ziel gereeder vatbaar te maaken voor indruk, zeer gunfiig me.
dewerken tot het wel doen flaagen der byzondere Befchouwingen (*). En nog gunfliger nitflag kan men verwagten door het bybrengen van beweeglyke gevallen ,
die de eigeniiefde niet rechtflreeks aantasten , en daar
door het zelfbedrog te leurftellen , en teffens eene natuurlyke toepasfing hebben op 't geval voorhanden. Getuigen , NATHAN 'S gelykenis by DAVID. Maar al de verdienIle van algemeene Befchouwingen ligt daar in , dat zy
dienstbaar zyn aan de byzondere , of tot een voertuig
Itrekken om ze met meer kragts op het hart aan te dringe.n.
verloqpene Eeuw , de Cafili:flifche geheeten, beftaande in de
oplosiing van byzondere GeWeetensgevallen : het voornaamIte
gebrek daarin fchynt geweest te zyn , dat de Leeraars hunne Leerredenen fchoeiden op de leest van afgetrokked denkbeelden , in ftede van op die der inboezetningen van Gevoel.
Nogthans werd, Mugs deezen weg, zo veel goeds uitgewerkt,
dat ernftigen en bedagezaamen zich verbeeldden, dat zy hun ei.gen geval afgefchetst vonden , en zeer gefticht, gelyk zy te
regt dagten, heenen gingen. Dr. SANDERSON , een geleerd en
braaf Man, en een der Kapellaanen van CAREL DEN I, was een
bekwaam Man in dit vak. De Koning was gewoon te zeggen ,
„ dat by zyne Goren medebragt om andere Leeraars te hoo.
„ ren; maar zyn Geweeten om Dr. tANDERSON te hooren."
( r) De vereeniging van algemeene en byzondere Befchouwin•
gen, in eene Leerreden, that gelyk met de zamenvoeging van
Muzyk en Dichtkunde, in Werken tot vermaak vervaardigd.
IVIuzyktoonen geeven, op zichzelven, alleen een beuzelagtig,
niets beduidend , en oogenbliklyk , vermaak ; maar zy krygen
lichaam en gedaante door zamengevoegd te zyn met de denicbeelden van Dichterlyk opftel ; en geeven te rugge wat zy
ontleend hebben, door deeze denkbeelden dieper in het hart
te drukkeu.
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gen. Buiten deeze mededienstbaarheid , moge de Toel.
hoorder vermaakt , en de Prediker gepreezen, worden;
terwyl de belangen van zelfbedrog alleen te meer fterkte
verkrygen , door dien de mensch zyne liefde tot de
Deugd , en haat tegen de Ondeugd , opgewekt door de algemeene aanpryzing van deeze en . veragting van gee.
m zelve verkeerdlyk
ne, voor eene deugdzaame gefteltesfe
opvat..
Behalven dat het Charaderfchetzend Prediken de beste
weg is om de Menfchen hunnen Pligt te leeren , beftaat
een der grootfte voordeelen, aan die leerwyze vast, daarin,
dat dezelve hun behoedt voor de begogelingen der Geestdryverye. Gelyk alle dwaaling in algemeenheden gelegen is, zo zyn algemeenheden , min of meer duister zynde., altoos vrugtbaar in dwaaling te teelen. Dit gaat
byzonder door ten opzigte van Geestdryvery , die zich
altoos aan algemeenheden houdt, en tot welker werkingen eene groote maate van duisterheid altoos noodwendig vereischt wordt. De verbeeldingskragt wordt ontflooken door zekere geliefde uitdrukkingen, of door zekere op geen reden fteunende indrukken , onmiddelyk in
de ziel gevormd. Deeze fpreekwyzen , klanken en indrukken , hebben geene bepaalde 'peening ; op dezelve
worden, nogthans, zekere duistere onbepaalde denkbeelden gevormd , welke dienen om de werking der verheel.
ding te onderfchraagen , en hoe minder onderfcheiden
deeze denkbeelden zyn , hoe fterker de verbeelding wordt
aangevinird. Terwyl tins het oordeel flaapt , is de verbeeldingskragt lisA-.kker , en de Menfchen leeven in eene
wereld van hun eigen maakzel. Doch eene klaare bevatting der dingen doer dt1 hegogeling verdwynen ; de
2wervingen der verbeeldingskragt houden op ; het Hart
wordt alleen door het Verfland getroIrm , en de Mensch
miet verder bewoogen , dan de weezenlyke kennis van het
onderwerp hem brengt.
Dit is, derhalven, een byzonder voordeel. Charader.
kundig Prediken is het beste behoedmiddel tegen den invloed van een geest, die het verttand berievelt , ons begrip van goed en kwaad verwart , en de beste aandoeningen onzer natuure bederft. — Om kort te gaan ,
Charaderkundig Prediken is , in dit , en in alle opzigten , het grout middel , om, onder den zegen van GOD,
aan den zuiveren en onbevlekten Godsdienst de onverdeiflyke eere weder te geeven.
Ik
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ik moet van dit onderwerp, de wyze om het Oogmerk der
Prediking te bereiken betreffende , niet afftappen , zonder daar by te voegen, dat het ons niet alleen zal pas.
fen te letten, niet alleen op de hoedanigheid der Gevoelens, welke wy omhelzen ; maar ook op de wyze van
dezelve over te leveren. De wyze , om ze over te leveren, moet ongetwyfeld veranderen volgens den byzonderen aart der Gevoelens , en volgens de gemoedsgeftel.
tenisfe der Toehoorderen. Maar, te midden van alle zodanige verfcheidenheden, is 'er eene zaak , welke wy gefladig in 't oog moeten houden : naamlyk , dat onze Leerwyze, (ik fpreek voornaamlyk van den 41, niet enkel
van de wyze van voordragt ,) eenvoudig zy, en natuur.
lyk. Klaarheid , vereenigd met beknoptheid, een hoofd.
vereischte in een goed opftel , is het uitwerkzel van waa•
re eenvoudigheid. Dan, 't geen van het hoogfte aanbelang is, eenvoudigheid fchynt. in een weezenlyk verband
te ftaan met de kragt der overtuiging.
Het moge een veel, gewaagd begrip zyn, dock ik heb
het tang gekoesterd , dat, ware onze fmaak tot eene manlyke fterkte gekomen , een groo p gedeelte , van 't geen men
fraaiheden en cieraaden noemt , voor kinderagtigheden
zouden gehouden warden , flegt gerchikt ter bereiking
van het doelwit der Welfpreekenheid op den Predikltoel.
Dezelve behaagen. Maar dringen zy door tot de hartsgenegenheden ? Werken zy tot overtuiging op het hart ?
Misfchien zyn ze te verder daarvan verwyderd , oni dat
zy ons behaagen. Zy geeven aan den geest eene vrolykheid van uitfpanning. Doch daar belangryke en vermaakende Befchouwingen . twee zeer onderfcheide zaaken
zyn, zo zal de ernittge en bedagtzaame gefteltenisfe van
ziel , welke aan de bezigheid deezer plaatze voegt , en die,
welke voor vermaak gefchikt is, wyd van elkander verfchillen. Indien een verftandig Toehoorder,, daordrongen
van het onderwerp, gereed is am de figuuren der Redenkunfte , door den Redenaar gebruikt , als voor uit te
loopen , verfchaft zulks een goed kentnerk om derzelver
wettig gebruik te bepaalen ; een gebruik, nooit wettig te
rekenen , dan wanneer wy ophouden dezelve als cieraaden aan te zien , en derzelver kragt alleen gevoelen , als
middelen ter overtuiging. lk Itaa toe, dat zomwy.
len , Ichoon niet zo dikwyls als men 't zich verbeeldt,
juiste en leevendige figuuren der Redenkunfte een onderwerp in een klaarder en fterker (tag kunnen zetten ,
dan
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dan een eenvoudiger wyze van voordragt; en den zyn
ze gepast , vermids zy tot het groot Oogmerk, de overtuiging , medewerken. Maar , indienzy alleen dienen out
te fchitteren , moeten zy als beneden de waardigheid
van de Welfpreekenheid des Predikftoels , verworpen worden. Met edn woord , de ftyl, op den Christenleerifoel
gebezigd, kan, mits dezelve niet te kragtloos en te kruipend zy, nooit te eenvoudig weezen. Dit kunnen wy,
op 't Oogmerk der Prediking lettende, niet te zeer in 't
oog houden. De Gefchiedenis van JOSEPH , en diens
Broederen , in het Boek GENESIS, toont , dat een beeldtenis natuurlyker aan den geest kan worden voorgefteld ,
en , buiten alle tegenfpraak , een dieper indruk op het
hart maaken , in een eenvoudige taal begreepen, dan wanneer 't zelve opgefmukt te voorfchyn treedt. Het eenvoudige , het hartroerende, en het verheevene, that in eene
natuurlyke verbintenis met elkander.
Eenvoudigheid heeft eene verdere aanpryzing. Het is
eene oude en Reeds herhaalde klagte , dat de Menfchen
zich dikwyls enkel door woorden en klanken laaten inneemen. Onder dit dekkleed heeft men foms fchadelyke
gevoelens ingeboezemd , en, niet zeldzaam , dingen, die
weinig, en misfchien niets , in 't geheel beduiden. Het
geneesmiddel tegen dit kwaad be[taat bier in , dat wy ,
door een natuurlyke voordragt , zonder kunstkleuring ,
de ftoffe onzer Leerredenen het uitfteekendst gedeelte doen
zyn. Waare Welfpreekenheid vordert , dat de Redenaar
de uitdrukkingen naar het onderwerp fehikt , en de uitfpraak naar beide regelt. En gelyk dit gezegd mag worden, opregt met onze Toehoorderen te handelen , zo is
het de rechte weg om onze eigene verdieniten te vertoonen , indien wy 'er eenige bezitten. Want, hoe wonderfpreukig het moge klanken, het gaat vast, dat veelen het
vermoogen bezitten, om vloeiend en cierlyk te fpreeken,
die weinig kunnen denken.
Laat het voor alien blyken , dat wy iets weezenlyks te
zeggen hebben, veeleer dan dat wy angthg bezorgd zyn,
hoe wy het zullen zeggen. 1k merkte zo even op, hoe
het eenen Leeraar voegc , dat by agtgeeve op de wyze,
hoe by zyne gedagten zai mededeelen doch last dit, in geenen deele, voor den Toehoorder *ken. Het is 't toppunt
van volmaaktheid , kunst door kunst te verbergen , en
zo to fpreeken 4 dat een Toehoorder van een eenvoudig
en gezond verfland zich verbeelde , dat hy, dezelfde zaak
moe-
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moetende voordraagen, dezelfde woorden zou gebruikt
hebben. Het is een bewys van een bedorven fmaak
den Toehoorder, tot welks voldoening de waardigheid der
Welfpreekenbeid zich nooit moet vernederen , indien de
juistheid en het gewigt der zaaken , klaar en natuurlyk
ifitgedrukt, niets meer doen dan vergoeding fchenken voor
bet gebrek aan fchitterende cieraaden.
Men werpe bier niet tegen , dat het geen ik than ge.
zegd heb ftrekt om onze Opftellen van alle fraaiheid te
berooven. Bet kan bier op uitkomen door ons eigen
mangel aan fmaak en bekwaamheid; en dan zullen alle
de fchoonheden , welke wy langs eenen anderen weg op.
zarnelen , beuzelagtig of valsch, en van dien aart, weezen
dat de Welfpreekenheid ze moet fchuwen. Maar, op zich
zelven befchouwd, zyn eenvoudigheid en fchoonheid zo
verre van onbeftaanbaar met elkander te weezen, dat, in
tegendeel, de verfyncifte , de kieschfte , en de duurzaamfts,
fchoonheden, die den toets der eeuwen hebben doorge.
ftaan eenpaarig erkend worden , zodanige Opftellen te
weezen , die het kenmerkteken van eenvoudigheid droegen. Eenvoudigheid is onderfcheiden door die bevailige ge.
maklykheid , welke ten grondflage van fraaiheid ftrekt, en
zonder welke alle andere fchoonheden afzigtig worden,
en haaren naam verliezen (*).
Om te befluiten. In een Vertoog over de Hoedanig
heden eens Predikers der Geregtigheid, zou het ten hoogRut te wraaken zyn , geen gewag te maaken van gene,
buiten welke alle andere hoedanigheden vrugteloos en
zelfs aanftootelyk zullen worden ; en deeze is Goedheid
van Hart, en Brae/mid van Charader. De veritandige
Prediker zal zich niet te vrede houden met het uiterlyk
welvoeglyke; by zal ftreeven na de fchoonheden, en de
welgevalligheden aankweeken , die het gemoed vercieren.
pit moet hem den onderiteunenden troost geeven van 't
welflaagen zyns arbeids ; dit zal hem aanzetten om met
deelneeming de geestlyke belangen zyner Gemeente te behartigen , onderwys en vertroosting uit te ftorten in bungemoederen vol warmte , en voortvloeiende uit het
diepEenigen, als Lord SHAFTESBURY, die in hunne eigene Schriften zwellend waren , hebben nogthans, als Letter- en Oordeelkundigen fpreekende , die woordenpraal en gemaaktheid , welke
hun als Schryvers aankleefde , vaaren Iaatende, de eenvoudigheld met alien ernst aangepreezen.
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diepfte des harten. Het is 's Volks overtuiging hier van,
't welk zyne bediening verre Verheft boven het laage
oogmerk om enkel te behaagen. Het verlangen hunner ziele
ftrekt zich uit ow hem te hooren; en, door den Godly,
ken Zegen , daalt onderwys , beftraffing, en vertroosting,
met een zagten, doch onwederilandlyken , invloed neder
op den grond hunner harten. Zyne Leer zal druppelen
als de regen, zyn rede zal nedervallen als de daauw ; als
de zagte regen op het teder kruid, en als de .ftortregen op
het Bras.
Maar, naar dit alles, myne Broeders! veel zal bet hot)•
ren der Euangelieleere van u afhangen. Ongetwyfeld
kunt gy, daar toe befluitende, de beste en meest beloctvende poogingen vrugtloos doen worden , door in On.
deugd te volharden. Gy kunt uwe overtnigingen verfmooren in veelvuldige bezigheid, vermaakneeming, en
losbandigheid; gy kunt ze verftrooijen in gezelfchap , en
lichen,f medelachen , als men u in een ernflige luim
aantreft. Maar is dit handelen als redelyke Schepzels ?
En waarom , bid ik u, zoudt gy hier na ftaan? Op zyn
best genomen, zyt gy in ftaat om u zelven maar fchraal
te voldoen: want, belegt het zo gy wilt , de uitflag uwer
poogingen kan nooit gepaard gaan met die geheele en
volkomene zelfsvoldoening en vreugde , welke de bewustbeid, van braaf en regtmaatig gehandeld te. hebben , verge,
melt. Of , indien gy in ftaat mogt weezen om volkomen u zelven re bedriegen, war zou u dit, daar gy GOD
Met kunt bedriegen, baaten? Zou daardoor uw verderf niet
onvermydelyker worden Zekerlyk is het dan uw zaak ,
te handelen als Menfchen , die zien, dat -het hun belang
is , hunne oogen niet te fluiten, maar te openen , en de
waarheid te verftaan. Zommigen zyn 'er, GOD geeve
dat zy -weinig in goal mogen weezen , die de ongelukkige kunst veraaan, ow de Ondeugd den mantel der Deugd
om te hangen. Dock daar zyn 'er veelen, zeer veelen,
wel in ftaat om hunne oogen af te wenden van het gezigt dier aangebooren leelykheid. Gy moogt u aanftellen , dat gy gelykt naar den man, die zyn aangebooren
eangezigt bemerkt in eenen fpiegel , zichzelven bemerkt ,
beenen gaat , en terftond vergeet heedanig lay was ; maar, zeg
my, zal dit uw vergeeten de natuur der dingen veranderen ?
Zal dit te wege brengen, dat het kromme regt , of leugen
waarheid, worde ? Weest , derhalven , niet onverftandig ;
maar verftaat welke de wil des Heeren zy. Legt af alle
kwaadheid overvloed van boosheid , en geveinsclheid , niet
al-
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Aileen omtrent de Menfchen , maar omtrent GOD en uw
eigen Geweeten , en wordt , als eerstgeboorne kinderen , begeerig na de onvervalschte melk des Woords , op dat gy
daar door moogt opwasfen.

GENEESMIDDEL TEGEN DEN LINTWORM DOOR DEN
DEER CLOSSIUS GEBEZIGD.

(Uit het Hoogduitsch.)

D oor

den Zoon van den geleerden Uitvinder van dit
Geneesmiddel, is hetzelve bekend gemaakt , en, met
eenige mondelyk van zyn Vader ontvangene , en uit des.
zelfs nagelaatene papieren byeen verzamelde, berichten vermeerderd , aldus befchreven.
KaMPE , heeft , in zyn achtingswaardig boek over de Ziek.
ten van den Onderbuik , de onzekerheid der op raifonnementen alleen fteunende kentekenen van de aanwezigheid
der Wormen in het menschlyk Lichaam, na myne gedach.
ten, grondig bewezen. Het is alleen , door het ontlasten van een of meerdere Wormen , dat men van derzelver tegenwoordigheid kan overtuigd worden. Ondertusfchen heeft men zelden veel nadeel te vreezen van de
uitwerking der gewoone wormafdryvende Geneesmiddelen,
am dat die van geenen heftigen aart zyn ; zo men al,
door enkel op raifonnementen iteunende kentekenen ,
dezelve toedient ; uit hoofde dat dezelve voor andere
Ziekten in de darmen, by eene fterke verilyming, fchoon
'er al eens geene Wormen plaats vinden, zeer nuttig zyn.
Zo zeker als dit ten aanzien der ronde Wormen door.
gaat , juist zo • heeft het tegengeftelde geval by den Lintworm plaats ; deeze vordert genoegzaam altyd fterke
Drastica in groote giften , indien men dezelve geheel , en
zonder dat de kop terug blyft, afdryven wil. Men zoude
dos zeer onberedeneerd handelen, indien men alleen door
kenmerken , uit redeneering opgemaakt, zodanige groote giften van heftig werkende Geneesmiddelen toedienen
wilde ; waarom dan ook een zodanig middel, het welk
in alle gevallen, zonder eenige uitzondering, het aanweezig
zyn van den Lintworm, door de ontlasting van een gedeelte deszelven verzekerd, by uitfteekenheid te wenfchen is.
HERRENSCRWAND gaf , in gevallen daar by een Lintworm vermoedde , eer by zyn Specificum liet gebruiken ,
een
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ecn Probeermiddel , dat uit een lood Siroop van Perfiken.
bloeizel bellond. Indien met den floelgang eenige korrels,
of witagtige lichaampjes , ontlast wierclen , dan oordeelde
by dat 'er ontwyfelbaar zeker een Lintworm plaats hadt (*).
Myn Vader had ook een middel, 't welk hy, by aldien hy
redenen meende te hebben om een Lintworm te vermoeden , vooraf Het gebruiken, eer by zyne Drastica voorkhreef ; dit is reeds in het bock van KAMPF befchreeyen : ondertusfchen hoop ik geen overtollige moeite te
neemen , wanneer ik zyne geheele handelwyze by het afdryren van den Lintworm , zo als ik dezelve mondelyk
van hem verftaan, en uit zyne nagelaaten papieren gevonden ,hebbe , aan de praelizeerende Geneesheeren mededeele.
Zyn Probeermiddel ontdekte hy door het volgende toevat: hy behandelde, in Holland, eene Dame, die. reeds
een geruimen tyd aan een fterk opgezwollen lichaam gelaboreerd had • deeze had hy, — waarom weet ik niet
meer naauwkeurig , — Terpentyn op de volgende wyze
voorgefchreeven. Ty. Therebinth. 'Tenet. Drachm. i. folve
in Vitell. ovor. q. f. adde
Menthe piperit. Unc.
by Ideine portien te gebruiken.
Dien zelfden avond, wierd hy met grooten haast by
Naar gebaald , om dat zy , volgens het zeggen , op Naar
uiterfte lag. Hy be yond haar ook, in de daad , in eene
flaauwte , met een koud zweet op het voorhoofd , liggende.
Zy kwam eindelyk by, en zeide; dat zy haar onderlyf
vodde zakken, en neiging had om of te gaan. Na de
ontlasting was de dikke buik byna geheel verdweenen ;
in den ftoelgang vond men een dikkeu klomp , die, by nader onderzoek, bleek een Lintworm , doch zonder kop,
te weezen.
Door dit toeval aangemoedigd , gebruikte by in alle
voorvallen daar hy een Lintworm vermoedde, dit tot een
Probeermiddel, , zo als by my verzekerd heeft, altyd
niet die uitwerking, dat, zo 'er een Lintworm aanweezig was , daar door een gedeelte van dezelve afgedreeven wierd.
Men begrypt ligt , dat de gifte van de Terpentyn naar
maate der jaaren , der prikkelbaarheid van bet geftel , en de
overige omftandigheden van de gezondheid van den Zieken , moet beftemd worden.
Wan(*) VAN SWIETEN Comm. Tom. IV.

p. 740.

CENEESMIDDEL TEGEN DEN LINTWORM.

741

Wanneer bier door de aanweezigheid van den Lintworm beweezen was, zo fchreef hy den Lyder, eer hy
zyn Drastiek middel toediende , den volgenden leefregel
voor. Hy moest vier weeken vontaf niet anders eeten dan
fcherpe gezoute fpyzen , Kap , gezoute Visch , Worften,
Pekelvleesch , Ham , enz. Eenige dagen voor dat hy
het Berke middel nam , gebruikte hy alle avonden een
grein Opium, of Laud. Liquid. f. Op deeze wyze , zo als
by my verzekerde , heeft hy menigmaal maar ddne gifte van
zyn Drarticum noodig gehad ,•om denLintworm geheel of
te dry ven .
Thans zal ik het Geneesmiddel, nevens het gebruik van
bet zelve , woordelyk uit zyne papieren opgeeven , en
vervolgens zyne Aanmerkingen daar op laaten volgen.
(Men verwagte het in een eerstvolgend Stukje.)

NATUURLYKE HISTORIE EN HUISHOUDING DER HONIGBYEN. Door JOHN HUNTER, Esq.

(Uit de Phileophical Transaclions. Part. 1. for 17924
(Vervolg van bl. Ito.)
Van de Koninglyke Cet.

D aar

is een Cel , de Koninglyke Cel geheeten , dikwyls
zyn 'er drie of vier, en zomtyds meer ; ik heb 'er
elf, en zelf dertien , gezien in dezelfde Byekorf. Gemeenlyk zyn deeze Cellen geplaatst aan den rand van een of
meer der Raaten ; maar dikmaals ook aan, de zyde van
de Raat , egter niet in het middenpunt , te gelyk met
de andere Cellen, als een grooter onder de andere ; maar
menigwerf tegen de monden der Cellen, en dus uittleekende buiten de algemeene oppervlakte der Raat; dock
de meesten zyn gevormd aan den kant van de Raat ,
welke in een deezer Cellen uitloopt.
De Koninglyke Gel is veel wyder dan de andere ; dock
zelden zo diep; derzelver mond is rond , en blykt wydst
te zyn ter halver ovaale diepte , en hangt nederwaards ,
in ftede van horizontaal of fchuins. De floifen , waaruit
de
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tie Koninglyke Cel is zamengefteld , zyn zager dan gerneen Wasch, meest gelykende op die waar van de benedenkant der Raat gemaakt is ; of waar inede de Byen
haare Poppen bedekken: 'er komt weinig Wasch in derzelver Zamenftelling , geen derde; de rest is, naar myn
begrip, Meel.
Men heeft veronderfteld, dat dit de Cel is, waarin de
Koningin wordt uitgebroed; maar ik heb reden om te
gelooven, dat dit louter inbeelding is; want , in de eerite is de Cel te groot , en daarenboven zelden zo
diep als de ruime Cellen , waarin de Mannetjes worden
uitgebroed ; terwyl de Cel , indien ze geevenredigd ware aan de lengte tier Koninginne, dieper behoorde te weezen; want de lengte van het lyf maakt het grootite onderfcheid nit tusfchen de Koningin en de andere Byen.
— Ten ancieren , de - mond is benedenwaards geplaatst.
Ten derden is die Cel nimmer gevoerd met dat
zyden fpinzel , 't welk de Poppen bedekt , gelyk de Cellen der Mannetjes en der Werkbyen ; wy vinden ook
geen uitwerpzels op den bodem. Het getal deezer Cellen is zeer verfchillend in onderfcheide Korven. My ftaat
voor, Korven gezien te hebben zonder eenige Koninglyke
Cel, en ik heb 'er aangetroffen met elf, twaalf, en zomtyds meer. 1k heb ze , den geheelen Zomer door, in opinerking genomen , en 'er nooit eenige verandering in
gevonden.
De Raat fchynt eerst gevormd te zyn ter voortteelinge, en de vulling met Honig alleen een tweede gebruik
te weezen, daarvan gemaakt; want indien de Byen haare
Koningin verliezen, maaken zy geen Raaten , en de Wesp,
Hommel , enz. maaken Raaten fchoon zy geen Honig
verzamelen , en is 'er eene Byefoort die Honig verzamelt, en weglegt in Cellen , Welke zy nimmer maakt.
1k zal de By niet aanmerken als een uitfteekend
kunftenaar, in ftaat om juiste gedaanteu te vormen, en als
geredeneerd hebbende over de beste gedaante van de Cel,
om het meest te kunnen bevatteu, zo dat het grootfte getal in de kleinfte ruimte plaats vindt, (want de Homrnel en
de Wesp werken veel netter , fchoon zy zich fchynbaar
niet in dezelfde noodzaaklykheid bevinden; dewyl zy niets
verzamelen om de Cellen te vullen , ) orn dat de By,
hoewel vry volkomen in deeze opzigten nogthans in andere , de formeering van de Raat betreffende , vry onnaauw-
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naauwkeurig is. • Ik zal ook deeze Diertjes niet aanrnerken als een Raat vormende van eene zekere gedaante
en grootte , uit enkele werktuiglyke noodzaaklykheid
want zulk een Vorm zou geen Cellen van verfchillende
grootte voortbrengen; veel min konden de Wespen door
het zelfde beginzel gedreeven worden, dewyl haare Cellen van zeer onderfcheide grootte zyn, en de eerfte veel
te klein voor de Koningin der Wespen ; maar ik zal
het geheel aanzien als een Inftinelif Beginzel , ten aanziene van 't welk het Diertje geen vermogen van verandering of keuze heeft , dan 't welk ontftaat uit het geen
uitwendige noodzaaklykheid mag genaamd worden. —
De Cel heeft doorgaans zes kanten, doch dit zeshoekige
is het naauwkeurigst in de eerstgevormde Cellen, en der.
zelver bodem is meestal zamengefteld van deeze zyden,
of vlakten , twee van de zyden een maakende , en zy
vallen gemeenlyk in tusfchen de bodems van drie Cellen
Van den xegenoverkant ; mar dit gaat niet geregeld, en
vidrcit alleen zo gevonden, waar geen uitwendige hinderpaal voorkomt.
lk heb reeds opgemerkt , dat de Cellen, in 't laatst
van het Saifoen gevorind, niet zo net gemaakt , en dat de
afdeelingen dikker en van een geeler kleur, zyn; zulks
onttlaat, nips bedunkens, daar uit, dat bet Wasch minder zuiver,, en met meer vreemde ftoffe vermengd, is; in
gevolge hiervan zo fterk niet zynde , wordt 'er niece
toe vereischt. De Byen bewaaren veele haarer Cellen
tvoor , Honig, en deeze zyn meest aan den'bovenkant.
nude Byekorven , die verfcheide jaaren geftaan hebben,
heb ik het bovenfle gedeelte van de Raat vry gevonden
van alles wat na broedzel zweenit , als het zydeagtig
voerzel en de uitwerpzels des Byeworms aan den bodem:
terwyl het laagere gedeelte voor meet dan de heeft van
de Cellen, de duidelykfte blyken •droeg van broedzel bevat te hebben. In deeze is het voerzel van zyden fpinzel aan de zyde zamengefteld uitveele laagen, en in veele
de bodem half gevuld met uitwerpzelen ik merkte op,
dat in die deelen de Raat het dikst was aan den mond,
't geen my deedt denken , dat, wanneer een Cel ondiep
wordt , door dien de bodem eenigermaate opgesitild is,
de Byen dan aan den mond iets toevoegen. Weshalven,
zy fehynen meest te dienen voor het Byenbrood ; zo dat
ben rooter voorraad van Honig op te leggen by haar
bedoeld wordt.
Van
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Van het leggen der Eitjes.

Zo ras 'er eenige weinige Raaten gevormd zyn, begint
de Wyfjes-By Eitjes te leggen. Zo verre ik in nut geweest ben om . het waar te neemen , is de Koningin de
eenige By die voortteelt , fchoon men beweerd heeff,, dat
de Werkbyen zulks doen. Haare eerfle Eitjes in het Saifoen zyn die, waar uit de Werkbyen voortkomen , dan
die der Mannetjes, en misfchien van de Koningin: zo gaat
het toe by de Wesp, de Hommel, enz. Nogthans wordt
door RIEM beweerd, dat, wanneer ,een Korf van een Koningin beroofd is, de Werkbyen Eitjes leggen; zo dat,
op dien tyd, eenig Honig en Meel wordt binnen gebragt,
als voorraad voor een natten dag. De Eitjes worden gelegd aan den bodem van de Cel, en wy vinden ze daar,
ear de Cellen half voltooid zyn ; zo dat de voortteeling
vroeg begint, en voortgaat met de vorming der andere
Cellen. Het Eitje is vastgemaakt aan 't eene einde aan
den bodem van de Cel, ftaat zomtyds recht overeinde,
dikwyls fchuins ; het heeft een kleeverig of flymig dekzel,
't geen maakt dat het zich hegt aan alles wat het aanraakt.
Het fchynt , dat 'er tyd bepaald is , of tyden bepaald
zyn, tot het leggen der Eitjes; want ik heb in een
we Zwerm waargenomen, dat de &roote zaak van het leggen der Eitjes niet boven de veertien dagen aanhieldt;
fchoon de Korf niet half met Raat gevuld was, begon
het te verflappen. Waarfchynlyk is dat einde van het
Eitje, 't welk eerst voortkomt, dat Been, 't welk aan den
bodem van de Cel kleeft , en waarfchynlyk is de ftaart
van den Byeworm aan dat einde gevormd : hoe zy dit,
het Eitje beweegende , weder doen kleeven , weet ik niet.
Ik heb ontdekt , dat zy menigmaal het Eitje uit een Cel
neemen, om het, zo wy mogen veronderflellen, na eene
andere over te brengen waarom zy dit doen kan ik niet
zeggen.
In deeze nieuw gevormde Raaten als mede in veele
van de niet half voltooide, vinden wy de zelfffandigheid,
Byenbrood geheeten , zomtyds overdekt met Wasch; wy
=lien vervolgens bier over fpreeken. Omtrent den tyd,
wanneer zy meer dan halfweg de Korf nederwaards gewerkt hebben, met het vormen van de Raat, beginnen
zy de grootere Cellen te maaken , en als dan komen de
eerite broedzels uit, die kleine , of Werkbyen, zyn ; vervolgens beginnen zy de Maunetjes uit te broeden ,
waar-
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waarfchynlyk eene Koningin voor een nieuwe Zwerni:
dewyl de Mannetjes nu gebroed zyn om de jonge Koningin te bevrugten voor den tegenwoordigen Zomer,, als
ook voor het volgend jaar. Deeze loop in 't broaden is
dezelfde met die van de Wesp, Hommel, enz. Schoon dit
berigt doorgaans toegeffernd wordt , hebben nogthans
eenige Schryvers , over dit onderwerp, .eene andere wyze
van het voortbrengen eener Koninginne veronderiTeld ,
wanneer de Korf van Byewormen voorzien , en *van de
Koningin berootd , is.
Wat de geheel volkomen voortgang van het Eitje meg
genaamd worden , naatrilyk, van den tyd der legging tot
de geboorte van de By (dat is de tyd van het uitkomen),
het leeven van den Byeworm, en het leeven van de Pop,
is , geloof ik, korter dan by de meeste InCeden. 1-let
valt niet gemaklyk te bepaalen wanneer een Eitje
komt. ik heb my verbeeld , dat bet op den vyfden dag
was. Wanneer bet uitkornt , vindt men den jongen Byeworm opgewonden liggen op den bodetn van de Cel ,
eenigermaate omringd met een doorCchynend vogt.
veele C,elletjes, waar de Eitjes zo even zyn uitgekomen ,
flaat bet vlies nog op zyn plaats ; door den Byeworm
niet weggenomen of nedergedrukt zynde. Thans is 'er
een nieuwe arbeid voorhanden voor de Werkbyen , te
weeten het voeden en opkweeken der jonge Byewormen. — Wy mogen veronderflellen dat de Koningin
daar mede niets te maaken heeft , naardemaal 'er , ten
alien tyde , Werkbyen genoeg in de Korf zyn tot dat
einde; ook brengt de Koningin nimmer eenige flofre aan ,
gelyk elk ander lid der GerneenIchappe , in den beginne ,
verpligt Zy fshynt deswegen eene Koningin te weezen by erf- of liever by een natuurlyk regt , terwyl by
de Wespen , Hommels , enz. de Koninginnen zichzelve
tot die waardigheid, en tot Voogdesfen der Maatfchappye,
fchynen te verheffen.
Gereedlyk ontdekt men dat de Byen de Byewormen
voeden , en , in de daad , een Byeworm zou gemaklyk
kunnen opgekweekt worden door ietnand, die zich daar
op wilde toeleggen. Zy openen de twee zyd-nypers
het voedzel te ontvangen , en door te zwelgen. By her
aangroeijen werpen zy hunne bekleedzels of ; dock hoe
menigmaal zy dit doen in den Worrnflaat , weet ik niet.
1k heb hier boven gezegd , dat de Byen dikwyls de itities
verplaatzen , en ook bevonlen, dat zy te meermaalen deu
793 , No, 4 .
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Byeworm van de eene in de andere Cel overbrengen ,
zetis wanneer deeze vry groot zyn. De Byewormen neemen . meer en meer in grootte toe, tot zy de Cel bykans
vervullen; omtrent deezen tyd itebben zy geen voedzel
weer noodig, en zyn gereed om in den Puppenftaat op.
geiloeten te worden ; hoe men dit tydperk outdekt, weet
ik niet : want by elk ander infed zo verre ik 't heb
kunnen paagaan , is zulks bet werk van den Worm, of de
Rups zelve ; maar in de gemeene By is het de werking
V2,11 hct volkomen Dier ; waarfchynlyk komt het van het
weigeren des voedzels door den Byeworm. De tyd tusfclien het uitkomen uit het Eitje,en bet veranderen in een
Pop , is ,. geloof ik , vier dagen , ten mintten herhaalde
vvaarneemingen komen vry naby op deezen tyd uit. Wanneer zy gereed zyn tot den that van Pop , bedekken de
Byen den mond van de Cel met eene zelfftandigheid van
eene ligt bruine kleur , bykans op dezelfde wyze als zy
den Honig bedekken; uitgezzomen , dat, in dit geval, het
bedekzel, uitwendig, rond is, en blykt niet geheel uit
Wasch , maar nit een zamenmengzel van Wasch en Meel,
te beftaan. De Byewortn is nu geheel ingeflooten, en
begint de Cel en bet dekzel van den mond te voeren met
een zydeiigtige floffe , die fpinnende op de wyze van
een Zydeworm ; dit maakt een foort van kooker voor
den Pop., - BONNET Dam waar, dat, in zeker geval, de
Cel te kort was voor den Pop, en deeze het dekzel doorbrak , waar op het dekzel meer bolrond dan gewoonlyk
gemaakt werd. De mogelykheid hiervan kan ik zeer wet
begrypen ; wy zieu zulks tnenigmaal by cle Wesp. Dit
bekleedzel afgewerkt hebbende , werpen zy bet laatfte
Wormenvel of , of fchuiven het van den kop nederwaards ; dit blykt aan den bodem van de Cel, en zy
worden Poppen.
Van het Voedzel der Byewormen, of 't geen dorgartns.
Byenbrood genaamd vordt.

Eigenaartig zon men veronderflellen dat het voedzel
der Byewormen Honig was ; zo am dat dit het voedzel
is der oude Byen , als om dat zy die voor zichzeiven
opleggen; nogthans is nit de hyzonderheid , dat de Honig
aan de oude Byen ten voedzel ftrekt, geen bewys te ontleenen: dewyl zeer weinig jonge Dieren het zelfde voedzel
met de oude nuttigen ; en daar nit zelfs is waarfchynlyk
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slat de Byeworm niet van Honig leeft ; en , indien wy
uit de overeenkomst redenkavelen, zullen wy opgeleid
worden om te veronderftellen dat het Byenbrood het
voedzel is van den Byeworm. Dit althans is het in nn=
dere Byeiborten , die van Honig leeven,
Wy kunnen niet veronderftellen , dat het Byenbrood
tot voedzel voor de oude Byen dient ; daar wy zien
dat zy hetzelve verzamelen in de maanden Juny, July„
enz. op welken tyd zy Honig in overvloed hebben.
Deeze zelftlandigheid is zo gemeen aan een Byekorf, ale
eenig deel tot de fluishouding der Byen behoorende. Eet
zy vyf of zee vierkante duimeri van een Rant in een
nieuwe Korf gevormd hebben, vinden wy Eitjes I Honig,
en Byenbrood: en op welk een tyd van het jaar men
een Korf ledigt, zullen wy deeze zelfflandigheid aantreffen ; wanneer een Byekorf Honig gebrek heeft , en in
den Winter its& , vindt men geen Honig ; maar al het
Byenbrood , 't welk iu voorraad opgelegd was voor de
Byewormen in de Lente. De Byen draagen groote zorge
voor dit Byenbrood ; want het is te ineermaalen met
Wasch overdekt , even els de Honig, en ik geloof, bovenal, in den Winter ; waarfchynlyk, met oogtnerk
het voor een tyd van behoefte te bewaaren. In April heb
ik zommige van de Cellen vol, andere flegts half vol, get
vonden. Wanneer wy een Cel , met deeze zelfitandigheld
gevuld , doorfnyden , ontdeldren wy meestal dat dezelvd
zamengefteld' is uit laagen van verfebillende kleuren, etnige donkey orarije , andere bleek bruin. In glazen Bye.
korven zien wy dikwyls, dat het glas dine zyde van dd
Cel uitmaakt, en in deeze Ce/ ontdekken, wy menigwerf,
met een ()Ong van het oog, de gemelde onderfcheiderie
laagen.
Dit Byenbrood is de zelfdandigheid welke zy aan
re pooten aanbrengen , - en beftaat Fair het Stuifareel der
Planten. 't Is het Meet niet van alle Planten, welk
de By vergadert , ten minden men bemerkt , dat zy het
terwyl zy
zelve op eenige met veel vlyts vergaderen
'andere onaangeroerd laaten ; ja zomniige bekeude
ten hebben by haar eene blykbaare voorkcuze. 't Geeti
zy verzamelen moet zeer loszittende itotfe zyri , juist
greed om of te vallen tot het bevrugten van het vrouwlyk deel des bioems; ten blyke dat dit waarlyk zo
hebben Byen bloemen bevrugr die geen manlyke dee/en
haddcri. Doorgaans is die ttoffe van sere geed kleuri
Thar
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maar van onderfcheiden hoogte, dikwyls tot oranje op.
ktimmende. Wanneer wy de Byen bezig zien met dezelve te verzamelen op bloemplanten , die eene groote
menigte van bloemen hebben, zo dat zy eene volkomene
laading kunnen medevoeren , dan is het de kleur van het
Meel dier bloemplanten.
Het is der befchouwinge overwaardig , hoe zy deeze
zelfftandigheid in de Cel fchikken. Als wy Byekorven
van naby bezien , ontdekken wy dikwyls Byen met deeze
floffe aan de pooten , gaande fangs de Raaten , als uitziende na eene Cel om dezelve in te leggen. Zy gaan
menigniaal over een Cel , waarin reeds Byenbrood ligt;
doch verlaaten die, bezien eene andere, en volharden daar
in tot zy zich bepaalen: 't geen my op de gedagten gebragt heeft , dat ieder By zyne eigene Cel heeft. Wanneer zy in de beoogde Cel komen , fteeken zy de beide
agterfle pooten daarin , terwyl de twee voorpooren en
het vooriyf rusten op den mond van de digtst bygelegen
Cel; vervolgens brengen zy den bulk of het agterlyf in de
Cel , en de poot under den b4iik ; het agterfte des lyfs
wendende na de buitenzyde van den poot waar het Meel
zit , en fchuiven 't zelve daar merle af. Wanneer het
dus van beide de pooten geftreeken is , verlaat de By de
Cel, en de twee gedeelten Meel ziet men leggen op den
bodem van de Cel ; onmiddelyk konjt 'er eene andere By,
deeze kruipt in dezelfde Cel, en blyft 'er omtrent vyf mi.
'waren ; 't zelve kneedende en op den bodem neder werkende , of verfpreidende over 't geen 'er reeds in gelegd
was ; eene effeue oppervlakte blyft 'er over.
Dit Byenbrood is vast als een deeg, brandt eenigzins , en
geeft een vreemde reek van zich; waarfchynlyk ontftaande
uit de vermenging met eenig dierlyk vogt (Alder de kneeden& bewerking ; want als her in de Cel gebragt wordt
is het veeleer een poeder dan een deeg.
Oat deeze zelfftandigheid den Byeworm tot voedzel vet-firekt , blykt uit de proeven , genomen op de maag van
dit Diertie : want een volgroeide Byeworm doodende , is
de maag vol van eene dergelyke zelfftandigheid, alien zagter, en als 't ware met een vogt vermengd; maar nimmer
ontdekt men Honig in de maag. Hier uit mogen wy optnaaken , dat het Byenbrood even zo tot voedzel van den
Byeworm verzameld words , als de Honig tot voedzel
voor de Byen opgelegd. De Heer SCHIRACII verbeeldt
zich, dat be t manlyk zaad den Byeworm tot fpyze client;
en
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en heeft men veronderfteld , dat het voedzel van den Koninginne-Worm , en die der Mannetjes, verfchilde van dat
der Werkbyen. REAUMUR zegt , dat het voedzel van
den Koninginne - Worm in fmaak verfchilt van dat der
gemeene Byen. Hoe by dit wist, die het voedzel der
andere niet kende, begryp ik niet.
Van de Uitwerpzelen der Byewormr.
De Byewormen werpen weinig vuiligheids uit ; dock
't geen zy zich kwyt maaken laaten zy op den bodem
van de Cel vallen ; en dit wordt , 't geen eenigzins
vreemd fchynt , nook door de Byen weggenomen ; zy
laaten het verdroogen, te gelyk met de afgelegde bekleedzels van den Byeworm; nieuwe Eitjes en Honig worden
in Cellen, dus gefteld , in volgende jaaren gelegd, zo dat
met den tyd de Cellen bykans half vol zyn.
Van den Poppenjtaat der Byen.
In den Poppenflaat vormein zich de Byen tot een nieuw
lee ven. Zy worden geheel vernieuwd, of wonderbaarlyk
veranderd: want 'er blyft geen de minfle zweem van de
oude gedaante over ; nogthans moet het Diertje uit dezelfde iloffe bettaan : niets nieuws komt 'er by. Hoe
verre deeze verandering alleen bellaat uit de oude deelen nieuw gevormd , of allengskens van gedaante veranderende , valt niet gemaklyk te bepaalen. Om de verandering te wege te brengen, moeten veele deelen verplaatst
worden , uit welke waarfchynlyk de nieuwe gevormd
worden. Naardernaal de Byen in deezen that niet verfchillen van de vliegende Infe6ten in 't algemeen , zal ik
dit (Ink haarer gedaantverwisfeling niet verder voortzetten , fchoon het in de Natuurlyke Historie der Infeeteu
een zeer -weezenlyk deel uitmaakt.
Wanneer de Pop in een volkomen By veranderd is ,
verbreekt dezelve het bedekzel van de Cel, en treedt
voorfchyn. De tyd , welken zy in deezen that verblyft ,
valt gemaklyker re bepaalen , dan hoe Lang zy in het
Eitje is, of een Worm ; want de Byen kunnen de Poppen
Hier verplaatzen, gelyk zy de twee andere doen. In an
geval duurde die tyd dertieu dagen, en juist twaalf uuren;
weshalven bet Eitje vyf dagen v6Or het uitkomen liggende , de Wormthat vier dagen duurende, en de Pop
derL3
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dertien en een halven dag leevende, eer dezelve in een
By verandert, zal het gelled op twee en twintig en een
halven dag uitkomen; doch in hoe verre dit naauwkeurig
durf ik niet bepaalen. 1k be yond eeus dat de Pop.
penflaat van een Mannetje veertien dagen duurde; (loch
dit was waarfchynlyk toevallig. Als zy eerst nit den that
van Pop treeden, zyn ze graauwagtig van kleur; doch
worden fchielyk bruin.
Indien de Zwerm, van welke ik tot bier toe de Hist°.
rie heb opgegeeven , vroeg uitgekomen en groot is, en
bovenal, indien zy gehuisvest wordt in te klein een Korf,
zet dezelve al te flerk voort om den Winter over in die
Koff te blyven; in dit geval wordt 'er een nieuwe Zwerm
nitgezonclen, die nogthans meesten, tyds geen groote is,
en doorgaans te weinig tyds heeft om de Raaten te vol.
tooijen , en met genoegzaamen voorraad van Honig op
te vul/en , om het , den Winter door, nit te houden. Dit
!bat gelyk met de tweede of derde Zwerm der oude
Korven.
et Vervolg by eene nadere gelegenbeid.)
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(Overgenoraen nit de Travels into Nvt,'s and South Carelina , by WILLIAM umeramit.)
e Heer BARTRAM begint zyne 13efchryving, met op
te merken, dat dezelve niet alleen de vrugt is van
zyne eigene waarneemingen; maar ook ontleend nit het
algemeen en onpartydig berigt van oude agtenswaardige
Perfoonen , zo onder de ooripronglyke Aniericaanen zelve , als van blanke Kooplieden, die veele dagen huns
leevens by hun fleeten.
Erst van hunne Perfoonen en Hoedanigheden fpreeken.
de, gaat by dus voort. De Manneu by de Cherokees ,Mucogulges , Sinsinoles , Chieafaws , ChaEtaws , en vereenigde
Stammen der Creeks, zyn groot, kloek , en getnaatigd ilerk;
hunne leden zyn welgetnaakt, zo dat zy, over 't geheel
genomen, voor fchoone Menfchen mogen gehouden worden hunne weezenstrekken zyn geregelci , bun relaad
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open, agthaar, en bevallig; nogthans zyn. voorhoold en
wenkbraauweli zo gevormd , dat men terftond getroilen
wordt door het denkbeeld van heldhaftigheid en cooed;
het oog, fchoon aan den kleinen leant 't naast , that leavendig en vol vuurs , de oogappel is altoos zwart , en
de neus heeft doorgaands lets van het geen men eat
arendsneus noenn. Hunne houding en gebaaren kbben een air __ van grootmoedigheid en onafnanglyklieid.
— Hun kleur is roodagrig bruin, of koperverwig ; hun
hair is lang, dik , en zwart als een raven; geevende , naar
het licht 'er op valt, eerie glansagtige vertooning.
Ue Vrouwen der Cherokees zyn groot , teder,, en van
eerie keurige getialte ; haare gelaatstrekken zyn in Gene
juiste evenredigheid; haare houding is bevallig , vrieudlyk, en haar gang heeft lets deftigs en inneemends.
De Vrouwen by de Mufcogulges , fchoon in 't oog toopende door de kortheid haarcr geftalte , zyn wt4evormd ; haar aangezigt is rond,, geregeld en fchoon van
trekken , de wenkbraauw hoog en wel geboogen , het
oog groot, zwart, kwynend flaande drukt het zedigheid ,
beichroomdheid , en fchaamagtigheid , nit ; deeze bekoorelykheden zyn haare belchermende en verdecdigende wapenen , en zy weeten 'er zich zeer wel van to bedienen ,
en, onder het dekkleed deezer aanlokkende bevalligheden ,
verbergen zy de lyntte kunttenaary; nogthans zyn ze heminnelyk , en vol genegenheid. Zy maaken, zo ik geloof, het kleinfte getlacht van Vrouwen nit, tot nog bekend ; zeldzaam zyn ze meer dan vyf voeten hoog, en
ik denk dat het groottie getal nooit die hoogte bereikt;
hare handen en voeten zyn niet grooter dan die van
Europifche Meisjes van negen of tien jaaren. De Mannen zyn, egter, van eenc reusagige gelta:Ite, en kioeker
dan de Europeaanen ; veelendiaalen meer dan zes voeten, weinigen minder dan die maat, of vyf voeten acht
en tien duimen. Hun kleur is veel donkerder dan die
van eenigen der Stammen, ten Noorden van hun, die ik
immer gezien heb. Deeze berchryving past op de Mufcogulges , !mine Bondgcnooten, de Chaetaws , en ik geloof
de Chicafaws (fchoon ik nimmer Ininne Vrouwen zag), nitgenomen nogthans , eenige hoopen van de Siminoies ,
tJches , en Savannucas , die grooter en dunner zyn, en.
een helderder kleur hebben.
De Cherokees zyn egter kloeker en fterker dan de Mu.,
frogulges , en verreweg hat grootfte ras van Menfcheri ,
't geen
L4
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't geen ik imtner aantrof (*). Ilun kleur is helderder
Nett iets van het olyfverwige , inzonderheid by de vol.
wasfenen ; eenige hunner jonge Dogteren zyr. bykans zo
ichoon en bloozend als de Europifche Vrouwen.
De Cherokees zyn in hun voorkomen en manieren ern.
itig en bettendig, deftig en omzigtig in hun gedrag, aan
bet Hine agterhoudende naast in de verkeering ; nogthans
genoeglyk en vriendlyk, verkleefd aan hunne Vryheid eat
de Natuurlyke Itegten van den Mensch; gehehn , welbe.
raaden en vastbepaald in hunne raadflagen ; eerlyk, reg.vaardig en goedgunflig , en feeds gereed om alle vermaak en voldQening, zelf hun bloed en leeven , op te offeren, om hun Grondgebied en Regten te verdeedigen.
Zy bewyzen hulde aan de 111ufcogulges , doch met wederzin , en draagen dat juk ongeduldig. 1k was getuigen van eene allergrootfle vernedering, welke zy van hunne
Tootle Meesters moesten dulden , by de groote Zamenkornst en het Verdrag van Augusta, wanneer dit Volk
met de Creeks toetradt tot den affiand van het nieuw
uangekogte; 'er bevonden zich omtrent drie honderd van
de Creeks , een grout gedeelte deezer waren Krygslieden,
en (A-fluent edn honderd Cherokees.
De eerite dag der Zamenkomfte werd geopend met
bet beraamen der voorloopige voorwaarden. Edu ADtykel van dezelve was , aan de zyde der Georgians,
een eisch op een Landitreek , liggende aan de Tigulo ,
en waar op zy beiden aanfpraak maakten; de Cherokees
hadden her , zo 't fchynt, v66r de opening der ZamenItomtle beimlyk afgeftaan aan de Georgians, buiten weeten
der Creeks. De Georgians hiervan fpreekende als een afges
claane zaak , vroegen de Creeks,, in de Vergadering , op
Welk een grond zy dien eisch 'deeden rusten; zeggende
dat zy nimmer die Landen hadden afgellaan. De Georgians
smtwoordden , dat zy dezelve , gekogt hadden van hunne
Vrienden en Broeders de Cherokees. De Creeks hier over
inisnoegd, en in worn ontflooken , Itondt een Opperhoofd en
Krygs(*) 'Er zyn, egter, eenige uitzonderingen op deezen alge.
reep en regel , gelyk ik by ondervineing weet. 1-lun tegen.
woordig Opperhoofd, of Keizer, AITA - KUL - xott,ft , is zeer
Vein, rank en teder, en bet eenig voorbeeld dat ik hiervan
jog 11/ dit Volk; doch byt is ten Man van facer dan gemeene
kekwaamheden.
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Krygsman over einde , met een woedende en fchriklyke
houGing; bedreigingen en limadredenen uitende , vestigde
by het oog op de .Hoofden der Cherokees, en vroeg hun
Welk een regt zy hadden om hunne Landen weg te geeven; by noemde bun oude Vrouwen; hun toevoegende,
dat zy zints lang hun genoodzaakt hadden Vrouwe-kleederen te draagen. Een allervernederendst zeggen, in de tegenwoordigheid van de Hoofden van bet geheele lifafcogulge-Bonngenootfchap , van de Chicafaws , de voornaam.
ite Mannen en Burgers van Georgia, Carolina, Virginia,
Maryland en Pennlylvania , in het aangezigt van hunne
eigene Opperhoofden en Burgers, en te midden van het
lachen en linaalen der Vergadering, inzonderheid der jonge lieden van Virginia, hunne oude Vyanden en gevreesde
Nabuuren; dock, hoe vernederend het, in de daad, was,
moesten zy deeze blaam geduldig , en zelfs zonder wederfpraak , gedoogen.
Daarenboven bragten deeze hoogmoedige Bravos en
Overweldigers bun trots en vermeeten zo verre, dat zy
zelfs dreigden de Zarnenkomst af te breeken en na huis te
keeren , indien de Georgians niet toeftemden in her vernietigen van het heimlyk verdrag met de Cherokees gemaakt , en die Landitreek onmiddelyk van hun te ontvangen ; aan hun het uitfluitend regt van vervreemding toekennende. Dit wend toegeftemd , fchoon van de Cherokees geweldig afgeperst , ftrydig met regt en verdragen :
naardemaal de Savanna, en de wateren dier Riviere, erkend waren als de natuurlyke en juiste grensfcheidingen
tusfchen de Cherokees en de Mulcogulges.
.Her Volks- character der Mufrogulges , befchouwd uit
een ftaatkundig oogpunt , vertoont het fchildery van een
groot of doorlugtig held. Een flout , hoogmoedig en
trots geflacht van Menfchen , zyn ze braaf en dapper in
den oorlog, op vermeesteringen gefteld, rustloos, en fteeds
zich in den wapenhandel oefenende ; nogthans betoonen
zy zich grootmoedig en genadig aan een overwonnen
vyand, wanneer by zich onderwerpt, hunne vriendfchap en
befcherming verzoekt ; altoos vereenigen zy de vermeesterde Stammen in hun Bondgenootfchap , wanneer zy onmiddelyk, en zonder eenige uitzondering, alle regten van
vrye Burgers genieten, en, van dat oogenblik af, vereenigd
zyn in een band van Broederfchap. — Men weet niet dat
zy een Stam uitdelgden , behalven de Tarnafees , die zich
op geen voorwaarden wilden overgeeven ; maar tot den
L5
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laatften man vogten; flegts omtrent veertig of vyftig ont.
kw-amen uit den Iaatften beflisfvnden flag, die zich onder de befcherming begaven der Spanjaarden te St. Au.
Bustin.
Volgens hun eigen berigt , 't geen ik voor waarheid
houde, gingen zy, naa hunne aankomst in deezen oord ,
een Verbond van eeuwige vrieudfchap aan met de Britfche Volkplantingen van Zuid-Carolina en Georgia, 't welk
ay nimmer openlyk fchonden; doch , in tegendeel , alles
deeden om die Verbintenis te verfterken. Hunne hoogbejaarde Opperhoofden fpreeken bier van , tot op deezen dag,
met vreugdetraanen in de oogen, en tooneu hunne blydfchap over die gedenkwaardige Gebeurtenis, *Is een der
roetnrykfte voorvallen in de Jaarboeken huns Voiks.
Ten voorbeelde hunner begrippen van onpartydige Geregtsoefening , en Eerbied aan het Opperweezen verfchuldigd , als de Opperregter der menschlyke bedryven , wien
alleen het regt toekomt om over het !Revell van een
Mensch te befchikken , breng ik mynen Leezeren onder
't oog het volgende geval , gelyk ik het ontving uit den
mond van een Spanjaard, een agtenswaardig Inwoonder
van Oost -Fiorida
De Zoon des Spaanfchen Bevelliebbers van St. Augur.
tin hadt met twee jonge Hecren , zyne Vrienden , een
plan gemaakt om zich met jaagen en visfchen te verlustigen. Voorzien van een gefchikt vaartuig, van geweer
en vischwant, gingen zy onder zeil; Zuidwaards aan ftevenende langs de kust, na de punt van Florida; baaijen,
inhammen, en rivieren , in- en opvaarende, naar de gelegenheid medebragt , of het vooruitzigt van vangst hun
aanzette. De fchoone en verrukkende landgezigten van
de kust van Florida lokten hun verder en verder Zuidwaards op, zo dat z ,y ongemerkt verder gingen dan de buitenfte. Spaanfche verfterkte post. — Ongelukkige Jongelingen!
niet lettende op den raad en de bevelen hunner Ouderen
en Vrienden, Reeds hunne vermaakneeming voortzettende ,
kwamen zy 's avonds in eene Haven , waar de gelegenheid
tot de jagt zich allergunfligst opdeedt; zy verkwikten zich
met de aangenaame vrugten in 't wild groeijende , en namen de rust onder de fchaduw van welriekende boomen;
dan, helaas ! in de oogenblikken hunner za gte fluimeringe
vonden zy zich omringd, gevat , en weggevoerd, door een
zwervende hoop van creek- Indiaanen; flout op het beknagtigen van zo ryk een buit, fleepten zy deez.. Jonge.
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lingen mede, en bragten ze, fangs afgelegen paden, door
naoerasfen by hun Volk.
Op dien tyd waren de Indiaanen met de Spnjaardem
in een hevigen oorlog , gevoerd met bykans onbegrensde
wreedheid aan wederzyden ; met 66n woord , de ongelukkige Jongelingen werden veroordeeld om verbrand te
worden.
In deeze Stad bevonden zich Engelfc he Kooplieden ,
die, het Character der Gevangenen verneemende, en groote belooningen van den Spaanfchen Bevelhebber verwag.
tende , als zy hun konden verlosfen, den Indiaanen hun
wensch am ontflag voorftelden, met aanbod van een
grooten losprys; bun teffens te verfaan geevende , dat bet
J ongelingen van hoogen rang waren, en ein hunner 's Bevelhebbers Zoon.
Hierop kwamen de Volkshoofden byeen, en , nal een
flaatlyke en rype beraadflaaging , keerden zy weder , en gayen de Voorfpraaken hun betluit, op deeze wyze , te verChan :
„ Broeders en Vrienden Wy hebben dd
„ zaak der Gevangenen overwoogen ., en dat onder 't
„ oog en in de vieeze van den Grooten Geest. Gy
„ weer dat dit Volk onze wreede Vyand is; zy fpaaren
,, het leeven niet van een onzer die in hunne handen
„ valt. Gy zegt , dat de Jongeling de Zoon is des Spann„ fchen Bevelhehbers , wy gelooven dit ; het fpyt ons
• dat by onze Gevangene wierd; doch hy is onze Vyand ;
,, de twee andere Jongelingen, zyne Vrienden , zyn mede
„ onze Vyanden ; het moeit ons hun bier te zien; maar
„ wy weeten geen onderfcheid tusfchen hun vleesch en
„ bloed, zy zyn even zeer onze Vyanden ; indien wy 'er
„ 66n in 't leeven behouden, moeten wy ze alien fpaa• ren ; maar wy kunnen dit niet doen ; ens Volk eischt
„ hun bloed , om de fchimmen hunner vexflaagene Bloed„ verwanten te verzoenen ; zy hebben ons de handhaaving
„ onzer Wetten en Regten aanhetrouwd , wy kunnen
„ hun niet verraaden. — Nogthans hebben wy een
„ heilig voorfchrift , deeze zaak betreffende , 't wells ons
„ vergunt tot zekere maate genade te betoonen : een van
„ de drie zal door 't lot behoudenis erlangen ; de Groote
„ Geest ftaat ons toe dit te beproeven; by is geen Ann„ neemer des Petfoons.” — Het lot werd geworpen ,
en de Zoon des Bevelhebbers viel ten deele , dat hy mede
verbraud moest worden.
indien wy bun, ten opzigte van bun byzonder Character,
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ter, of uit een zedelyk oograit, befcliouwen , moeten zy,
rnyns bedunkens , onze goedkeuring wegdraagen , als wy
vooroordeelen ter zyde zetten , en vrylyk denken. Als
zedelyke Weezens aangemerkt , hebben zy de Europifche
befchaaving niet noodig.
Zy zyn regtvaardig , eerlyk , liefdaadig , en herbergzaam omtrent Vreemdelingen ; teder belang ftellende in
hunne Vrouwen en Bloedverwanten ; kinderminnend , naarftig , fpaarzaam , goedgunftig en lydzaam. Weeken en
maanden heb ik onder hun en in hunne Steden varkeerd ,
en nooit het minfte teken van twist en omnin befpeurd ;
nook zag ik een Indiaan , die zyn Wyf floeg , of zelfs
in toorn beftrafte. In dit geval kunnen zy ten voorbeelde en tot befchaaminge der befehaafdite Volken ftrekken , daar het hun aan geene regtvaardigheid , dankbaarheid,
en gezond oordeel , ontbreekt ; want , in de dand , hunne
Vrouwen verdienen hunne agting, en de minzaamtle behandeling ; dewyl zy vlytig , fpaarzaam , zorgvuldig , en
tiefhebbend , zyn.
De Mufcogulges zyn vlugger, leevendiger , en gefpraakzaamer,, dan hunne Nabuuren , de Cherokees; en, fchoon
op een grooter afftand van de Vastigheden der Blanket)
woonende , dan eenig yolk ten Oosten van de Misfisfippi ,
of Ohio , hebben zy blykbaar grooter vorderingen gemaakt in de verfraaijingen van waare befchaafdheid , welke
op geenerlei wyze kunnen toegerchreeven worden aan de
goede voorbeelden der Blanken.
Hun inwendig beftuur en huishouding trekken terflond
de opmerking der Europifche Reizigeren , en ftellen dit Volk
onbetwistbaar in een heerlyk gezigtpunt ; hunne weldaadigheid , gemeenzaamheid , en vriendlyke onderlinge vet..
keering , zonder eenig bedwang van omflagtige pligtpleegingen , is zodanig als of zy zelfs geene moeite hadden
om de driften van eer- en baatzugt te beteugelen.
Een Man gaat uit om zyne bezigheden te verrigten , by
komt in eene andere Stad ; indien hy eeten , rust , of gezelfchap , noodig heeft , treedt by ter deure in van het eerfte huis , 't welk hy verkieat; zeggende : „ Ik kom bier !"
De Bewooner of Bewooneresfe antwoordt: „ Gy zyt hier
vvelkom !" Onmiddelyk is fpys en drank voor hem gereed , hy gebruikt daar van, en rookt tabak , praat met
bet Gezin over verfcheide zaaken , en het Stadnieuws. Hy
that op , en zegt : „ Ik gaa heen." De ander antwoordt:
„ Gaat been " Vervolgens gaat by in een ander huis , 't
welk
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welk hem beliaagt , of gaat na het openbaar plein , waar
het Volk dagelyks verkeert , en, by nagt , danst , of na
bepaalder gezelfchap , naar hy het verkiest; by heeft zo
min noodig , dat iemand hem inleide , als een Woudvogel
om zich op de vrugten van een bosch te onthaalen , en
geftreeld te worden door den aangenaamen avondzang der
Boschbewoonderen.
Het is eene verbaazende, fchoon eene volftrekt beweezene , waarheid, en teffens een fcherp verwyt voor de Blanken, indien zy willen opmerken , en naar regt oordeelen ,
en die dit Volk tot een hoogen rang onder het Menschdom
verheft , dat zy in that geweest zyn om de geduurige
poogingen van het heirleger der ondeugden te wederfl:aan,
die de outie wereld overftroomden , en derzelver &Um
zodanig bezoedelden ; en dit te meer,, daar zulke talryke
benden van die booze geesten dit Land ingetrokken zyn,
en hun van elle kanten beflookt hebben. Ontzettend,
in de daad ! wanneer wy bet flegt en zedeloos gedrag
befchouwen van zo veele Blanken, die onder hun woonen. Ondanks dit alles , fchynt het, voor dit ten youdig en ongeletterd Volk, natuurlyk , verkieslyk , en zelfs
gemaklyk in het werk te ftellen , die fchoone lesfen , ons
overgeleverd door de oude Wyzen en Wysgeeren , en te
onder leering opgehaald.
lk zag, een jongen Indiaan onder dit Volk , die zich
tegenwoordig bevondt by de bedryven van dwaaze en
luidrugtige overdaadigheid der Blanken in de Stad ; hy
floeg met zyne hand op zyn borst , glirnlachte , en zag,
van verwondering getroffen, na boven , als wilde hy zeggen: „ Gy groote en goede Geest ! wy zyn, in de
„ daad, gevoelig voor de weldaaden en gunstbewyzen ,
„ ons betoond , door ons het fchitterend verftand der
Blanken te onthouden. Wy wisten niet , vOOr dat zy
3t onder ons kwamen, dat de menfchen zo laag konden
I, vallen , en beneden de waardigheid hunner natuure zin„ ken. Befcherra ons voor hunne Zeden , Wetten , en
Overmagt 1”
De Mufcogulges , met hunne Bondgenooten , de Chac taws , Chicafaws , en misfchien de Cherokees, verdienen ,
by uitflek , den lof van alle Volken , van wegen hunne
Wysheid en Deugd in het wederftaan , en zelfs afweeren , van den grootften , en zelfs den algemeenften , vyand ,
althans van de meeste .Europifche Volken , ik meta de
Sterke Drank.
Het
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Het eerfte Artykel, en waar op zy het meest aandringen , in alle hunne Verdragen met de Blanken , is., dat 'er
geenerlei foort van Sterke Dranken in hunne Steden zal
gebragt of verkogt worden; en wordt het .den Kooplieden
alleen geoorloofd zo veel dranks ,mede te neemen als veronderlIeld wordt, ciat zy onder den weg noodig hebben
blyft 'er iets ever als zy tot de Steden komen, zo moe4
ten zy het weg laaten loOpen , of onder den grond del.
yen; want het mag niet in. de Stad komen.
Op rnyne reis van Mobile na dit Volk, de vereeniging
van den Penfacola-weg mot ons pad even voorby zynde ,
ontmoetten ons twee jonge Handelaars. Wy vroegen, wat
nieuws ? Zy gaven ons te verftaan , dat zy eenige vaat4
jes met Sterken. Drank hadden willen invoeren ; maar dat
zy 's avoiids onder den weg overvallen werden door een
party Creeks, die, hun foort van Koopmanfchap ontdekkende , alle de wades met hunne Tomahawks openfloegen
en het vogt aan het doritig zand te drinken -gaven, zonder een druppel te proeven ; en dat zy werks genoeg
gehad hadden om zichzelven te befchermen tegen het
geweld des wapernuigs , waarmede de Creeks op hunno
Koopwaar gewoed hadden.
Hoe zullen wy reden geeven van hunne nitfteekende
inrigtingen in 't Burgerlyk beRunr; dezelve kunnen den
oorfprong niet ontleenen uit Dwangwetten ; want zy hebben zulk een kunitig Stelzel niet. Godlyke Wysheid
fchryft hun de pilgten voor , en zy gehoorzaamen. wy
zien en kenn en ten vollen de jammerzalige uitwerkzels
van dit beginzel des kwaads , en wy weeten zeker even
goed als deeze Wilden , hoe den loop daar van te fluiten. Ontbreekt ons dan Wysheid en Deugd , dat wy
ter fchoole gaan in de Raadsvergaderingen der Mulct..
gulges.

(Het Vervolg by Gene nadere gelegenheid.)
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NAAUWKEURIG VERSEAG VAN EENIGE WEINIG BEKENDE
BYZONDERHEDEN VAN DE °RUE DE LA TRAPPE.

( Overgenomen nit de Lesions creme Gouvernante , door
Madame DE SILLEEN uttuezoir , voorheen de Gravinne
DE GENUS.)

V

de Abtdy DE LA TRAPPE , in den, Jaare MCXL
gefticht , gelegen op de grenzen van Perche en
Normandye , heeft men veele en zeer wyd niteenloopende Berigten ; het volgende, van de Gravinne DE
GENUS (want onder deezen naam is zy onzen Landgenooten beter bekend dan by dien , welken deeze
Opvoedtter der Kinderen des Hertogs van ORLEANS
nu EGALITe thans heeft aangenomen),zal geen onwaardige plaats onder dezelve bekleeden , en onzen Leezeren geen ongenoeglyk onderhoud verfchaffen. Een der
kleine tochtjes , welke zy met haare Kweekelingea
deedt, gaf aanleiding tot het bezoek deezer Abtdye,
welk zy op deeze wyze verhaalt."
an

Deezen morgen vervoegden wy ons , kwartier v66r ties
uuren , nognmais in het binnenfte gedeelte van de Abtdy ..... Naa de Mis gehoord te hebben , werden wy
toegelaaten in de Eetzaal, om de Vaders te zien eeten. 'Er
lag geen tafellaken op tafel, maar , elke Monnik hadt een
fervet; de tafelborden waren van tin, de lepels van hout.
Ieder Monnik kreeg een fchep foep , een bord met groente , twee of drie raauwe appelen, een groote fneede goed
brood, een kleine kruik water, en een met bier. Een
banner bekiom eene foort van Predikftoel , en deedt een
fermoen onder het eeten. leder Monnik doet dit fermoen
op zyu beurt , en de Monniken, die eeten, worden gediend door andere Monniken , die vervolgens eeten met
den Prediker. De Leekebroeders eeten, op denzelfden
tyd , in een kleinder Eetzaal, volgende op de grootere ,
en alleen van dezelve door ,een boog zonder deur af.
gefcheiden ; wy konden hun derhalven uit de groote Eetzaal zien , en zy werdeu bediend door andere
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re Leekebroeders , die eeten als deezen gedaan hebken (* ).
Uit de Eetzaal begaven wy ons na de Boekery. Vervolgens bezigtigden wy de Graftombe van den "leer Mt
RANC6. De Cellen der Kloosterbroederen zyn zeer klein,
zy hebben 'er een bed van ftroo in, een houten tafel , en
een Kruisbeeld. Wy zagen de Monniken in den Tuin arbeiden , en traders in de Apotheek, die groot en wel voorzien is ; naast dezelve is een fchoone Kruidtuin , voorzien Van de meest bruikbaare Planten.
1k zal hier verhaalen wat ik leerde uit den ommegang
met de Vaders. De Historie van den Graaf DE COADIIN ■
GES is fabelagtig , onder anderen , dat de Monniken alle
dagen bezig zyn met hun Graf te delven ; dat zy hoogren opwerpen en flegten om zich werk re verfchaffen ;
dat zy , by de ontmoeting , elkander .begroeten met de
woorden Wy moeten flerven I dat zy op hun hart een
Kusfentje , met doornen beftooken , draagen , enz. Alle deeze dingen zyn volftrekt valsch. Zy onderhouden eene beftendige Vasten; zy eeten nimmer Visch, Zuiker , Eijeren , Boter, of Olie ; uitgenomen eene kleine
hoeveelheid by hunne Salade. Azyn wordt hun vergund,
zo wet als Nielk ; •doch van de Iaattle moeten zy zich,
geduurende de Voorjaars-Vasten , onthouden. Hun Ordesregel verbiedt hun het drinken van Wyn uitgenomen
als zy op reis zyn , of zich elders buiten de Abtdy offthou(*) De Inflelling van Leekebroeders , zo f1rydig met de
Christlyke Nederigheid, is onbegrypelyk , byzonder by de flrenge Ordes. Hoe kan in die van LA TRAPPE , by voorbeeld ,
daar de arbeid even zeer verdeeld is onder alle de Leden van
de Orde, waar de Leekebroeders de Vaders niet oppasfen, de
onderfcheiding in Naam en Eetzaal ontflaan weezen ? 't Is niet
om dat die Broeders geen Preekers zyn, want dit is even zeer
het geval met de meeste Vaders. Rede leert oils de Gelykheid beminnen, de Godsdienst f,-hryft ze voor; en 't is een
wondere tegenftrydigheid te zien , dat een Monnik zich diep
in ' t flof vernedert,en ten zelfden tyde het verfinaadt zyne beete
broods te eeten met eenigen zyner Broederen, zo Deugdzaam
en Godsdienftig als zelve. Deeze Inflelling is van geene
hooge oudheid; 't was ST. GUALBERT , die de Leekebroeders
inflelde , in den iaare to72 ; doch zonder cLeze tiotfehe onderfcheidingen. Ik weet niet wie hun tot den fiaat van Dienstknegten vernederde; mar wy mogen vry veronderaellen, ttat
het een Monnik van "Mel geweest
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holden, in welk geval het nun ook vry itaat, Fisch en
Luter te gebruiken.
Hunne Kleeding is geheel wit; het hoofd en de baard hebben zy gerchooren , en draagen een breeder hoed, lien zy
naar welgevallen op- en afzetten. Zy flaapen altoos in hunne
kleederen hunne hembden zyn van wolle ftoffe, en niet
van hair ; elke lyfskwelladie van die foort is verboden
door de Ordes - regelen. Niemand wordt onder hun beneden de twintig jaaren, aangenomen ; en de Proeftyd
duurt twaalf maanden. De zwakken alleen houden zich
bezig met het maaken van Roozenkransfen , en houten Lepels; voorts werken zy in den hof, en maaken wat
tot de keuken dient , gereed ; bier toe leenen zy alien
de hand.
Het geheele getal der Monniken deezer Abtdye is orn•
trent honderd en twintig, zo Vaders als Leekebroeders.
Zestig zyn 'er van de eerstgemelden en, van deezen
flegts achttien Priesters; de overigen, fchoon
even zeer
'
door onherroepelyke Geloften verbonden, doen geen Mis ,
en zyn niet in de heilige Orde ingewyd ; denkende dat
zy niet deugdzaatn en godvrugtig genoeg zyn om de gewyde Verborgenhedeo te bedienen. — De Abt wordt
voor zyn leeven verkooren , en door den Koning benoemd , ingevolge van de (lemming der Monniken; de
ftemmen warden by balotteering verzameld, en, zo ras
dit gedaan is, wordt de Balotdoos geflooten, en na Verfailles g ezon (fen.
'Er zyn drie Monniken , die den naam draagen van
Hoteliers. Hun werk beltaat in de Vreemdelingen en
Armen , die 'er komen , te ontvangen. Uit de oorfpronglyke ftigting, en de befpreekingen aan de Abtdy gedaan ,
bezitten zy inkomften genoeg orn drie dagen Lang her.
berg te verleenen aan elken armen Reiziger, die deezen
weg neemt. Wanneer alle de bedden in de Abtdy bezec
zyn, wordt de Reiziger in de Herberg geplaatst , en de
Monniken betaalen de kosten. Indien hy, itaande die drie
dagen, ziek wordt, draagen zy zorge voor hem, tot zyne
herilelling toe: hy beeft de oppasiing van hun Chirurgyn, en krygt Geneesmiddelen; de Monniken bezoeken hem
met alle dienstbetooning. Wanneer een Reiziger geld
ontbreekt, am zyne rein voort te zetten, geeven zy hem
zo veel by noodig heeft tot het bereiken van de plaats ,
waar by been moet. Geen dag gaat 'er voorby, of zy
przNo. 1793- O. 4.M
kry-
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krygen bezoek van dusdanige Perfoonen inzonderheid
van Soldaaten.
Het gebeurt meermaalen dat de dankbaarheid en de
bewonderieg , welke zo veel goedheids inboezemt, de
Voorwerpen daar van beweegt om Leden dier Broellerfchap te worden , en bet leeven onder hun te flyten. In
de daad , wie na Deugd in derzelver hoogfte volkomenheid ftreeft , zal dezelve hier alleen vinden , ender eene
gedaante , wel is wear , die een wat ftreng voorkomen
heeft, doch zo verheeven is , dat men zich Met behoeft
re verwonderen , dat eerie gefteltenis vatbaar voor Geestdrift , tot die opoffering betluite.
Deeze Monniken draagen ook zarge voor tie Armen in
hunne nabuurfchap, verfcheide mylen in 't rond. Ik vroeg
eerie menigte van Boeren hier over, en zy fpraken van
deeze Monniken met eerie agting en eerbied als wy zouden gevoelen voor Engelen, indien zy zich vernederden
om onder ons te komen woonen. Toon my de byzondere Perfoonen , die, met dezelfde inkomften , zo veel
goeds kunnen doen, en door hun voorbeeld en door hunne weldaadigheid ! Waar mitten wy zodanige Deugden
aantreffen, zo de Godsdienst dezelve niet inboezemt?
Nimmer neemen , zy in hunne Orde een Weduwnaar
non, by moet alreede voor zyne Kinderen gezorgd
bebben : hoe oud ook deeze Kinderen mogen weezen , indien hunne omflandigheden niet zodanig zyn, dat zy genoegzaam beftaan kunnen, begrypen zy, dat een Vader,
in zutk een geval , geene befchikking kan maaken over
zyne vryheid ; niaar dat by alle zorgen voor zyn Gezin
behoort aan te wenden. Wanneer zy hunne Gelofte gedaan hebbenverzaaken zy elle foort van gemeenfchap
door Briefwisteling , en flaan het bezoek Met toe van
Bloedverwanten , Vader en Moeder uitgezonderd, en dit
nog zeldzaam.
't byzonder is hun opgelegd , geen de mina voor.
keuze te betoonen omtrent eenig Perfoon van huune Orde , als verpligt hun alien even zeer te beminnen. Indien een Monnik ontdekte , dat zyn Medemonnik hem
eene meerdere *iendfchap dan anderen toedroeg , awl
by bet een pligt moeten agten , els zy alien vergaderd
waren, verlof te verzoeken om te mogen fpreeken, en
hem deswegen openIyk aanktaaeen. In dit geval leggen
tie Oveelten den Ilefchuldigdtn 'boetedoening op; deezen
wordt niet ver„und zich te verdeedigen, of 'es een woord
te-
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tegen in te brengen, zelfs indien by dagt ten onregte befchuldigd te weezen. Hy moet gelooven, dat hy, op de
eene of de andere wyze fchoon hy het zich niet konne
herinneren, oorzaak tot het beklag gegeeven hebbe, en,
zonder des te twyfelen , zyne Zelfliefde aan de gehoorzaantbeid der Ordes-regelen opofferen. — In alle gevallen ,
waarin een Monnik in eenen anderen een misflag ontdekt,
is by even zeer gehouden hem openlyk te befehuldigen ,
en de Befchuldigde moet volfirekt , op het hooren, zwygen , en zich , met onderwerping, de boetedoetting, heat
opgelegd, getroosten. Wanneer hem ea woord te zyner
verdediginge ontglipt , vallen alle Monniken onmiddelyk
op den grow/ necier , om God vergiffenis of te bidden
over dien hoogmoed: doch dit gebeurt nimmer dan met
Nieuwelingen, en zelfs met deezen zeer zeldzaam.
Deeze Byzonderh?,den ontving ik uit den mond van
Broeder PROSPER, eenjongen Monnik van acht en twintig jaaren, die acht jaaren in la Trappe gevveest was.
Hy hadt een gel uitzigt, zag 'er fchrander en opregt nit.
Ik verzogt hem my in goeden„ernst te zeggen , of by
onder zyne Medemonniken geen een enkelen hadt , dien
by in zyn hart meer vriendfchaps dan anderen toedroeg ?
Zyn antwoord was: Neen , in de dead; ik zou eer een
twaaftal dan dtn kunnen noemen.
Wanneer 'er verklaard wordt , dat een zieke Monnik
maar weinig uuren leevens meer over heeft , zegt men
`hem aan, dat by de laatile Kerkgeregten moet ontvangen; bier op wordt by in de Kerk gebragt, wear men
dezelve altoos toedient, en, die plegtigheid volvoerd zynde, brengt men hem weder te bedde. Als zyn laatae
oogenblik nadert , word y 'er een klok geluid, om de gebeele Abtdy bekend te maaken , dat een Broeder in doodsnood is. Alle de Monniken vergaderen rondsom den
ftervenden , en hem in de asfche gelegd hebbende , bidDeeze befchryving
den zy voor hem met luider
is verfchriklyk voor Wereldlingen; dan men merke op,
dat, in de Abtdy de la Trappe, de komst des doods , en de
Godsdienstplegtigheden welke diens aannadering vergezelten , aangemerkt worden als heilig en troostryk , en
els 't ware voorbooden van een groote Zegepraal en hoogfte
Vader THEODORUS betuigde my: „ De fobere en werk.
zaame Leevenswyze, .welke wy houden , beveiligt ons
voor .geweldige , en tat verderf ontilaande, ongemakken.
NitaM
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„ Nimmer heb ik, onder ons, een voorbeeld gezien van
„ eene befinettende kwaal ; zelfs dan niet, wanneer eene
• hetinettende Ziekte in het Land heerschte. Wy weeten
• naauwlyks van eenige kwaalen dan ongetteldheden aan
,, de Longen , veroorzaakt door het zingen in de Kerk ,
,, en door de Ordes - regelen , die ons verpligten , dik• wyls in den nagt op te ftaan. Kan iemands geftelte3, nis deeze ongernakken verduuren , en heeft by dertig
„ jaaren bereikt , dan leeft by bier langer dan ergens
• anders , en zyn ouderdom is gezond en flerk; hier,, door flerven wy meestal in 't bezit van. alle onze ver• mogens, en, geduurende de vyftig jaaren, die ik bier
„ leetde, heb ik naauwlyks een vourbeeld van het tegen.
„ deel gezien."

II REDEFINING DER WYSBEGEERTE , OF DE AANKWERKING VAN
DEUGDZAAME GEVOELIGHEID NOODIG TOT DE BF ETENDIG.
NEM VAN CHARACTER EN GEDRAG. —

Eerie Proeve,

opgehelderd door een treffend Verhaat , op cello
waare Gebeurtenis gegrond.

(Uit het Engelsch.)
(Vervolg en Slot van H. Iv.)
•

k ben,"dus luidde

VICUNA'S Berigt, „myn Heerl de oud.
fie Dogter van een Heer in het Landfchap Southampton,
hem gebooren van eene Vrouwe van eenig aanzien en verdienften, nu niet meer in leeven, met welke hy bykans alles, wat
by bezat , verkreeg, 't geen, boewel men 't bier niet zou tellen, genoegzaam was om op bet kleine Dorp, waar by woonde, oaafhanglyk en geagt to leeven. Maar, belaas! de hooggeroemde meerderheid van het mannelyk verftand werd, in ons Gezin, niet bewaarheid, en ik had maar al te vroeg gelegenheid
om te befpeuren dat ik, in 't verlies van myne waarde ea
hartlyk betreurde Moeder , verre weg de beste helft verloren
bads van die befcherming, en dat onderwys, waar op een Kind
by zyne Ouders een natuurlyk regt heeft.
„ Dan, hoe verwaarloozend myn Vader mogt weeten, one
zelve den pligt van myn Befchermer waar te neemen, vond
ik hem niet weinig ongereed om my de keuze van eenen anderen Befchermer toe te ftaan. 't Is waar ik was Coen maar
weinig meet dan zestien jaaren ; doch de Man, op wien ik dit
vertrouwen ftelde , was zeker een voorwerp , op 't welk niets
te zeggen viel,inzonderheid daar hy my wilde trouwen , zonder
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eenig verdrag te maaken over het goed , 't wells my zou 211-•
komen. In ' t kort, by was een jong Procureur van veel huope
in dit gedeelte van dat Landfchap; men hieldc hem voor een
Beer , die 'er wet uitzag , en op wiens gedrag niets re zeggen vie!. lk zeg dit niet uit eene verblindende vooringenomenheid; want myn hart,'t geen nimmer fterk voor hem fprak,
was lang in 't bezit van een ander geweest.
„ Vergeef my!" voer zy voort, naa cenige tusIchenpoozing
om het !torten van een traanenvloed. „ Ik merkte by myn Vader op , dat het Huwlyks-aanzoek ongetwyfeld verre te boven
ging, wat ik met regt kon wagten. Myn Vader, nogthans,
fcheen bier over anders te denken, en verboodt den freer
zyn huffs; my,met ronde woorden,verklaarende, dat ik, indiert
ik voorzigtig was , met eene geflalte en gelaad als her myne,
op iets meer mogt wagten dan een Land-Procureur. Helaasl
boezeinfinert hadt , toen de onfchuldige leevendigheid myner
oogen niet benomen , en had Br. de zwakke behulpzels der
kunst niet noodig om den blos van gezondheid op het aangezigt te leggen.
Onder voorwendzel van deeze Vryadie of te breeken, word
ik na Londen, of liever na E — door myn Vader gezonden,
die aan zyn Broeder, aldaar Herbergier, eene zekere fom voor
myn kostgeld beloofde, ftaande den tyd lien ik by hem zou
blyven , tot by raadzaarn zou oordeelen dat ik weder t'huis
kwam.
„ Doch de weezenlyke oorzaak van zyn gehouden verdrag
bleek welhaast; want, kort naa myn vertrek , trouwde by met
een jong gemeen fchepzel , die by hem zes of zeven maandert
voor meid gewoond hadt , en by welke by , in de vierde
=and, naa de voltrekking zyns Huwlyks , een Erfgenaam van
al het goed myner Moeder kreeg.
„ Het valt gemaklyk te raamen , wat myn lot moest worden.
De betaaling van het eerfte halfjaar was alles wat myn Own
voor kostgeld ontving; en toen alle hoop, om verder eenig
kostgeld te ontvangen, vervloogen was, vond ik my vernederd van den rang eener gederde Inwoonfter tot den that van
eene afhanglyke Dienstboode. Daar egter myn Oom , bemerkende dat ik geheel en al verlaaten was van myn Vader, en
ik van nut in zyn huishouden kon weezen, de goedheid hadt
om my als Huishoudfter re neemen.
„ Dit zou ik hebben kunnen verdraagen, dit verdroeg 1k,
in de daad , met geduldige onderwerping. Maar de lastige
plaageryen en de kwaadaartige nydige bebandelingen myner
Neeven, die (flier bedeukende, dat ik, zonder een daar aan geevenredigd loon te ontvangen, alles deed wat een Boven-meid
zou verrigten) my aanzagen als eene Indringfier, die een deel
kreeg van 't geen zy als hun eigendom aanzagen, dit,
zeg ik, fneed my door de ziel.
„ Ik
M3
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„ Ik wit voor u , myn Heer 1 niet verheelen , dat deeze de
eenige redenen niet waren, welke my bewoogen myn Oom te
vtrlaaten. 1 aar was een Jong Heer van eenig aanzien, die
daar dikwyls kwam ; en het leedt niet lang of myn ydelzinnig
Bart ontdekte uit zyne oogen, zyn gedrag, zyne vleiende doch
eerbaare fluisteringen , dat noch de fchoonheden van het
omliggende land, noch het onthaal 't welk by in de Herberg
genoot , aanleiding gaven tot het veelvuldig herhaalen zyner
bezoeken.
AMENDS hadt middel weeten te vinden om agter myne Gefchiedenis re komen, en giste zeer gereed , dat ik niet gelukkig was in mynen fiat: hy twist het, derhalven, zo te befchikken , dat hy , op een avond , met my alleen een gefprek
hieldt; en met alle die kunftenaaryen, wellte een afgerigte Bedrieger weet in 't werk te ilellen , om de tedere driften in
zyne belangen over te haalen , zonder te fchynen zich rechte
itreeks tot dezelve te vervoegen , beklaagde by het ongelukkig
lot myner afhanglykheid van Weezens, ongevoelig voor myne
verdienIten , en nydig van wegen myne bekoorelykheden. In 't
einde haalde hy my over, om eene aanbieding te omhelzen,
welke by beloofde my te zullen verfchaffen; te weeten , mu
myn tegenwoordigen ftand te verwisfelen woo? dien van Ga..
zelfchaps-Juffrouw by eene Dame van rang" de goedheid zelve,
waar zyne befcherming en vriendfchap my van dienst zonden
kunnen weezen , om 'er ruimer en beter te beflaan.
„ Om u , myn Heer ! met geen langwylig verhaal op te
bonden , zal ik maar kort opmerken , dat myne bedoelde Befchermfter, door de fireeken van emeews, als toevalliger wyze,
by het neemen van een Plaifierparty aan 't huis van myn
Oom kwam. Aan haar , die, met de dead , gebeel goedheid
en deugd was , verhaalde ik myne Gefchiedenis , met elle de
aandoenlykheid welke ik konde , en befloot , volgens de gemaakte affpraalte , met haare voorfpraak te verzoeken om ergens anders te komen , waar ik myn kost kon verdienen zon•
der elle oogenblikken blootgefteld te zyn voor de lastige
)a erinneringen van gunstbetoon en verpligting.
„ De goede oude Dame was getrolfen door eene voordragt,
.waarin de billykheid fprak , en zich van myne Gefchiedenis ,
omtrent de waarheid, zo veel zy noodig oordeelde, verzekerd
tebbende, nam zy my, gelyk AMENDS wel voorzien hadt, aan,
als haare Gezelfchaps.Juffrouw.
„ Onder het dak van deeze goede en edelmoedige Befchermfler bleef ik meer dan een jaar , zonder immer het drukkend
juk van afhanglykheid te ,voelen ; en gezegend door nu en
dan bet gezelfchap re genieten van iemand aan wien myn gerust gefle/d hart geen ceder verzoek kon weigeren, — want
ach ! dat hart was vol van dit denkbeeld , oordeelde ik my ten
wpm van geluk opgeklonnnen. Maar "de drift van de dierbaa-
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baare meineedige ',MENUS verkoelde , en de gelukftaat van vie•rima vadween.
„ IVlyti hart zou, egter , zynen vrede weder hebben kunnen
krygen , en dear geen reden had om voor onrdekking re vreezen , mach van eenige gevolgen onzer verkeering, of gebrek van
eer in mynen Verraader, zou ik onbefprooken en geagt hebben
kunnen blyven onder het befchuttend dak van Mevrouw AIM-WELL. Maar het flegt verlangen tot magtlooze wraakneeming ,de
genegenheid welke ik had opgevat voor die vamaaken en
fraaiheden, waar toe de mildheid myns voorigen Minnaars zo
veel hadt toegehragr, en die neiging waar voor onze Sexe
misfchien zo varhaar is als de uwe, wanneer eens de flagboon
van maagdlyke fchaamte opengezet is; dit alles verhaastte mynen val , en ik leende her oor aan eenen anderen Minnaar,
ruim zo mild, maar Hier zo beminnelyk, als myne voorgaande;
en dewyl her hart hierin min deelde , en gevoiglyk dezeilde
behoedzaamheid niet werd in agtgenomen, als in myne vroegere verkeering, verloor ik myn goeden naam, en met deezen
de Vriendfchap en Bercherming der agtenswaardige Dame, wier
goedheid mywaards ik zo flegt heloonde.
„ Behoefte en elende volgden welhaast, en het was te vet.geefsch, dee ik, de fchriklykfle fleilte des verderfs voor my
ziende, herhaalde Brieven fcbreef aan myn Oom , vol van de
opregtfle betuigingen myns berouws; hem verzoekende,om my,
op welke voorwaarden ook , weder in zyn huis te neemen,
my voor mibdryf re behoeden, en myne Familie voor fchande
te bewaaren.
„ Zodanig, myn Heer! is myne Gefchiedenis, en, fchoon ik
geen eibch kan maaken om in den rang gefteld te worden dier
ongclukkige Vrouwen , wier onvoorzigtigheid en losheid de
eenige bronnen zyn van haar bederf, behoor ik niet, indien
de Menfchen my beoordeelen , zo als zy zelve zouden wenfchen beoordeeld re worden, dus, zonder betoon van medelyden, aan volarekte fchande en jammer overgegeeven te worden.
• Behoed my! (1 Hemel! behoed my! " fchreeuwde zy
uit met een verwilderd gebaar , „ en laaten de traanen van
berouw my niet vergezellen op nog droeviger tooneelen van
fchrik en misdryf!"
Dit zeggende , wierp zy zich , heftig fchreiende, op een
noel seder, en gaf zich aan de wanhoop over.
't Gevoel van APPETENTIlli nam te zeer deel in haar lot,
om haar in dien toefland te laaten. Hy fchonk haar alien troosc
die hem mogelyk was, en, naa van haar de toezegging verworven te hebben, tier zy niet weder haar fchandelyk leevensbedryf zou voortzetten, eer zy hem op nieuw gezien hadr,
gaf by haar een ruime gifte, en ging heenen; by zichzelven
overweegende, hoe by haare verlosfing daadlyk zoo. bewerken ,
en na verfcheiile plans ontworpen te hebben, bevondt by, dat
her
M4
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bet eenig waarfchynlyk middel
't geen zyn flaapveeigerend
boofdkusfen hem kon verfchaffen , beftoncit , in het medelyden
bars Vaders op te wekken, en dien over te haaren om haar
zyn huis to ontvangen ; waar haare fchaude onbekend koa
weezen, en zy cot den weg der deugd wederkeeren.
Vervtild met dit ontwerp , ging hy, den volgenden avond,
volgens zyne belufte, de ongelukkige Boereling bezoeken, en
bet gaf hem geene geringe voldoening, te verneernen, dat zy,
ten betoon van haare opregtheid voor het geld van hem ontvangen, de fehuld betaald hadt, door welke, volgens de gewoone kunftenaaryen deezer fchepzelen, de Hoerewaardin haar
in eene foort van gevangenis hieldt; als mede dat zy beflooten en gereedheid gemaakt back, om haar intrek te neemen in
bet gering , maar eerlyk , huis eener arme Vrouwe, die zy voortyds weidaadigbeid beweezen hadt, en de eenige Perfoon was,
San welke zy, het waagen durfde zich in haaren tegenwoordi.
gen toefiand bekend te maaken.
Hartlyk verlangende on; geheel van behoefte en verzoeking
ontflaagen te worden, ftemde zy volkomen toe in den voorilag van haaren tegenwoordigen Verlosfer, en fmeekte hem, on;
alie dringende redenen, welke in zyn vermogen waren, by te
brengen,can by haaren Vader de gevoelens van medelyden en natuur op te wekken. Zy gaf hem de verzogte ondertigting, en,
aaa een tweede betoon zyner weldaadigbeid met dankzegging
en gebeden betaald te hebben, vertrok zy na haar nieuw ververvuld met de fireelende uitzigten van tot onfchuld
weder te keeren. APPETENTIUS, na zyn eigen huis gaande,
peinsde op de harttreffende redenen, welke by befloot in eenen
Btieve re vervatten , en op den volgenden dag te zenden aan
baaren wel harden, doch, zo by boopte, niet geheel gevoel ■
loozen, Vader.
Ongelukkig werd by in den morgen , door eene onvermydelyke
bezigheid,belet,om dit befluit te volvoeren;en eer deeze geheel
efgedaan was, ontving by eene dringende uitnoodiging van een
Intel zyner gewoone Medgezellen , om met hun een vrolyken
tnnityd te gaan neemen. — Deeze uitnoodiging na eene
pints , waar verfland en genot beide in overdaad verzoopen
worth, was van zodanig eene natuur, dat hy, door hebbelykbeid aan inwilliging gewoon, 'er geen weérfiand aan kon bieden; en dear men, 's avonds. den ongelukkigen voorflag deedt
ow een verlustigend Landreisje voor een week, of Cleft dagen,
aan te vangen , gaf APPETENTIUS naar gewoonte, zyne toeStemming; zich beloovende, dat hy, tusfchen die vermaaknee.
;Bingen, wel tyd zou vinden om zich te kwyten van de Verbintenisfen door Goedhartigheid aangegaan. — Met an
woord, by liet toe dat het een belet na her ander hem yens
binderde, ow 'r geen by in zyn hart voornam uit re voeren;
en ton hy, in 't einde, opgewekt door het vermaan van een
Vriend,
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Vriend, aan Wien hy, in den beginne, de zaak ontdekt halt,
wederom begon gehoor te geeven aan de infpraaken der Gevoeligheid , het hy nogthans toe, dat zyne betere aandoeningen
overheerscht wierden door de hebbelyke dwingelandy van lust,
en ftilde de aanklagten van het Geweeten, welke zyae vernm.
ken ftoorenis toebragten, door een korten Brief, van een klein
gefchenk vergezeld,aan de angstvallig wagtende vicTima te Zenden; haar onderrigtende, dat, zy nog by haar bank
bleef volharden, by op den volgenden of een anderen morgen,
welken zy kon bepaalen, haar aan den postwagen zou °muneten, en haar het vragtloon betaalen.
Met deeze verklaaring, hoe weinig voldoende in de daad,
narn vicrims. genoegen , en naardemaal de kortstgelleide tykd
hear verkieslykst voorkwam, gaf zy den Briefbrenger tot antwoord mede,dat zy, volgens affpraak, haaren Weldoender, den
naastvolgenden morgen, zou verwagten. — Maar APPKTESTiUS
werd, door zyne Gastverbintenisfen, wederom vervoerd tot ver
Zuim; en , toen hy de laatfte hand zou hebben kunnen. &au
aan zyn weldaadig oogmerk, gaf hy zich weder over aan coat
nieuwe uitnoodiging, en vergat zyne belofte. En dewy' by, kort
daar op, door zaaken nit de Stad geroepen. ward, bleef de.vole
voering geheel agter; en, tot deezen dag toe, heeft hy zo veel
Viet gedaan, dat by na OICTIMA of haat lot, vernomen beet.
In deezer voege liep een Voorval af, 't welk by den aanrange beloofde , zo veel eers aan de Menschlyke Natuur te
zullen geeven, en waar op, 't zelve vulvoerd zynde gelyk
het kon volbr.agt worden, Wysbegeerte en Gevoeligheid roetn
Zouden hebben mogen draagen. En , voorwaar,hy moet zeer weinig bekwaamheids van onderfcheiding tusfchen vermaakeu bezitten, die niet bemerkt, dat alle de bedervende botviering_n
aan zinnelyken lust allerfchraalst en vlugtig moeten weezen , vergeleeken by de vervrolykende bedenking , van een arm Schenzel nit elende, fchande en misdryf, gered , en haar den vrede
der ziele wedergegeeven , te hebben: misfchien gepaard met
agting en geluk.
Maar het is te vergeefsch lets groots of uittnuntends te ver.
wagten van eenig Chara&er, hoe vEel vatbaarheids en fterkte
tie oorfpronglyke- vermogens der Natuure mogen hebben , 't
welk zich de hebbelykheid niet eigen gemaakt heeft, on: of
de driften te bereugelen door den bedaarden en verlichtendert
geest der Wysbegeerte, of om, met onderfcheidende vaardigheid, te gehoorzaamen aan de aandoeningen van weldaadige G voeligheid. Beiden zyn ze kinderen van deugdzaame aankweeking ; onderfcheiden , 't is waar , in befchryving , en langs
verfehillende wegen werkende; doch even beminnelyk in derzelver natuur, en even zeer bet zelfde voorwerp behartigende,
het algemeen geluk des 1VIenschdoms. Maar hoe zal de Slaaf
van LustOpvolging kunneu hoopen op deu byftaud van aen
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van betden : daar de beoefening van, de eene befinat in de
befchouwing van beginzelen, niet in de voldoening der &Wren;
en die van de ander in deelneeming met de aandotningen
onzer Medemenfchen , niet in het voldoen van onze eigene
grillige begeerten.
Gevoeligheid moet, dee/elven, niet aangemerkt worden ale
de dwaasheid van Inftinct ; naardemaal veel aankweekings en
daadlyke goedheid noodzaaklyk zyn om de gefteltenis voort te
brengen , die de ernftige Zedeleeraar met dien beminnelykea
tytel vereert; en, fchoon de natuur de vatbaarheid gefchortken
hebbe, waarop dezelve gegrond is , zal die vatbaarheid ,
dien eene deugdzaame opvoeding, en daadlyke edelmoedigheid,
de heerfchappy daar van over het hart niet verzekeren , te
vergeefsch gefchonken zyn , en vuige wellust den bezoedelden throon beklimmen.— Eene gelteltenis, ook allergefchiktst
tot Wysgeerige agtbaarheid en nutdge kloekmoedigheid, kan,
door ale zeirde verwaarloozing en onoplettenheid, nederzinken
tot de ver1aagende hebbelykheden van zelfzoekende onverfchilligheid; en ftornme ongevoeligheid kan dat your uitblusfchen,
weiks beftendig licht eeu reeks van volgende Geflachten, weldaadig, zou befcheenen hebben.

ARE THEMIRE , sir HET GRAF VAN HAAREN ELETGENOOT.

!a, Vriendinl daar, onder deezen zerk, rust het overfchot vas
J heas, dien gy lief had. Het is wear, uw teed is groot; ne•

tuur gevoit den slag. Het pand , u ontrukt, is uwe traanen
waardig. Ween dan , doch ween met maate ; leen uw oor
aan 't edele recht der reden; vertrouw Gods Oppermacht: uwe
ftnart is Hem bekend. Hy, die eenen worm behoed, veriest
ook het Menschdom niet. bat Alziend Oog , dat Waereldea
regeert, en over graskens blinkt, weet best wat ieder Mensch,
tot zyn geluk , hehoeft. Die Almagtige Hand , die Hemelep
kan does beeven, en Zonneflelzels fchokt, befchermt ook het
lot der Wedulven; ja, bepaalc bun Iced, door 't enkel woord:
D.raag dus , in Hem berustende , uw Iyden met ger
duld denk hooger dan op dit onvolmaakte leeven ; denk
aan bet toevend hell , den deugdzaarnen bereid. Droog dus
uwe traanen af: uw Echtgenoot wierd voor de Eeuwigheid !
en gy zoud hem dit hell misgunnen? Uw dierbaar pand is
aan veele elenden onttoogen , en wie ke pt bet wys warm;
der Aanbiddeiyke Voorzienighetd. Dus, hoe grievend oak de
flag moge zyn, die u verfcheurt, u drukt, kusch echter de
Vedetlyke Hand van Hem, die u uw pand ontrukte.
Is them uwe Wooning woest, die onlangs noch eeu zetel
veer de liefde was!— Legt gy uw }load op 't eerizaam leger
ne-
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nederl — Is alle vreugde u ontvoerd , en fnikt n Riles toe:
De dierbre is niet meer! —Helaas I wees een Christen ;aanbid
den wil van God ; vrees geene flormen , dear u, ust deezee
Orkaan , een blyde Zomer wacht ; herinner u aat tydltip
waarin alles zal hereenen, dat perk zal ftellen aan den druk,
dat uitkomst zal geeven. Laat dan dit Graf, deeze eenzaatne
Wooning uws Mans, u tot nut gedyen; denk dear, als Christtn, op 's leevens lotgevallen; vend by het roerlotts fiat' ver4.
troosting , en denk , hoe het Graf eens alles hergeeven zal.
Zulk eta Christelyk aandenken zal a gewis love jazmizerklagten
ti en vergeeten. Ja ThMire! rteg tee •orte poos, ,en het
Graf maakt alles ten: wie weer hoe !tort uw leeven is; hot
fchielyk gy, ntooglyk, bier by uwen Eohtgenoot znit verzameld worden. 0 ! War zalig voorgevoel voor uw beminnend
Matt, wanneer gy bedenkt, hoe gy eens, hier, op clezelfde plek
die thans uwe traanen bevogtiet, met hem herryzen zult, bevryd van rouw en frnertett. Als God u, en uwe Gade, tea
etudeel wenkt, clan zult gy met hem ()paean, om heat eindeloos weder te vinden. Zen zal uw Genteel u ter Gorlftad
inleiden, in het Gloriskoor der zalige Cherubren. — Wet
dan, Themire! my dunkt, een roozenblos bedekt uwe bleeke
wangen; eerie zaehte giimhzek fchynt op uw gelaad gefpreid!,
by het herdenken van dit alles. Juich dan in uwen druk,
vertrouw op den Hoogen God, in elle fmerten; Hy is de Man,
- Laat altoos het Graf uw Hoop, de
de actin der Weduwen.
Deugd uw Trooster, zyni
it.ftwasswmarawas■aarma
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oogenblik , waarin elende allerondraaglykst is voor 's

et
menschlyk gemoed , is, wanneer wy genoodzaakt warH
den, droefgestigheid met het masker van blyclechap te bedek

ken , en een vergenoegd gelaad te vertoonen , tertvyl onze
Zielen bloeden van de wonde, die den doodfteek gaf aan al
onze rust voor het toekomende. 't Is dan dat de boezem.
fmert , die voor een tyd weggedreeven was om pints re
inaken voor andere dezikbeeIden , met verdubbeld gewetd het
hart beftormt , en met een weedom pynigt , die weinig van
krankzinnigheid verfdhilt.
De luister van Voortreflykheid en ware Verdienflen is zo
fmertlyk voor den Nyd , als de flralen der Zon voor een
Nagtvogel, die zyn fehreeuwend fchor geluid flaat als de besre
gevederde Zangers zwygen ; en zyne vale vlerken utzfpreldt
wanneer ze niet vergeleken kunnea wordea met de heerlyke
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pluirnadie van de Zwaan , of de fchitterende veeren van de
Pauw.
Als men altoos verftandig re werk ging, en met de rede
raadpleegde; als men altoos het heilzaamfte your zich zelven,
voor zyn evenmensch, verkoos , hoe veel zou de Maatfchappy
daar by winnen. Veele kwade bedryven zouden agterwege
gebleven zyn , welke men nu dagelyks ziet gebeuren, tot mer.
kelyke fchade en nadeel der Maatfchappy, en daar en tegen
zou men bedryven zien van eene geheele andere natuur, ten
beste van de Maatfchappy, ten voordeele, van onzen uaasten ,
en daar de bewerkers your zich het grootile nut, en de meesce
winst, nit trokken.
Wanneer men altyd eigen voordeel op het, oog beeft, met
voorbyzien van algemeene belangens , dan gaat het een Land,
eene Maatfchappy, tegen, en .niet zeiden dat dezelve tot Laren
geheelen, ondergang neigt.
Als jets eens het toppunt van hoogte bereikt heeft , dan
ziet men het zelve niec zeiden dalen. Als een mensch tot het
hoogst geluk geflegen is, dan loopt by het grootst gevaar, om
fctrielyk te dalen. Een Laud, ten toppunt van voorfpoed gefiegen, dealt Diet zelden tot de uiterfte laagte. — Omgekeerd heeft dezelfde verandering plaats. Dat in de laagte is,
verheft zich dan weer in de hoogte,
Niets is gewooner, dan de ,menfchen te zien verwaarioozen,
't geen .binnen hun bereik, en gemalckelyk te verkrygen,; is, en
in tegendeel naar dat te than, dat hun sneer vreemd , en op
eenen verderen affland van hun geplaatst, is. — Men verwaarloost veeltyds zyn eigen akker, om re bezitten 't geen op
vreemde gronden wast. — Zelden beet men finaak in dat
geen, het welk men in zyn eigen Stad vied: men haakt naar
bet vreemde , en de voordeelen van zyne eigene plaats moe.
ten wyken voor den bedorven fmaak, en de gewoonten der mode. — Her ganfche Cemeenebest moet nnderdoen voor het
verderf, dat de vreeaule modes aanbrerigen. De goederen van
bet eigen Land worden verwaarloósd uit eene kleinagting van
dezelve, en men verkiest vreemde in derzelver plaats, minder
deugdzaam dan die men verwerpt. — Dezelfde verkeerdheden ziet men ook pleats grypen in de zeden en gewoonten.
Vreemde dwaasheden fchat men oneindig boven eenvoudige
zeden van zyn eigen Land , en de oude Vaderlyke zeden, de
eenvouwigheid, verfiest men nit het oog, en WI verderfelyk
zedebederf worth ingevoerd.

MENGELWERK,
TOT FRAATE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAP+
PEN, DETREKKELYK.
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Dichtmaatig Tafereel.
Door 't geloove zyn zy de roode Zee doorgegaan, als door be*
drooge, het welk de Eeptenaars ook verzoekende, zyn verdron.
ken.
PAULUS,

a dat de fchrandere Mazes en Alison, verfcheidene maa.
len , Gods bevel aan Fara hadden te kennen geN
geeven , om Izrael uit Egipte te laaten trekken , bleef
by ewer voor alle reden doof ; doch toen behaagde het
den Heer van Hemel en van Aarde zyne onnagaanbaart
Almagt aan den grooten Dwingeland te vertoonen tiers
on3erfcheidene Plaagen
Hy maakte al het water van Egiptenlancl tot bloed,
Deed Vorfchen en Luizen verfchynen.
Verwekte Pest, Zweeren , Bagel en Vuur.
Deed Sprinkhaanen te voorfchyn komen.
Het heldere Zonnelicht drie dagen lang verdwynen,
De Eerstgeboorenen van Mensch en Vee fterven.
Doch toen zag de trotfche Fara zyne dwaasheid te laat,
en , als in de engte gebragt , beveelt by Mazes, Qin toch
Egipte te ontwyken.
Zoo daagde het tydflip van Izraels Verlosfing !
Nu maakte de groote Mazes eenen aanvang tot den
uittogt , en beveelt Izrael hoe het zich moest gedraae
gen , eer het heenen toog.
Elk moest nu, van zyne gebuuren , gouden en zilve.
ren eaten eifchen — elke huiswaard een lam neemen ,
een rnanlyk , ddn jaar oud; het zelve flagten , — bet
bloed daarvan ftryken aan den post en dorpel van zyn
huisdeur , om , in het flaan der Eerstgeboorenen vere
fchoond te worden. Men moest, in deezen nacht, het
lam braaden , met ongezuurde brooden en bittere kraiden
eaten geheellyk opeeten — op dat van het zele
ye niets overbleef, of, wat mogt overfchieten mega
door
MEND, 793. Isi g .

IZRAELS vErttosstrca
174
door het vuur verhrand worden , en deeze laatfte veelbeduidende maaltyd moest gefchieden , met (haven in
de harden , gefchoeid , en met haast , want het was
des Heeren Pafclia , elk tot een gedachtenisfe ; en bet gefchiedde alzoo , — het y olk gehoorzaamt , en maakt zich
tot de reis gereed
De groote Leidsman Mozes fpan de nu al zynen vlyt
in het werk tot den optogt , en 0111 in eenen goeden
flaat te flellen , een getal van zesmaal honderd duizend
mann en , behalven flokOuden , kinderen , vrouwen , knegten , en flaaven.
Thans by Ramefes by een vergaderd , geeft by het teken , en elk begeeft zich op deeze groote reis naar Sukkoth; voerende het gebeente van yofeph met zich mede.
Hier bouwt men draagbaare tenten , en Mozes meld hier
het yolk , hoe God , hun befchermer , hun des daags
met een wolk- en des nachts met een vuur-kolom zoude
geleiden ; nu reist men voort van Sukkoth naar Etham ,
en dus geheel en al uit Farad's grimmige oogen.
Dan Hy , Jehovah , die weet en kent , wat 's menfchen hart befluit , die ook wist , wat de heerschzugtige
Farad had beflooten , ten wisfer ondergang van zyn yolk,
doet Izrael eenen anderen weg neemen , — het keert
van Ethan: weder naar Pihachiroth , en, komt eindelyk
aan het ftrand van het roode Meir , waar Hy, op eene
byzondere wyze , zyne onbepaalde Almagt zou , vertoanen hier rust het groote Heir -- hier houdt men
halte.
Dan I — wat gebeurt 'er ? — Izrael wordt ontzet , ontfteld , en verfchrikt ; zy zien het Leger der Egiptenaaren tot hun naderen : Farad met een ontzaglyk Heir
jaagt hun agterna , en bet bruifchende roode Meir zien
zy voor zich : dus ingeflooten en omlingeld , is, volgens
bun begrip , bier heal nog hulp te hoopen. Men yak
den Leidsman .Mozes met fnoode lasteringen op het lyf:
en wil zich weder aan Farad onderwerpen , weder naar
,Egipte keeren.
Doch de Godsheld flaat pal , gelyk een rots in 't
stridden van de afgryslykfte ftormen der woedende golven ; by is gerust dat Gods hull) hem befchermen zal ,
en tragt , zoo veel by kap , met een bedaarden geest ,
dit redenloos gedrag te fiillen , en tot bedaaren te brengen fleunende op de 1Vlagt van dat volmaakt aanbidlyk
Opperweezen , dat hem alms , in zoo veele byzondere ge.
via-
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vaaren, had bygeilaan, verzoekt by by het yolk gehoor,
en zegt tot hun:
Gelooft my — blyft God getrotiw, en wilt niet vree,
teen ! — De Hemelfche Monarch zal ons ter hulpe
zyn; die zal u alien, nog deezen dag, de blyken van
zyne groote Goedheid en Almagt toonen. — Het i$
God, de Heericher van 't groot Heelal, die voor ous
ltryclt, en het gantfche Egiptifche Heir, dat gy nu ziet„
van den Aardbodem zal verdelgen.
Hier zwygt de Held, en roept zynen God, ootmoel
dig, aan, , frneekt dat Hy hem bekend zou maaken,
hoe zich titans te gedraagen in deeze voor hem zoo gewigtige omftandigheden, en Hy, de Ahnagtige, die gezegd
had, roept my aan in den dag der benazovdheid , Hy,
de Meer, veilukitt JFThzes bede.
Nu nadert het geduchte tyderip , nu geeft by Izrael
bevel , om Haar den kant der Zee, digt aan den oever
van het Meir, te trekken, en God — de alleen Wyze
God — verdonkert, door zyne wolk-kolom,bet gantfche
Egiptifche Leger , daar die zelfde wolk-kolorn, by zyu
yolk Izrael, den fchoonften luister vertoonde.
Dan dat nu bet gordyn wegfchuive , om het grootfle
Toneel van alle Toneelen te aanfchouwen.
Hier treedt Amranu groote zoon voor het gantfche
yolk van Izrael, neenn zynen flaf, en flaat, op het bevet van den God aller Goden , de Zee , dat ze zicht
vaneen fcheure , het water feheidt zich van elkander
terwyl een flerke oostewind waait , om dat vloeibaare element , als een Amur , ter regter- en ter linker,'
zyde te doen than, en zoo ziet men , tusfchen beide,
den droogen grond als eene gladde baane.
Verbaasde wonderdaad, die nimmer weergaa hadt!
Nu treedt de Held , die gerust op 's Hemels hulk
vertrouwde, rustig van den kant, ftapt bet Leger voor,
uit , en zegt ,
komt , volgt my na , uw Leids,
man wyst u het fpoor , vreest niet, de God meg
vaderen is odic uw God, Hy zal uw befchermer weezen,
want zyn alwagtig Alvermogen houdt voor u, voor ons,
de wagt ; en zie daar , Izrael volgt hem , en gaat met
zyne vrouwen, kinderen, vee, en have, droogvoets, door
het midden van de Zee.
Nog eens, verbaasde wonderdaad!
Intusfchen nadert de Legermagt van den Kooning Faraif.n.
by komt, en befchouwt hoe Izrael, niet Aileen langs. dm
zeftINT 2.

176

1ZRAELS VER.LOSSINS

zeegrond wandelt , maar ook alrede aan de overzyde des
lands nadert hy weet niet wat hy ziet, — by flaat
verbaasd — hy fiddert , en begrypt niet hoe dit wonder
is gefchied, daar zulks nooit in vroegere tyden gebeur.
de , of zou dit ook uitgewerkt zyn door Mozes toveryen ? Dan, het zy hoe het zy ; hy zegt : bier dient
geen tyd verfpilt , komt Heiden, volgt my, op dat wy
Mozes met zyn yolk agterhaalen, de weg is voor ons gebaand ; en by rent , gevolgd van zyn gantfche Heirleger , wagenen , paarden , ruiterbenden , en voetknegten ,
gezwind , ten zeeftrande of , om het, regt op Izrael aan
te wen den.
Maar ! — wat gebeurt 'er? belaas, de God van Hemel en van Aarde ziet van zynen troon ter neder op
Farad en zyn yolk. Hy doet den zeegrond beeven —
de wagenen beginnen te flingeren, te ftooten , te fchokken , raaken nit het fpoor , en willen bezwaarlyk
voort, — elk roept , komt fat ons vlugten — gezwind
te rugge vlien — Hy, die menigmaal voor Izrael ftreedt,
ftrydt thans weder tegen ons ! Ja , de Koning zelfs
roept van zynen flingerenden wagen, met een beftorven
mond, — zwenk — keer te rugge ,eer bet inwellende zand
ons den hertogt weigeren mogt. Dan , bier kan geen
roepen, geen zwenken , baaten; de wagens blyven than, —
het paard fteigert naar de lugt , fchuimbekt , briescht ,
en traps, — alles raakt in wanorde,— de een verdringt en
vertrapt den anderen , — het gantfche Leger raakt in nood ,
terwyl men Farad dit alles verwyt.
Intusfchen was Gods yolk , de vlugtende Izraeliten,
reeds den anderen oever van het vaste Brand genaderd ,
en nu beveelt God, aan den Leidsman Mozes, zyn Itaf,
en hand , over het opeengeftapelde water nit te firekken , en ziet , de Zee keert weder tot haare plaatze !
'zy bruischt op Farad's Leger aan , met woedend
zeegeklots , hegint weder te raazen , te woen , dat al
de golven kooken ! terwyl de trotfche heerschzugtige
Dwingeland , de groote Koning Farad, met den dood
worflelt — by roept om hulp , by zyne doove
Goden ; maar te vergeefsch : niet een kan bier den
flood ontgaan , bier belpt geen naberouw,, geen klaagen,
weenen , of kermen ; het is alles vrugteloos : wage.
nen , paarden , menfchen , werden bedolven en ingeflokt , als in een grondelooze kolk , en Farad werd befiraaven ter plaatfe daar lzrael werd bevryd : zoo ver.
lost-
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hy de kinderen lzraels uit de hand des haaters,
en by bevrydde ze van de hand des vyands , want karcair
paard, met zynen wagers. en zyne ruiteren, zyn in de Zee
gekomen, de Heere heeft de wateren der Zee over hen
doen wederkeeren ; maar de kinderen Izraels zyn op het
drooge , in het midden van de Zee, gegaan. Zoo was
Jehovah de redder der onfchuld. Hy gaf hun de
vryheid en het Leven , ontwapende den dwang , velde
de heerschzugt ter neder, en herftelde de vryheid : —
zoo zinkt uwe Grootheid, wufte Vorften, all God door donders fpreekt 1 op dat gy zoudet weeten , dat, hoe ook uwe
luister fchittert, gy, egter,, met alle uwe magt,maar men(chen zyt.
ZOStte

ya Izrael loof de Oppermagt ,
Uw vyand is verjlagen,
Uw dwingland is ten val.gebragt
Met wapen, paard, en wagen;
zyn magttg Heir
Hy volgde ons na:
Trad tusfchen de open golven:
3ehovah zag het — en het Meir
Heeft, bruifchend, hen bedolven.

$ENEESMIDDEL TEGEN DEN LINTWORM, DOOR DEN
DEER CLOSSIUS GEBEZIGI).

(Uir het Hoogduitsch.)
(Vervolg en Slot van bl. 14x.)

Z

ie hier het Geneesmiddel zelve , benevens des Autheurs
Aanmerkingen.
Mercurii dulcis gr. XII. Lap. Caner. ppt. gr. XIL
Specif. cephal. Mich. gr. VI. m. f. pulv. S. N. s.
S. N.
lg. 01. Amygd. disk. unc.
Ty— G. gutt. gr. XXXVL Had. Angel. gr. VIII. Pulv.
Card. Ben. Pull,. epilept. arm fcrup. i. m. f. pule. fubtil. div. in III part. cequal. S. N. sit.
Des namiddags om vier of vyf nur gebruikt de Lyder
bet prepareer poejer N. r. met een lepel vol koud water,
en na een ligte avondmaaltyd gebruikt by tegen den nagt
een of twee lepels vol verfche zoete Amandel-oly N. rr.
Op den volgeuden morgen vroeg , gebruikt hy een van
de
N3
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de drie poejers N. tit. met een weinig thee of laautV
ter of in een ouwel gerold, Dit poejer verwekt, door=
glans, binnen den tyd van twee uuren ,twee of drie braakitigen, en eenige ontlastingen ; dit behoort men gemakkelyk te maaken, door den zieken, inmiddels, een weinig
donne foup , of een paar kopjes flappe thee, toe te dienen.
Na verloop van een paar uur, onderzoekt men de ontlasting, en byaldien men den Worm niet geheel in dezelve
vitt& , zo hat men de tweede portie van N. tn. op
voorgemelde wyze gebruiken, Wanneer eindelyk, na verloop van derde half nor , de Worm door de tweede
te nog niet afgedreeven is , alsdan word de derde pork
tie van N. it c. genomen, die dan nooit mankeert den
Worm geheel nit te dryven ,die , als by op denzelfden dag ,
fett vooral zo by by tyds ontlast wordy duidelyke teke•
nen van leven geeft, en zo dit al op dien dag niet ge.
fl hied, zo mist by echter nooit, op den volgenden dag,
alhoewel dood, met natuurlyke outlasting your den dag
te kom en,
Aanmerkingen.

Het prepareer poejer N. oordeelt by onnoodig, ont
dat veele aangeitelde proeven hem van de werkehosheid
der Mercuriaale middelen in wormziekten overtuigd hebben. Even zo weinig kan men eenig yoordeel van die
tnidde/en verwachten , Welke by de G. Gutt. in de poejers
NJ r tr. voorgeichreeven zyn, om dat zy de hevige werking van de Guttegom noch vermeerderen , noch verminderen ; indien men het laatfte bedoelde, oude men Gemi)er of Salpeter daar toe moeten gebruiken. Dikwerf heeft
hY . door Guttegom , Gember era Salpeter , van ieder 16
grein, gemengd te geeven , daar door eene zagte laxeering
verwekt: ook was het niet raadzaam onder de Guttegom
lets te Vermengen, dat zyne werking verminderde, dewyl
men alsdan onmogelyk van de goede gevolgen verzekerd
zyn kan. Eenig bitter middel kan, met voordeel, by de
Guttegont gevoegd worden, om dat daar door zyne werking vermeerderd, en de maag minder aangetast word.
Men treft Lyders dan, die -van dit middel noch overgeeven, noch purgeeren, en die echter tack den Worm,
binnen den tyd van 24 uuren , met den gewoonen ftoelgang
kintlasten.
Jaw:yds word de Worm reeds door' de eerfte gifte van
dit
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dit Geneesmiddel afgedreeven , doch dit gebeurt zeldzaam;
daar en tegen word het zeer dikwyls door de tweede gifte veroorzaakt : in zulk een geval is de kuur niet moejelyk , en doorgaans is de Lyder in that , om op dien
zelfden dag noch uit te kunnen gaan. Wanneer alle drie
de poejers gebruikt zyn , zo word men door de veele
ontlastingen wel eenige verzwakking ontwaar,, dan die,
echter,, blykens de ondervinding , niet heel veel te beduiden heefr, en door een glas goeden wyn fpoedig weder
herald word. (In rsdn geval , daar ik het voorfchreef,
veroorzaakte dit middel meer dan dertig ontlastingen, zonder de minfle nadeelige toevallen na te laaten.) Twee
nuren na dat de Worm ontlast is ,kan de Lyder van eene
ligte maaltyd gebruik maaken , en een glas ouden win
drinken; zelfs ook dan , wanneer de Worm na de derde
gifte noch niet ontlast is.
Het is genoegzaam , indien het middel flegts een half
kwartier uurs binnen gehouden word ; maar indien bet
terftond weder overgegeeven ward, dan zoude het' zeker
geen voldoende uitwerking hebben. (Volgens de waarneeming van BISSET , word het overgeeven het best daar
door verhinderd, wanneer de Lyder zo lang te bed blyft,
tot dat het middel te werken; zo haast by opzit,
of zich beweegt , dan verwekt het zeer ligt overgeeven,
waardoor het alsdan voor het grootfte gedeelte , zo al
niet geheel, weder uitgebraakt word.)
Zwakkelyke Lyders mag men wel de eerfte gifte van
het middel geheel laaten gebruiken ; maar indien hun
het zelve fterker aantast, als pier vooren reeds gemeld
is, zo laat men een gedeelte van de tweede gifte achter.
Wanneer zich de Worm vertoont, zo moet men hem
niet afbreeken; maar men laat hem hangen , en gebruikt
bet middel zo lang voort , tot dat by geheel ontlast word.
Indien zich eenige toevallen mogten opdoen, zo behalfdelt men dezelve op gelyke wyze als dezulken , die
zomtyds door andere purgeermiddelen veroorzaakt worden.
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NATUURLYKE HESTORIE EN HUISHOUDING DER HONIGa
BYEN. Door JOHN HUNTER , Esq.

(Uit de Philafophical Transaaions. Parts I. for 1792.)
(Vervolg van bl. zso.)
Van de Saifoenen, vanneer de onderfcheidene Werkzaant,
heden der Byen plaats grypen.

R

eeds heb ik aangemerkt , dat de nieuwe Volkplan•
ting zich terftond zet tot het vermeerderen van haat
getal, en alles wat daartoe betrekking heeft. Zy moesten gefchikte plaatzen vervaaedigen tot het broeden, en
tot het opleggen van voorraad tot den Winter. Wanneer de tyd van Eijeren leggen voorby is , kornt die van
Honig te verzamelen: wanneer, derhaiven , de laatite Popjes voor dat Saiioen uitgekomen zyn, worden die Cellen teritond met Honig opgevuld, en zo dra deeze op.
gevuld zyn, bedekt met zuiver Wasch, en moet aangeinerkt worden als een voorraad tegen den Winter. Die
overdekken der Cellen ftrekt tot twee zeer. weezenly ke
einden; het eene am ipillen en lekken der Byen te voorkoMen, het ander om ete uitwaafeming te beletten, en blyft
tie Honig door dit middel vloeibaar in zulk eene warmte. Zy houden zich . ook onledig met het opleggen van
Byenbrood voor de Jong Wormen in de Lente; want
zy beginnen veel vroeger, dan waarlchynlyk eenig ander
Infea, voort te teelen : dewyl zy eene Zomerwarmte be'louden, en voorraad voor het jonge Broedzel hebben.
In de maand Augustus mogen wy veronderftellen, dat
de Koningin, of de Koninginnen , bevrugt zyn door de
Mannetjes; en , daar deezen niet voor zich zelven zor•
gen, warden zy een last voor de Werkbyen , en daarom
lot den dood toe geplaagd; bier door veel fpoediger iterVende dan zy anderzins zouden gedaan hebben : wanLeer de Byen beginnen met het opleggen van den Win1tervoorraad , is alle werkzaamheid gedaan , uitgenomen
bet verzatnelen van Honig en Byenbrooti, Het fchynt
al e of de Zvlannetjes op dien tyd buns leevensgevaars be.
valat zyn want zy blyven by het in- of uitgaan Met
11.0 den jogai% der Lyekorf vertoeven; Maar vliegen 'et
fate.

EN HUISHOUDING DER HONIC-BYEN.

igi

fchielyk in of uit , fchoon zy doorgaans aangevallen worden door den, twee, of drie, te gelyk; zy fchynen geenen wederttand te bieden ; alleen gaan zy, zo ras mogelyk ,
weg. De Werkbyen sleeken de Mannetjes niet met den
angel, maar prikkelen bun alleen, als 't ware om ze of te
marten; doch ik vermoed dat dit meer een natuurlyke dan
een geweldige dood mag heeten.
Alle de Mannetjes zyn nu vernield en het zou , in de
daad , noodloos geweest zyn 'er eenigen te behouden
om de Koningin in 't Voorjaar te bevrugten. Dat 'er veel
meer geweest waren , dan noodig was, kan ik gemaklyk
gelooven, want dit zien wy in de Natuur over 't algezneen S doch zy rigt haare werkzaamheden , fchoon 'er
overtolligheden zyn mogen , altoos ten goede in.
Wanneer de Jongen geheel voortgekomen , en of de
Celletjes gevuld zyn , of niet meer Honig in te zamelen
valt , dan is de tyd verfcheenen om voor den Winter in
de Korf te blyven.
Schoon ik nu eene Koff voltooid heb , en 'er gecne
werkzaamheden , geduurende de Wintermaanden, plants
grypen , is nogthans de Historic van deeze Karf onvolkomen , tot den tyd toe dat ze een nieuwe Zwerm uitizendt.
Naardemeal de Honigby zeer aandoenlyk is voor de
Koude, ontdekken wy, dat zy, zo ras de Koude begint , zeer flit worden , en blyven, den geheelen Winter
door, leevende van het verzamelde in den Zomer en in
den lierfst; een koude dag in den Zomer zelve is meet
in flaat om de Byen te doen t'huis blyven ; dan een regenvlaag op eenen warmen dag, Indien de Byekorf dun , en
aan het weer zeer bloot gefteld, is, zullen zy 'er zich naauwlyks in beweegen, maar zich zo digt in een klomp byeen
voegen als de kaaten zulks toelaaten. Op deeze wyze
brengen zy den Winter door ; doch op een tehoonen
Ong betoonen zy zich zeer leevend en werkzaam , zy
gaan uit , neemen 'er genot van, en ontlasten zich van
',mare vuiligheid : want ik verbeeld my, dat zy zelden die
nitwerpen als zy in de Korf zyn. Om dit te bewyzen,
foot ik eenige Byen in een kleine Korf, en voedde dezelve, eenige dagen , met Honig, en op 't oogenblik , dat
ik ze liet nit vliegen , ontdeeden zy zich in groote hoeveelheid van hunne Ik vermoede daarom, dat
2y, in den Winter, dezelve langen . tyd in de ingewanden ophouden: in de daad , wanneer wy den opgetlooten
N5
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ftaat in den Winter overweegen, en dat zy geene plaats
hebben otn zich van haare uitwerpzels te ontdoen, kunnen wy dit niet wel anders verklaaren. De uitwerpzels
zyn geel van kleur, en naar gelange zy langer opgeflooten geweest zyn , vinden wy de ingewanden, hooger op,
daarmede vervuld.
Het leeven der Byen, in den Wintertyd, is zeer
zelvig, en mag enkel bettaan heeten , tot dat de warmte.
Naardemaal zy alsdan van het door vlyt
Wederkomt.
in den Zomer verzamelde leeven, fchynt het , dat zy eeten
Haar maate van de koude des Saifoens : en by Proefneeming beyond ik, dat een Korf ligter was in een koude
week dan in een warmer; dit bewoog my tot naauwkeuTiger Proeven , om te verneemen hoe veel Honigs in den
Winter verteerd werd. Ik bragt de Korf op de fchaal,
den 3 Nov. 1776.
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Schoan een niets bedryvende that in grooten deele de
toeltand zy der Byen , den geheelen Wintertyd door ,
gaat nogthans het werk by de Koningin tot den aanwas
in den Zomer voort. De Eitjes beginnen te =ellen ,
ik geloof, dat zy, in de ['nand Maart , gereed is ter legging; want de jonge Byen zwermen in Juny : weshalven
de Koningin der Byen de vroegtle Broeciller is van alle
ens bekende Infeelen. In gevolge bier van gaan de Werkbyen eerder aan den arbeid dan eenige andere Infeelen van
deezen Itam. Dit kunnen en Koningin en Werkbyen beide
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(de doen ; dewyl zy, den Winter door, in eene Maatfchap-

py leeven; en het is voor deeze Diertjes noodzaaklyk;
naardemaal zy vroeg in den Zomer eene Volkplanting
moeten vormen , die voor zichzelven moet zorgen tegeu
den volgenden Winter. Dit alles vordert , dat zy alle andere InfeCten vooruit moeten zyn in werkzaamheid ;
Want deeze zullen alleen Jongen krygen, die voor zichzelven zorgen moeten in den Zomer ; niet onder de
noodzaaklykheid zynde om voor den Winter op te leggen.
In de. maand April vond ik in de Celletjes jonge Byen
in allerlei fland , van het Eitje of tot •iet Popje toe: eenige deezer hadden reeds de kleurverandering ondergaan , en
dus naby den itaat Om te kunnen vliegen; waarfchynlyk
waren 'er reeds uitgevloogen. Naardemaal dit Saifoen te vroeg is om fpyze voor den Worm van buiten
te haalen , komt het opgelegde Meel dan te ftade; doch
zo ras de Bloemen beginnen te bloeijen , verzamelen de
Byen versch Meel, fchoon zy Meel in voorraad hebben ;
aan het verfche de' voorkeus geevende.
Van de Koningin.

De Koningin gelyk ze genaamd wordt , heeft meer
de aandagt getrokken dan alle de andere Korfbewoonders, fchoon de Werkbyen dezelve veel meer verdienen.
Derzelver aantal , en de wyze waar op zy zich aan bet
oog Moot geeven , is deezer Historie beter opgemaakt;
doch daar 'er flegts an eenige Koningin in de Korf is,
en deeze naauwlyks ooit gezien worth, kunnen wy alleen tot de uitwerkzelen van haaren arbeid komen , ea
heeft zulks gelegenheid gegeeven tot het maaken van gisiingen , en om meer te zeggen dan beweezen kan worden. Men erkent dat ze gebroed wordt op de gewoone
wyze ; alleen heeft zy eene byzondere Cel voor zich in
hear eerften ftaat , en REAUMUR zegt , „ dat zy in den
,, Wormitaat voedzel van eenen anderen cart krygr." Doch,
dewyl 'er waarfchynlyk maar ane Koningin is , beweert
men , dat , ten einde de geheele Korf niet zou afhangen
van an leeven , de Werkbyen het vermogen hebben om
een gewoonen Byeworm tot eene Koningin te vormen.
Eadden de Schryvers dit enkel als een los nedergefleld
gevoelen opgegeeven , wy mogten het, als onwaarfchynlyk
met fdlzwygen , voorby treeden ; maar zy hebben getiap,t
dit door Proeven te bevestigen: ik zal daarom opgeeven
was
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wat zy, ten deezen opzigte, zeggen, met myne Aanmerkingen daar op.
Een Uittrekzel van den Heer SCHIRACH zal hier toe
dienen. De volgende Proeven werden genomen om den
oorfprong van de Koningin der Byen te bepaalen: „ In
twaalf houten doozen werden twaalf ftukken van een
Raat gelegd, vier duimen in 't vierkant , elk Eitjes en
1Vormen in zich bevattende, en zo opgehangen, dat de
I3yen rondsom elk gedeelte van de Raat konden komen.
In elke doos was een handvol Werkbyen gedaan. Wee-,
tende, dat, wanneer de Byen eene Koningin zullen vor.
men , zy opgetloomn moeten weezen (*), werden de doozen twee dagen Lang geflooten. By het onderzoek , naa
dit tyds verloop , bleek het (men opende alleen zes doozen ,) dat in alle Koninginne-Cellen aangevangen waren,
ken, twee, of drie, in ieder; elle deeze behelsden een Byeworm, vier dagen oud. Naa vier dagen werden de andere zes doozen geopend , en in ieder Koninginne - CelIen gevonden , de Byewormen vyf dagen oud, omringd
met een grooten voorraad van lymerige Rolfe ; en een
deezer Byewormen, met het Microscoop bezien, geleek
in die opzigten eene Werkby.
99 Deeze Proeve werd herhaald , en de Byewormen ,
uitgekoozen om Koninginnen gemaakt te worden, waren
drie dagen oud: en, binnen zeventien dagen, vondt men,
in de twaalf doozen, vyftien aartige en fchoone Koninginnen (t). Deeze Proeven werden in de maand Mey genomen, en men lies de Byen een groot gedeelte van den
Zomer werken; men bezag de Byen een voor een; dock
Been Mannetje was 'er te ontdekken, en nogthans waren
de Koninginnen bevrugt, en lagen Eitjes (4-).
„ Men
($) floe by dit te weeten kwam , kan ik niet begrypen;
want niets van vooren kon zulk eene onderrigting geeven.
(r) Dit berigt is niet alleen onwaarfchynlyk , maar ftrydt
met zichzelve. Vooreerst is het niet aanneemelyk dat eene
handvol Byen zich zou benaar(tigen, om twee, drie, of vier,
Koninginnen te msaken; dewyl wy dat getal in eene groote
Byeleorf niet aantreffen; ten ande l en , fctiynt het onbeaaanbaa r , dat 'er alleen vyftien zouden gevormd worden nit twaalf
deelen ; daar zommige der voorgaande vier jonge Koninginnen
hadden.
t ) Hier is een wonder van eene andere foorr. Koninginnen , Eitjes leggende , Welke (dir moeten wy veronderftellen
dat
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„ Men herhaalde de Proeve met ftukken Raat, alleen
Eitjes bevattende ; doch 'er werden geene voorbereidzels
gemaakt tot het voortbrtngen eener Koninginne
De Proef , om eene Koningin uit een Byeworm
voort te brengen , werd in elke maand van 't jaar, zelfs
in November , herhaald (t).
„ Een Byeworm , drie dagen oud , werd bezorgd
door een Vriend , beflooten in een gewoone Cel ,. en opgeflooten met een ftuk Raat, waarin Eitjes en Byewormen zich bevonden. De Byeworm , drie dagen oud , werd
tot een Koningin gevorrad , en alle de audere Eitjes en
Byewormen vernield (4).
„ In weer dan honderd Proeven heeft men eene Koningin gevormd van Byewormen, drie dagen oud (S)."
WILHELMI merkt op, dat eene Koninginne-Cel , welke
gemaakt wordt terwyl de Byer) opgellooten zyn , gevormd wordt , door drie gewoone Cellen tot den te maaken , wanneer men den Byeworm in het middelpunt plaatst,
en vervOlgens de zyden her ftelt.
Een jonge Koningin, kortlings uitgekomen , werd in een
Korf gezet , van welke men zich vooraf verzekerd hadt ,
dat

dat de Heer SCHIRACH wil dat wy zullen gelooven) zy tot
vrugtbaarheid bragten , zonder toedoen van bet Mannetje.
(7) Waarom Eitjes , die wy veronderaellen moeten uitge.
komen te zyn , en Byewormen voortgebragt te hebben , geene
Koninginnen vormden, kunnen wy niet begrypen.
t) In deeze maand . wanneer de Byen nimmer zwermen,
was 'er geene noodzaaklykheid om Moeders, of bovenrallige
Koninginnen, re hebben; en egrer bragt elke Proeve een fraaije
Koningin voort. Deeze Waarneeming is zo zonderling als een
der voorgaande. In Engeland , en alle Landen daar aan geIyk ,
broeden de Byen bykans nook naa de maand July , en in 't
begin van September is 'er naauwlyks een Popje te zien ;.
deeze Byen , nogthans, broeddeu tot November , en lagers
zelfs Eitjes.
Waarom bragten deeze Byen ze om , in deeze Proeve,
en niet in de andere?
1) De Werkbyen worden , in de bovenflaande Proeven ,
aangemerkt als Abe Wyfjes, fchoon derzclver EijerIokken te
klein zyn om ontdekt te kunnen worden. — Het fchy,it
dat een Byeworm van drie dagen de beste was tot die Proe
ye ; nogthans zou iemand veelligt denken , dat een Byeworin
van twee Own ruim zo gefchikt zou weezen.
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dat 'er geen Mannetjes in waren , en welker Koningin
weggenomen was ; en nogthans lag deeze Koningin Eitjes (*).
De Proeve van den Heer SCHLRACH herhaalende, foot
by vier flukken Raat op met 6611 Byeworm in iede: ;
naa het verloop van twee dagen waren de Byewor•
men alle dood , en de Byen hadden opgehouden met werken (t).
Een flak Raat, waar uit men alle de Eitjes en Byewormen hadt weggenomen, werd met eenigen voorraad
van Honig, en een zeker aantal Werkbyen, opgeflooten.
Binnen korten tyd werden zy zeer werkzaam , en men
vondt , op den avond van den tweeden dag , driehonderd Eitjes in de Cellen (4.). Idy herhaalde deeze
Proeve, met denzelfden uitilag , en de Byen werden aan
zichzelven overgelaaten ; zy plaatfen Koninginne- Wormers
in de Koninginne-Cellen, op nieuw vervaardigd, en andere
in de Mannetjes - Cellen ; de overige werden ongettoord
gelaaten. — Hy nam op een anderen tyd twee ilukken
Raat , waarin noch Eitjes, noch Byewormen , waren ,
-foot ze met een zeker aantal Werkbyen op, en bragt de
doos in een kachelkamer ; den volgenden avond bevatte
een der ilukken Raat verfcheide Eitjes, en het begin van
eene Koninginne-Cel, die ledig was.
Behalven de korte Aanmerkingen , welke ik aan den
voet des blads op de Proeven van de Heeren SCHIRACH
en WILHELM' gemaakt heb, verzoek ik, dat men in agt
neeme, dat ik veele twyfelingen heb ten aanziene deezer Proefneemingen , ontfaande uit verfcheide omflandigheden , welke my in den loop myner Proefneemingen
voorkwamen.
De drie volgende Stukken fchynen zeer aan te loopen
tegen derzetver waarfchynlykheid. Vooreerrt. Ben Zomeravond in Engeland is doorgaans te koud voor eene zo
klei.
(4) Merin is geene verborgenheid; maar kwamen de Eities nit
(t) Dit is de waarfchynlykite uitkomst in den loop van alle
deeze Proefneemingen.
(t) Dit zou toonen dat de Werkbyen, naar welgevallen ,
in Koninginnen kunnen hervormd worden, en dat zy, uoch
de Eitjes , behoeven bevrugt te worden ; en , indien dit het
ye/al ware , zou 'er geen noodzaake zyn tot al den ontflag
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kleine hoeveelheid Byen , om zo leevend en wakker te
weezen , dat zy nieuwe werkzaamheden zouden aanvangen : zy worden dermaate van de koude bevangen , dat ze
bezwaarlyk in den dag weder bekomen; en ik zou vermoeden , dat, waar ook deeze Proefneemingen gedaan worden, (en zommige, zegt men, dat in Engeland genomen
zyn ,) het daar toe ook te koud is. — Ten tweeden.
Indien het war zo warm ware, dat dit uitwerkzel geen
plaats greep , dan zyn de Byen zo rustloos , dat zy doorgaans zichzelven ombrengen, of . afmatten; althans , naa
eenige weinige dagen opiluitens , vmdt men ze meest dood.
.-- En ten derden, het gegeeven berigt van de vorming
eener Koninginne-Cel doer my, onaangezien de bovengernelde hindernisfen, welke eigen zyn aan de Proefneeming , het geheel voor een verdichtzel houden.
Ten aanziene van de eerfte zwaarigheid, welke van diem
aart was , dat ze alien ilaagen van dusdanige Proeven
wegnam , nam ik de volgende Proef. 1k deed een gedeelte
Byen met Raaten , in welke Eitjes en Byewormen waren, en in eenige Proeven ook Popjes (*), in een warmer plaats , zette ze onder glas, boven razz , welks oppervlakte overdekt was met aarde, om het opdampen van
fehadelyke lugt te voorkomen : weetende , dat de Byeworm gevoed wordt met Byenbrood of Meel, droeg ik
zorg om 'er eene Cel of twee, met deeze zelfaandigheid.
gevuld , by te voegen ; als mede Bloemen van Planten, die veel Meels opleverden; Honig ook , ten voedzel
voor de oude Byen. In deezen ftaat waren myne Byen
voor de koude berchut , en van het noodige voorzien;
doch , naa eenige dagen opgeilooten geweest te zyn ,
kwamen de Byen, die in leeven gebleeven waren , aan
de opening , liepen en vloogen rond, maar trokken allengskens weg ; en de Raaten , enz. onderzoekende, vond
ik
(*) Ik verkoos eenige Popjes te ueemen; want ik veronderItelde , dat, wanneer myne Byes flierven, de Popjes, als zy
uitkwatnen , 't geen binnen weinig dagen lion& te gebeuren,
niet weetende waar keen te gaan, zorg zouden draagen voor
de Byewormen , die uit de Eities mogten voonkomen ; maar,
tot myne verwondering vond ik geen Eitjes uitgekomen, geen
Popjes tot den Byenflaat gevorderd; alien dood. Waar uit ik
begon te vermoeden, dat de tegenwoordigheid der Byen voor
beiden noodig was.
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ik de Byewormen dood , en geen werk , hoe genaamd ,
aangevangen.
De Koningin, de Moeder van alle, op welk eene wyze voortgebragt , is een waar Wyfje, verfchillende en
van de Werkbyen , en van de Mannerjes. Zy is zo groot
niet van romp als het Mannetje, en fchynt in alle deelen grooter dan de Werkbyen. De Ichaalen , onder aan
den bulk der Werkbyen, zyn niet alle van dezelfde kleur;
dat gedeelte, 't welk overdekt wordt door de bovenfte
fchaal, ligter, en het onoverdekte donkerder zynde ; dit
ligte gedeelte eindigt niet in een rechte lyn , maar in twee
kromme, maakende een punt. Al het welk den buik een
ligter kleur geeft in de Werkbyen, inzonderheid als dezelve uitgezet of verlengd wordt.
De tong van het Wyfje is veel korter dan die van
de Werkby, rneer gelykende naar die van het Mannetje ;
nogthans zyn de tongen van de Werkbyen niet alle van
dezelfde langte ; maar Beene hebben die zo kort als de
Koningin.
De gedaante des buiks van het Wyfje, by zulke Dieren , verandert een weinig , naar den ttaat waarin zy zich
bevinden; maar_ de buik van het Mannetje en de Werkby verandert bykans niets : dewyl zy, wat de vetheid betreft , altoos byna zich in denzelfden flaat bevinden; fleeds
overvloed van voedzel hebbende. Dan de buik van het
weezenlyk Wyfje verandert zeer veel ; dezelve is van
eene verfchillende grootte en gedaante in den Zomer en
in den Winter : in den Winter, mag men zeggen , dat de
bulk de natuurlyke grootte en gedaante beeft ; over 't
geheet is het Wyfje dikker dan de Werkby, en deeze
meerdere dikte befpeurt men ook in den buik, 't geen
waarfchynlyk veroorzaakt worth , doordien de Eijerftok
in den Winter vry groot is, en de vergaderplaats voor
het zaad vol. Het uheinde van den buik is meer zamengetrokken dan by de Werkbyen , de laatfte fchaal
loopt aan beide de zyden naauwer toe, en meer in een
punt uit aan den aars. De fchaalen zyn, in dit Saifoen ,
meer opeengerchooven , 't geen alleen ontdekt kan worden door ze uit te haalen.
In den Voortyd , en in den Zomer, valt het gemaklyker,
de Koningin te onderkennen ; de buik is niet alleen dikker , maar ook veel ]anger, dan voorheen, 't welk ontftaat uit het aangroeijen der Eitjes. Men onderfcheidt
ee.
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eene Koningin van de Werkby, enkel door de grootte,
en colt eenigermaate door de kleur; doch dit taattfe valt
Diet zo gemaklyk te bepaalen , om dat het verfchil in
kleur zo merkbaar niet is op den rug , en men de Koningin doorgaans • op den rug ziet. Maar, wanneer men
eene Korf doodt , is de beste wyze alle de Byen te ver•
zatnelen, en op een wit papier te verfpreiden, of ze in
water te doen in een breeden ondiepen wino fchotel
waarin zy dryven en als dan kan men gemaklyk de
Koningin uitvinden.
Naardemaal de Koningin broedt in het eerEte jaar dat
zy te voorfchyn komt , en de Eijerftokken nimmer gee
heel ledig zyn, is eene oude Koningin waarfchynlyk dikker dan een nieuw gebroedde: of het west zyn , dat de
Eijerftokken en Eitjes zich vormen in den Poppeallaat,
gelyk dit plants heelt by den Zydeworm, 't geen ik very
pnderilel dat gebeurt.
De Koningin is mogelyk kleinst els zy gebroed heeft,
Want daar zy Eitjes zal beginner te leggen, omtrent de
maand Maart, moet zy welhaast weder dik en vol wor•
den; doch ik geloof, dat haare Eijeritokken nooit ledig
zyn; altoos Eitjes, fchoon zeer klein , in zich hebbende.
Zy heeft vet in haar buik even,als de andere Byen.
Het is hoogstwaarfchynlyk , dat de Koningin, die met
een Zwerm weg trekt, eene jonge Koningin is; want des
Mannetjes gam; met de Zwerm heenen om haar te bevrugten ; dewyl zy in 't zelfde jaar moet beawangerd
't zelfde jaar.
zyn; want zy broedt
De Koningin heeft een Angel gelyk aan die van de
Werkby.
Van het getal der Koninginnen in eene Korfe

Ik geloof dat een Korf, of Zwerm, maar eene Konirigin
beeft; ten minften, ik heb 'er nooit meer dan
een Zwerm aangetrofFen , of in een oude Korf
Korf in den
Winter, en waarfchynlyk is het dit, 't Welk een Korf
nitmaakt: want, wanneer 'er twee Koninginnen zyn, ttaat
'er eene verdeeldheid ftand te grypen: I ISrt fpreekt Van
boventallige Koninginnen, en verzekert, dat by ze heeft
zien ombrengen door de Werkbyen, zo Wel als door dte
Mannetjes.
Op den 18 November des . faars 1788, doodde ik eene
Korf, die den voorgaanden Zomer Met gezwermd hadri
0
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fchoon zy alle dagen daar toe gereed fcheen. Doch toen
'er , de zwermtyd verftreeken zynde , niets van dien
aart was voorgevallen, begon ik te vermoeden, dat de
reden hiervan daar in re zoeken was , dat 'er geen jonge Koningin of Koninginnen in waren, en ik vond 'er
sleets den eenige. Dit Levert eene foort van vermoedelyk bewys op, dat ik wel gegist had; of men zou moeten veronderflellen, dat de Byen, toen zy beflooten had.
den niet te zwermen , alle Koninginnen, an uitgezonderd, verdelgden. In eene Korf, door my uitgerooid, outdekte ik geen Mannetjes, en maar a pe Koningin.
Deeze byzonderheid, dat 'er zo weinig Koninginnen gebroed worden , meet ontftaan uit de natuurlyke zeker.
heid, waarin zich de Koningin bevindt, uit hoofde van het
leeven hi eene Maatfchappy : want, fchoon 'er in een
Wespen-nest, en by andere Byenfoorten, maar eene Konin.
gin is, broeden deeze eene groote menigte Koninginnen,
tot eenige honderden toe; doch, geduurende den Winter,
in gecne Maatfchappy leevende, zyn ze blootgefteld aan
eene groote verwoesting ; zo dat, waarfchynlyk, van de
honderd geen een leeft om in den Zomer te broeden.
1k heb gezegd, dat de Koningin met de maand July
ophoudt met Eitjes te leggen : en dan wordt zy door
de Mannetjes bezwangerd, eer deezen fterven. De Heer
RIEM zegt, de paaring tusfchen het Mannetje en Wyfje
waargenomen te hebben; doch vermeldt niet in welk Salfoen. 1k zou bier aan twyfelen: maar de Hoer SCIIIRACII
veronderileit, dat de Koningin bevrugt wordt zonder paaren. Ik weet niet, of by, daar mede, weent, dat zy
't geheel niet bevrugt worde, en met den Heer DEBRAW
veronderlielt, dat de Eitjes, naa dat ze gelegd zyn, de
bevrugting ontvangen door eene foort van kleine Mannetjes, die over de Cellen heen gaan, en bun agterfte in
de Cellen lteeken, zo dat zy de Eitjes befiryken (*).
De Heer BONNET oordeelt het niet nooclig dat de Mannetjes, ter 'verrigting deezer bezigheid, klein zyn: want
by zag een kloek Mannetje, gaande over een ftuk Raat,
zich ophoudencte by elk Celletje, waarin een ,Eitje was;
doch
(*) Heer DEBRAW, weetende, dat de Mannetjes, in het
laatst van de. Zanier, of in den Fierfst, fierven, ondt zieh
genoodzant,t een ken foort van Mannet;es, den Winter ever
leevende, tot dat einde to veronderfiellrn.
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doth by geen ander; geevende met het agterlyf op den
mond van het Celletje driemaal een flag : en dit veronderitelt by dat de wyze is om de Eitjes te bevrtigtene
Het getal van drie is altoos een beroemd getal geweest
loch het zal niets uitvoeren waar geen Mannetjes zyn,
't welk het geval eener Byekorf is in de Lente , . den
tyd wanner de Koningin het meest bezig is met Eitjes
te leggen 't geen hem deedt veronderftellen, dat de dienst
der Mannetjes beItondt in de Byewormen met hun zaad
te voeden.
Het is waarCchynlyk , dat de paaring gefchiedt gelyk did
der andere Infee-ten. De paaring van eene andere Byenfoort heb ik gezien y en deeze was overeenkomftig met
die van de gemeene Vlieg. De Angel is op dien tyd
uitgeilooken , en op den rug gekeerd tusichen de twee
Diertjes ; zy zyn eenigen tyd bezig in dit bedryf.
De ointlandigneden betrekking hebbende tot de be'
vrugting der Koninginne , niet bekend zynde , is 'er eene
tuime plaats voor gisimgen overgebleeven, en toudert
SchryVers , indien zy hun gevoelen alleen als gisfingeri
hadden medegedeeld, van hunne opregtheid blyk gegee=
%Ten hebben; doch zy zyn vender gegaan, en hebben hurtne begrippen, als daadlyit bellaande zaaken , willeti doed
Belden.
(Het Vervoig by de eerfie gelegenheid.)
limumammommemnimmlimWide■la

VERSLAG VAN HET LEE VEN EN DE SCHRIFTEN VA.
SOAME JENYNS

Esq.

((lit het Engelsch,)
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die langen tyd een plaats van onderfcheiden rang in de geleerde wereld bekleed heeft ,
werd gebooren in den jaare MDCCV t te Bottisham , in
Cambridgeshire. Hy was de denige Zoon van ROGER JE-7,
NYNS , kidder te dierzelfde plaatze , en zyne . Moedef,,
wier Doopnaam PALMIER was, behoorde tot het Geflacht
van den nog leevenden dnARLEs pAtznin. , Bart.
Naa dat by de gewoone Schoolen doorgegaan was, werd
by als Lid aangenomen in St. yohn'i College , te CdOi•
bridge. Zyne uitlteekende bekWaarnheden ontdekteii
vroeg door eene menigte van Proeven en Dichtibikjes, did
blyken droegen van een jeugdig Vuur, Veele van deeze
0 2
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laatfle maaken een groot gedeelte uit van een Conettles
of Poems, door wylen den Heer ROBERT DODSLEY , in VI,
Deelen , in 't Iicht gegeeven.
Zeer vroeg tradt by in den egt met Jonkvrouwe swam,
dic groote middelen bezat , en over welke zyn Vader
Vongd was. In deeze vereeniging, gelyk maar al te dikwyls bet geval is, was de neiging van den jongen Heer
JENYNS min geraadpleegd dan de voordeelen , die men
veronderilelt vastgehegt te zyn aan Ge/dhuwelyken. De
gevolgen waren zodanig als men zich gereedlyk kan verbeelden ; het gedrag van den Heer JENYNS, jegens zyne
Egtgenoote , kan aan de wereld niet voorgebouden worden als een voorbeeld van Huwlyksleeven ; 'er volgde
eene Egtfcheiding, welke de laatstgemelde niet lang overJeefde. Kort naa Kaaren dood , trouwde by eene tweede
Vrouwe , wier Doopnaam was GREY , zo men veronder(telt eene Bloedverwante van hem; dewy/ by haar, by het
leeven van zyne eerfte Vrouwe, Nigt noemde. Deeze
Vrouwe overleeft hem.
Mr. JENYNS deedt zyn eerfte treede op het tooneel des
openbaaren leevens onder het opzigt van den beroemden
Sir ROBERT WALPOLE. Hy kwam in het Huis der Getneente als Reprefentant van de Stad Cambridge, welken
post by veele jaaren bleef. In den jaare 1/DCCLVI
werd by aangefteld tot een der Lords van den Koophandel
en Plantadien ; welke waardigheid by bekleedde , tot dat
die Vergadering ontbonden werd in 't jaar MDCCLXXX.
Het eerfte Werk van aanbelang, 't geen onze Schryver
uitgaf, kwam in 't jaar MDCCLVII te voorfchyn , onder
den Tytel : An Enquiry into the Nature and Origin of
Ivil. 't Is ondoenlyk voor ons , bier te treeden tot
de ontleeding van een Vraagftuk, 't geen , zints zo veele
Eeuwen, de gedagten der befpiegelende Wysgeeren heeft
bezig gehouden. De wyze, op welke de Heer JBNYNS
rede geeft wegens den oorfprong des Kwaads , verfthilt
van die, waar op, zo verre wy weeten , eenig Schryver
vdOr hem zulks gedaan heeft. Hy is van begrip , dat
Goed geheel zonder Kwaad voort te brengen , een van
die onmogelykheden is , welke Oneindige IVIagt zelve niet
kan volvoeren : en dat alle Kwaad het beftaan alleen
verfchuldigd is aan de noodzaaklykheid van deszelfs eigene natuur : waar door by verftaat , dat bet Kwaad met
mogelyk held niet zou hebben kunnen voorkomen worden zonder het verlies van eenig meerder Goed : of de
toe-

VAN SOAM JENYNS.

193
toelaating van eenig nog grooter Kwaad. Veel Kwaads,
denkt hy, moet onvermydelyk zich indringen, door de
natuurlyke betrekkingen en omftandigheden der dingen ,
in het volmaaktite Stelzel van gefchapene Weezens, zelfs
tegen den Wil van den Almagtigen Schepper ; om dat
het niet kan buiten geflooten worden, zonder tegenftrydigheden te werken; deeze geene voorwerpen van Magt
zynde, is het geene verkorting der Almagt, te beweeren,
dat die dezelve niet kan uitwerken.
Dit is de grond(lag van JENYNS Onderzoek , met veel
fcherpheids doorgehaald door Dr. JOHNSON (*). Wy willen bier alleen aanmerken , dat de oplosfingen van dit gewigtig en duister Gefchilftuk niet min verfcheiden zyn
dan onvoldoende. Hier over hebbe men zich , egter,
niet te verwonderen; de loodlyn van 't menschlyk Vernuft is zeker te kort om de diepte der Godlyke Bedeelingen te peilen: en het meestbevattende Verftand te klein
otn de plans van Oneindige Wysheid te bevatten. Zelfs
tie hdogfte Rangen van verftandige Weezens zyn , misfchien , onkundig van de redenen der Godlyke handelwyze in dit opzigt, en onbekwaam otn de onderfcheidene einden te ontdekken , welke beantwoord kunnen
worden, door de toelaating des Kwaads in het verbaazend en zo zeer zamengefteld Stelzel des Heelafs. Genoeg
mogen wy het rekenen, te bedenken, dat, onaangezien
de menigvuldige onheilen , welke het menschlyk leeven
omringen, het oppervlakkigfte onderzoek in de Bedee1un.
gen der Voorzienigheid, en van de Werken der Natuure, genoegzaam is om ans te overtalgen , dat Goedheid
over 't geheel heerscht : want wy zyn omringd door de
blykbaarfte en treffendite kenmerken, van een goedgunftig
plan; en, hoe verder wy onze nafpeuringen voortzettea ,
hoe overtuigender blyken wy ontrnoeten van deeze troostvoile waarheid.
Mr. JENYNS gaf, in den jaare MDCCLXI, twee Boekdeeltjes in 't heist; het eene behelsde eenige Staatkundige Proeven ; het ander eene Verzameling van zyne
Dichtftukjes. In deeze verzameling treft men aan, eene
Overzetting van Mr. AZAAK
BROUwN's Latynsch
DichtZie JonNsoN' s Literary Magazine : men kan ook Dr.
yourisoN's Review vinden in een CollecRion of his Fugitive Pieces
in a Vol. aJs meta in de laatfle Uitgave zyner Werken.
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Dichtftak over de Oufteiflyltheid der Ziele , en eene foort
van Leerdicht over de Danskunst , op w1ke de Heer jurmrs in zyne Jeugd zeer geiteld was. Iii 't zelfde jeer
kwam van hem uit, eene Ode op 'sKonings Huwelyk.
In 't jeer MDCCLXVII fehonk hy zyne Thoughts on
the Caufes and Conliquences of the prefent high Price of
Provilions. In 't zelve fchryft hy den hoogen Prys der
Eetwaaren voornaamlyk toe aan twee oorzaaken ; den
aanwas der Nationaale Schuld , en de vermeerdering
onzer Kykdommen; dat is, met andere woorden , eau de
Armoede van bet Publiek , en den Rykdorn van byzondere Perfoonen. By deeze oorzaaken voegt hy de
vermeerdering der Verteering ontftaande uit eene algerneen beerfchende WeeIde , die elle Rangen befmette. -nit Stnkje is vol zeer fchrandere Waarneerningen. De
Nieuwspapieren van die dagen lieten niet na 'er verfeheide aanmerkingen op te maaken, en, in de dead, gee.
pen, dan die aan 's Lands behoud wanhoopten, konden
hunne toefternming geeven aan de algemeene gevolgtrekkingen onzes Schryvers.
Het Werk van -Mr. JENYNS 't welk bet meeste gerugt
inaakte , is getvteld; 4 View of the Internal Evidence of
the Christian Religion (*). Het geheele plan is begreepen
ander de volgende voortlellen Voreerst , dat 'er
thans voorhanden is een Boek , onder den Tytel : Bet
2Vicuwe Testament. — Ten tweeden, dat uit dit Boek
een geheel nieuw Godsdienstftelzel kan ontleend worden
ten aanziene van de Leerftellingen, niet alleen oneindig
verheven boven, maar gansch ongelyk aan, Mies wat im.
mer in de gedagten der Menfchen opkwam. — Teti
derden, dat men uit dit Boek desgelyks een Stelzel van
Zedekunde kan opmaaken, waar in elk Zedelyk Gebod,
op de Rede gegrond , tot een veel hooger trap van zui,,
yerheid en volmaaktheid wordt opgevoerd, dan in eenig
ander van de fchranderfle Wysgeeren der voorgaande Eeuwen

(*) Van dit Werk hebben wy eene Nederduitfelie Vertaaling,
te Rotterdam by BRONKEORST 1 en te ifinflerdam by SCIAALE•
1141m.P,, ultgegeeven, in den inare r778, onder den Tytel: Beoknkingen over de Imvendige Klaarblyklykkeid van den Cbristly.
ken Godsdienst door. den Heere s., JENYNS, Sebildknaap, met
cenige Aantneritingen opgehelderd. Zie onze liedendaagjebt
raderiandfche Letteroef. VI. D. i St. bl. 335.
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wen ; elk Zedelyk Voorfchrift, fleunende op valfche beginzelen, wordt 'er geheel uitgelaaten , en veele nieuwe
Geboden worden 'a by gevoegd , byzonder beantwoorderide aan het nienwe voorwerp van dien Godsdienst. —
Eindelyk , dat zodanig een Stelzel van .Godsdienstleere
en Zedekunde het werk niet kan geweest zyn van
eenig Mensch , of een gezelfchap van Menfchen , veel
min van die gemeene, onkundige, en ongeletterde Perfoonen, die het daadlyk ontdekten, en der wereld mede.
deelden; en dat het, derhalven, ongetwyfeld, moest herkomilig zyn van de tusfchenkomst der Godlyke Magt,
dat is, van een Godlyken Oorfprong weezen.
Weinige Schriften zyn algemeener geleezen dan dit
Werk. Verfcheide omftandigheden liepen zamen om het
fterk vertier, en het gretig ontvangen, to bevorderen.
Eenigen vonden 'er het hoogtle genoegen in , anderen
fmaakte het geheel niet; alien flonden zy verlield, dat
een Schryver van die uitfteekenheid , en veranderlteide
Beginzelen, zich opdeedt als een Voorfpraak des Christendom:. Zodanig was , daarenboven, de aart zyner verdediginge , en waren 'er in verfcheide byzonderheden zo
veele aanrnerkingen te maaken op de redeneerwyze ,
welke hy aannain , dat de onvooringenomenfte Leezer, in
den beginne , niet kon naataaten de zuiverheid van des
Schryvers oogmerken te verdenken, en te verouderftellen ,
dat by 'er mode lachte , daar by , in de daad, deftig en
in ernst fprak; want, met al het Vernuft en de Geleerdheid oozes Schryvers, fchynt hy de zaak der Christenheid verdedigd te hebben ,op beginzelen, die, naar de onderfcheide gelleitenis der Perfoonen, of tot Twyfelaary, of
tot Geestiryvery, aanleiding geeven.
Veele Beantwoordingen van dit Werk kwamen 'er uit;
al/een twee derzelven verdienen byzondere opmerking-, en
zyn derzelver Opftelleren waardig : het eertte is van den
Eerw. Dr. A. 1\18.CLAINE Leeraar der .Engelfche Kerk
in 's Gravenhaage (*); het tweede van den Eerw. Mr. TAYLOR (f). Ult het eerstgemelde Tegeniairift zu'den wy
ea-

(*) A Series of Letters addresfed to sonze JENYNS, Esq. on'
occalion of his Hew of the Internal Evidence of Christianity.
(-I. ) A full 4nswer to a late new of the Internal Evidence
of the Christian Religion : In a Dialoge between a Rational
Christian and his &lend. By the Editor of Ben 1{fordeeba4
Letts-es to Elisha Levi.
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„ Ik neem ," fchryft
eene treiT-lide plaats ontleenen
de Eerw. MACLAINE „ het belang van den Christlyken
Godsdienst te zeer ter harte, om my niet ernftig te ver„ zetten tegen uwe wyze van Verdediging. Op uwe Beden.
• kingen, over de Inwendige Klaarblyklykheid van den Christ„ lyken Godsdienst, vallen zeker,, in verfcheide opzigten,
• aanmerkingen te maaken. In 't algemeen is uwe wy,, ze van redenkaveling noch bondig noch naauwkeurig.
„ Uwe ophelderingen loopen wyd of van de beginzelen ,
„ tot Welker opheldering en aandrang zy moeten dienen.
„ Men zou zomtyds in verzoeking komen , om te den„ ken, dat gy deeze beginzels uit het ooge verloor, to
,, midden van den wyden omhaal van bewyzen en wear„ neemingen , welke gy aanvoert om ze te onderileunen
,, en terwyl wy veele trekken van geest, vernuft en we-.
fpreekenheid , bewonderen, welke ons treffen te midden
„ van deeze fchitterende verwarring, bedroeven wy ons
„ over bet gebrek aan klaare orde en wysgeerige juist,, held, volarekt vereischt in een Werk van deezen aart.
„ Gy gelykt volkomen op een Man, die fchielyk over.
„ gebragt is op een nieuvv tooneel, waar eene menigte
van voorwerpen hem in eenen opflag treft , en die
• eene befchryving daarvan aanvangt eer by tyd gehad
heeft om derzelver fchikking en verband te overwee.
,, gen. Of, om eene andere gelykenis te gebruiken, die
„ Bader komt aan uw byzonder geval, gy gelykt op een
„ volyverig en moedig Vrywilliger , die zich gefcheept
„ lieeft op een Vaartuig, door vyanden 'oinringd, en over1 , vallen door ftorm , en dat Schip begint te verdedigen
„ en te beiluuren, zonder die kunde in de Zeevaard, of
3, in
Wy hebben in ons Mengelu'erk nit deeze Brieven van yin,
MAINE twee hier herinnerenswaardige Stukjes geplaatst: het eerfie voert ten Oplebrift: De Leerfiellingen, Geboden en Beloften,
*ties Christendoms, en het Begrip eens Proefilaats, niet geheet on-

evereenkomflig met de denkbeelden des Menschaams vOcir de ver,
landigiug van het Euangelle; het twee de, Aanmerkingen over
's Menfchen Verdorvenheid en de Verzoening. De Heer Vertaaler en Toefchikker dier Stukjes zou 'er meer gegeeven
hebben, hadden de Uitgeevers geen reden gevonden, om (tit
vcrdere plaatzing t e weigeren. - De ophelderende Aanmerkingen in de IVederdziiticke Fertesalin‘ zyn van geene vet/
dienflen antbloot.
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in de Sc'ieepsverdediging , welke noodig is oth zich
„ van behoudenis en overwinning te verzekeren (*)."
Vernuft kan , even gelyk alle andere vermogens der
Menschiyke Natuure, oordeelkundig en heilzaam, of ongerymd en fchadelyk , aangewend worden. Wanneer het
zich toelegt op het naafpeuren van nuttige waarheden,
en bet uitbreiden der grenzen van weezenlyke weetenfchap, doet het zulke belangryke dienften aan het Menschdom , dat het den hoogiten lof waardig is. Maar , 't
zy dat zommige Perfoonen , niet te vrede met dat aandeel van agting wegens oorfpronglykheid, 't welk verkreegen kan worden op de effene paden van waarheid en gegond veritand,'t zy dat zy het noodig vinden Om de fcherpzinnigheden van drogredenkunst te gebruiken tot het verdedigen van begrippen, welke zy door verkleefdheid aan
Party hebben aangenomen , gebeurt het menigmaal, dat
uittteekende bekwaamheden zich, met voorbedagten raade ,
bezig houden om ingebeelde en wonderfpreukige Stelzels
op te rigten, of Leeringen voor te ftaan , onbeftaanbaar met
de groote Regten en Belangen de's. Menschdoms.
Van dit misbruik des Vernufts , gaf Mr. JENYNS een
treffend voorbeeld , in den jaare MDCCLXXX , by de
uitgave van zyne Disquifitionr on feveral Subjects. De on,
derwerpen, in dit SL uk onderzogt, zyn acht in getal.
De Keten van het aigemeene Weezen, of de trapswyze vorderingen in de Natuur, van de laagere tot de hoogere Rangen van Beftaau. Wreedheid omtrent de mindere Weezens ; welke by verdedigt , op de veronderftelling dat
de Mensch een ingefchaapen en oorfpronglyk beginzel
van kwaadaartigheid heeft. — Het voorgalnde Beltaaa
des Menfchen ; eene Leeraelling , welke hy in goden
ernst verdedigt. — Eene Bovennatuurkundige Verhandeling over den Tyd ; waar in het blykbaar
, dat hy,
gelyk veelen v6Or hem , zichzelven verliest in eene menigte van woorden.
in de vyfde Naalpeuring betreedt by het veld der Analogle, zo vol verbeelding, en
'wyst

,,

C) Wylen de AardsbisCchop

CORNWALLIs ,

die geen Man

van diepe gelcerdheid was , las dit Boek, en verklaarde hqt
tertiond voor eene alieruitaeekendfte verdediging van den Christlyken Godsdienst. Hy fprak. 'er als zodanig van by zyne
jeaeit, die Mr. JENviNs geluk wenscbte met 's Aardsbisfchops
gunftig gevoeien van zyn Werk.
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wyst verfcheide overeenkomften aan tusfchen de StofFelyke
en Zedelyke Wereld , meet gefchikt om de verbeekfing
gaande te houden , dan om voldoening te fchenken aan den
%Vysgeerigen Onderzoeker. — De drie laatfte handelen ova.
bet Redelyk Christendom, over het StaatsbeJiuur en de Burgerlyke Yryheid, en over Godsdienflige Vastfiellingen. Op
deeze yak , in verfcheide opzigten , veel te zeggen; en
zyne tegenkanting tegen alle vastgeftelde beginzelen van
Burgerlyke Vryheld , in de zevende Verhandeling , ontnioette
inzonderheid wederfpraak (*).
Behalven deeze Stukjes vervaardigde Mr. JENYNS ) gelyk zulks wel verwagt mogt worden van een Lettervriend
van Lord CHESTERFIELD, eenige Vertoogen in bet Tycl.
fchrift: The World (f).
Met d6n woord , zyne verftandige Vermogens waren van
den eerflen rang. Zyn leeven was zeer werkzaam, en vol
afwisfelingen. fly bepaalde zich niet tot zyn Boekvertrek , maar verkeerde in de groote wereld. Zyne denk.
beelden waren vlug , en by drukte zich net uit. Dit is
bet Character zo van zyne Schriften in Rym als in Onrytn. Mr. EDMUND BURKE heeft met regt aangemerkt,
dat JENYNS een der geenen was , die het zuiverst Engelsch fchreef, .dat is , 't eenvoudigst en oorfpronglykst
Engelseh , 't minst befmet met vreemde woorden.
Mr. JENYNS was klein en rank van geftalte , by hadt
een kleine wen, of uitftek , aan den hals. In zyne Jeugd
was by zo zeer op Kleederpragt gelteld , dat by onder
de Pronkers van zynen tyd nitflak ; doch in 't laatst
zyns leevens vertoonde hy zich in geringe kleeding , doorgaans met een Bever - overrok , met biaauwe ilegte Laarskonsfen. De Lange tyd , welken hy voor de Stad Cambridge als Vertegenwoordiger verfcheen , wyst uit, dat hy
een volkbehaagend Character moet bezeten hebben; en nog.
thans helde zyn aart zodanig tot bet fchraapzugtige over,
dat men weet dat by de Almanakken , die hem als Lord
van den Handel en Plantadien als een gift toekwamen,
van onder de handen der Boekverkooperen weghaalde.
Op
CI') Met klein gefchiedde zellts in een Gefchrift: An Answer
to the Disquilition on Gouvernment and Liberty. Met veel
gecsts werd het befpot in the Dean (q UCKER) and tke Squire,
a Political Eclogue, humbly dedicated to sonme, JENYNS, Esq. by
the Aut lior of the Heroic Epistle to Sir wininat CHAMBERS.
lU No. 1gs, 153, 157, 163 en 178 zyn van zyne hand.
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Op den achttienden van Wintermaand , des jaars
NIDCCLXXXV1I , overleedt de Beer JENYNS ten zynea
huize in Tilney jtreet , en op zyn Doodbedde , door
YOUNG, met zo veel regts , een Ontdekker van het Hart,
geheeten toonde by eene opregtheid, waarmede hy de zaak
des Christendom. verdedigd hadt. „ Op zyn Ziekbedde ,"
getuigx zeker Schryver,, „ ging hy den loop zyns leevens
naa , en met een zigtbaaren glans van vergenoegen beDI tuigde hy, te gelooven , dat zyn klein Boekje over
,, bet Christendom nuttig geweeSt was. Het was misfcbien outvangen , waar grooter Werken geen ingang
vonden;
en kon dus geflrekt hebben om de Deugd op
St,
35 te wekken , en het vertrouwen op de waarbeid te on „ derfchraagen.. — fly fprak van zynen dood , als iemand
„ tot fterven gereed. fly fchrikte 'er Diet voor als een
itraffe; maar tradt denzelven te ge3) kwaad, of als eene
moete met eene betaamelyke koenheid , als zyne oor„ fpronglyke beftemming , het wenschlyk ontflag van 't
91 geen kwaad was, en de oproeping tot alles beters."

$ESCHRYVING VAN DE CHARACTERS, GEWOONTEN
EN PERSOONEN , DER. OORSPFLONGLYKE BEWOONDEREN VAN AMERICA.

(Overgenomen nit de Travels into North and South Caralina, by

WILLIAM /3AltTltAM.)

(Vervolg van hi.

158.)

VERSLAG VAN DE KLEEDING , DE FEESTEN , EN TNT*
SPANNINGEN DER AMERICAANSCHE INDIAANEN.

e Jeugd van bcide de Sexen , older. de ,Americaaniche
indiaanen , 'er zeer op gefteld , om zich met uitwendige cieraaden op te pronken. De Mannen fcheeren
bet hoofd ,, flegts een kleine kuif overlaatende; beginnende boven op den kruin , waar dezelve omtrent twee
duimen breed , en even zo veel hoog, is , en gekroest
overeinde ilaat; maar deeze kuif, zich agterwaards ftrekkende , verbreedt allengskens; bedekkende het agterhoofd
of den nck. Het Lange agterbair is vercierd met afhangende zilveren kookertjes , en daar aan gehegte zilveren
plaaties; doorgaans is de middelfte. vlegt, verre de langtle
zyn-
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zynde, in een grooter zilveren kooker geflooten , of geItooken in het lid van een riet , aartig gefneeden of be.
fctiilderd ; het hair, daar door heen fteekende, loopt in een
ftaart of kwast uit.
Hunne ooren zyn gefpleeten. Zy fcheiden den rand of
bet kraakbeenige gedeelte af, 't welk in 't eerst vry naauw
en digt met lederen riempjes omwonden, en met versch
Beerenvet beftreeken , words, tot het geneezen is. Men
maakt 'er een ftukje food aan vast,'t welk dit kraakbeenige
gedeelte tot eene ongelooflyke lengte uitrekt ; 't zelve
wordt naderhand rondsom omzet met koper- of zilverdraad , en maakt een halven cirkel uit, gelykende na een
wasfende maan : dit gedeelte van het oor is dan vry beweeglyk, en wappert op de minfte beweeging of buiging
des lichaams; het is daarenboven vercierd met zagte witte
pluimen van Reigervederen.
Een zeer aartig hoofdcieraad, of band, omtrent vier duimen breed , en kunlbg gewrogt of geweeven , kostbaar
vercierd met fleenen , koraalen, enz. omringt het hoofd;
vooraan in 'a midden verfraaid door een hoogopftaande
en Ilingerende pluim van Kraan- of Reigervederen.
De Kleeding is vry eenvoudig en onkostbaar. Zomtyds
een geplooid hemd van linnen aan het lyf, een fchort
dat de benedendeelen dekt: dit deel der Kleeding heeft iets
van de oude Romeinfche broeken , of die der Schotfche Hog'alders , en beftaat doorgaans uit een ftuk blaauw laken
van vooren en agteren tot de knie nederhangende, doorgaans aan den oriderkant getand, en met koraalen of belegzel vercierd. Aan de beenen hebben zy laarzen van laken , die van den enkel tot over het dik des beens loopen ,
en opgepronkt met verfcheide cieraadeu. De voeten befchermen zy door eert fchoeizel, dat veel heeft van de
voetzoolen der Ouden , van beestenvellen gemaakt , en
van geen optool naar de zinnelykheid beroofd.
Behalven deezen toeftel, hebben zy een grooten mantel
van het fynfte laken 't geen zy kunnen bekomen , ahoos
blaauw of rood: deeze mantel is om den rand geboord
met franje of pasfement, en dikwyls bezet met koperen
of zilveren bellen. Eenigen hebben een korten mantel.,
die maar even de fchouders en de borst bedekt : deeze
is op eene kunftige wyze zarnengefteld nit vederen , geweeven, of gelaaten in derzelver natuurlyken ftaat; doorpans zyn het de roode vederen van de Flamingo, of andere van de fchitterendite kleuren.
Grow.
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Groote zilveren halve maanen hangen aan een lint om
den hals, en wapperen op de borst. Om de armen draagen zy zilveren armbanden , zilveren en gouden ketenen ,
ook draagen zy een halsband.
Het hoofd , de hals en de borst , zyn met vermillioen
befcbilderd : en eenige der Krygshelden hebben het val
van de borst en andere deelen des lyfs befchreeven met
beeldfpraakige Figuuren , van bloemen , dieren , Herren,
halve maanen , en de zon in 't midden op de borst. Deeze fdildering van de huid, verhaalde men my, gefehled
in de jeugd , door de huid met een naald te prikken, tot
het bloed 'er nit 'mint, en vervolgens eene blaauwe verf
daar in te firyken , 't geen hun al hun leeven byblyft. —
Het hembd hangt los ma den middel , gelyk een kiel, of
is van vooren gefpleeten , gelyk een nagtrok ; zomtyds
wordt het flyf toegebonden om den middel , door een
fraaijen gordel.
De Kleeding der Vrouwen verfchilt eenigzins van die
der Mannen. Haar fchort is op eene andere wyze gemaakt , breeder en langer,, reikende omtrent op 't midden der beenen: zy hebben geen hembd, maar een kleine
borstrok, doorgaans van gebloemd linnen of fyn lakes,
met belegzel , koraalen , enz. vercierd. Nuoit draagen zy
kousfen , maar laarsjes , die ter halver been komen. Nim.
mer fnyden zy het hair af, maar fcheiden het in vlegten ,
die opgebonden en boven op 't hoofd vastgemaakt worden met een zilveren werktuig, zo dat zy een hoog opgezetten top vormen, vercierd met eene ongelooflyke menigte van listen van verfcheidenerlei kleuren , die van alle
zyden bykans tot den grond toe afhangen. Zy blanket.
ten of befchilderen het aangezigt nooit , dan in byzondere
gevallen , als zy genegen zyn om aan de andere Sete
eenige gunst te betoonen.
Alle de opgemelde cieraaden moeten enkel aangemerkt
worden als vergunningen by byzondere gelegenheden ,
en voorregten der Jeugd , by Huwelyksplegtigheden , Feesten, Dansfen , enz. of wanneer de Mannen zamenkomen orn
een Oorlogsfpel te fpeelen , op den avond onmiddelyk vey5r
dat zy ten kryg uittrekken : want meestal gaan zy bykans
naakt; zich vergenoegende met het fchort, het hembd,
de laarzen en voetzoolen. Zelden draagen de Mannen den
mantel, dan alleen 's avonds in den winter, als het koud
is. De Vrouwen gebruiken een mantel by het danfen,
wanneer dezelve haar ten tinier arekt. Altoos draagen de
Vr9u-
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Vrouwen den borstrok , het fchort , de laarsjes , zelfS
de Meisjes zo ras of zelfs vi5Or dat zy kunnen gaan: de
Knegtjes loopen geheel naakt tot den ouderdom van
twaalf of vyftien jaaren.
De jonge . Priesters , of Geleerden , vertoonen zich altoos
met een witten mantel ; en zy hebben een zeer wel opgezetten UP, die zich als een leevende vogel vertoont ,
by zich. Dit teken van Wysheid en Voorfpelling draagen zy zomtyds als een kuif boven op 't hoofd, zomtyds
op" den arm, of ook in de hand. Deeze Lieden onder.
fcheiden zich ook van andcren door hunne flilzwygenheid , ernstig en deftig gelaad, gernaakten tred ; neuriende 5
by zich zelven , op een zagten toon, Zangen of Liederen,
terwyl zy door de Steden wandelen.
De Americaanjrche lndiaanen zyn, gelyk meest alle andere Volken , op Muzyk en Dansfen beheld. Hun Muzyk
is ftemmelyk of met fpeeltuigen : in 't laatlle geval hebben
zy bykans niets noemenswaardigs; de Trommel. de Ratel, en eene foort van Fluit, gemaakt van riet , of de pyp
van een beestenbeen : op de {quit fpeelen zy flegt en,
in ftede van eenitemmigheid , hoort men de grootfte wan.
geluiden. 't Zyn ook meest jonge knaapen , die zich met dit
onaangenaam fpeeltuig vermaaken ; maar de Trommel en de
Ratel, vergezeld met hunne zagtklinkende item, brengen
eene treffende harmonic voort; de maat naauwkeurig houdende; en het gelaad des Muzykants fchynt , op gepaste
tyden , eene verheffing der ziele aan te kundigen; niet
leen is 'er als dan eene overeenitemming tusfchen hem en
zyn fpeeltuig; maar het treft terftond de aandoeningen det
toehoorderen , als de invloed van een vermogend werkenden geest; 'er is don een vereenigd algemeen gevoel van
genoegen en vereeniging van zielen in 't geheele gezel.
fchap.
Hun Zang en Spel , vereenigd, ftemt volmaakt overeen
in maat met de Dansfers. Zy hebben eene eindlooze verfcheidenheid van pasfen; maar de algemeenfte, die ik de
befchaafdfte noem, en ook by hun de geliefdfle en meestgebruiklykfte is, beftaat in een langzaam fchuivende beurtlingfche pas : beide de voeten zetten zy voorwaards, de
een naa den ander , eerst de rechter voet vooruit, en
vervolgens de {linker. Zy gaan voort agter elkauder in
tegenovergeftelde kringen , te weeten, eerst een kring van
Jongelingen, en daar binnen een kring jonge Dogters; in
tegenftrydige rigtingen zich beweegende: de Jongelingen
gaan
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gaan met de zon om, de jonge Dogters den anderen weg:
de Mennen ftryken hun arm met de open hand, de Vrouwen klappen in de handen, en heffen haare fchelle aangenaame ltemmen aan; beantwoordende aan het iterker gefchreei!w der Mennen, op gezette tyden, by het eindigen
van een couplet : de jonge Dogters heffen alzonderlyk een
Tusfchenzang of Chorus aan.
Orn deeze Dansfen te vergezellen , hebben zy Liederen
van verfcheidenerleien aart, als Heiden- Drink- en Minnezangen , welke laatstgemelde , ik moet het bekennen,
allerwellustigst zyn: ook hebben zy zedige Liederen, die
meest geagt en gebruikt worden.
Eenige hunner meest geliefde Zangen en Dansfen heb•
ben zy van hunne vyanden , de Chaelawr: want het fchynt
dat dit yolk in Dicht- en Zangkunst uitfteekt. Elke Stad ,
onder hun , zoekt de andere in het vervaardigen van
nieuwe Dansliedeeen te overtrelfen. Volgens eene gewoonte onder hun , moeten zy ten miniten denen nieuwen Zang
hebben, om dien aan te heffen by elk Jaarfeest.
Een jong Mustee, die met my kwam tot de Mucclasfes
van Mobile , hadt Chaaaws bloed in zyne aderen van
zyne Moeder, was een fchrandere knaap, door zyn Vader cneerweezen in 't leezen , fchryven, en rekenen; lly
kon het Engelsch vry goed fpreeken. Hy kreeg het in
den zin door het land der ChaFtawen te reizen : zyne inzigten waren grootsch , en zyne oogmerhen ten hoogiten
lofwaardig; niets minder hadt by voor, dan kundigheden
van alle kunften en weetenfchappen op te doen, op dot
hy,, in zyn land wederkeerende, nuttig mogt weezen;
bovenal poogde by in Muzyk en Dichtkunde uit te
ken. Met deeze inzigten verliet by heimlyk de Natie,
toog na Mobile, en tradt dear in dienst van de handeldryvende Maatfchappy der Chatiawen, als een blanke. Zyn
oneganellyk voorkomen , zyn werkzaamheid en gefpraakzaamheid bevieleu dit Volk, verfchaften hem allerwegen toegang , en begunftigden zyn fchranderheid en toeleg. Dan
de Chaalaws , in 't aide hoorende van zyne verbintenis
en vermaagfchapping met de Creeks van 's Vaders zyde,
verklaarden hem voor een Creek, en gevolglyk voor een
vyand, die als een verfpieder onder hun verkeerde. Zy
betlooten , hem heimlyk of te maaken. De jonge Wysgeer
kreeg kennis van hunne vermoedens en vyandlyke oogmerken tyd6 genoeg om zich weg te pakken; fchoen
hard
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bard vervolgel , boodt by wederftand aan zyne bloeddorftige nazetters , kwam te Mobile, en begaf zich order de
befcherming der Evgelfchen, en in dienst eens Koopmans
van Mucclasfe , die gereed was om na de Natie te gaan ;
en , niet tegenftaande den fpoed met welken very reisden , ontkwatnen wy,, ten naauwen noode , de drift en
waakzaamheid zyner vervolgeren , die , in de woestynen
van Schambe , een gezelfchap van Reizigers overvielen , op
den avond naa dat wy deezen ontrhoet hadden; verwag-.
tende hem onder deezen te zullen aantietlim.
De jonge Reiziger,, alle de uititeekendfte nienwe Gezan6
gen en Dichtitukken der Cha&awen geletrd hebbende ,werd
op een groot Dansfeest by de Mucclasfen, twee dagen
naa onze aankomst gegeeven , door de Jeugd iterk gedrongen , om eenige zyner nieuwe Zangen aan te heffen:
by liet zich overhaalen ; het zingen en 1anfen ving aan.
In den kring bevondt zich eene jonge Chaaawfche Slavinne , die kort naa den aanhef de zigtbaarfte blyken be•
toonde van aandoening en droefheid; en voor het eindigen van den Dans vergezelden veele haarer Mededansferesfen haat , in bet itorten van medelydende zugten , en
bet fchreijen van traanen. Zo ras ik gelegenheid had, vroeg
ik den jongen Orpheus , waarom die Zang , zo byzonder
treffend geweest was voor die jonge Slavinne. Hy gaf
any ten befcheid , dat, toen zy onlangs gevangen gem•
men werd , haar Vader en Broeders in bet gevegt fneu.
velden , en dat zy, de meening van den Zang hegrypende,
het droevig lot van haar Gezin zich herinnerde , en niet
kon naalaaten , by bet ophaalen, te weenen.
De zin van den Zang kwam bier op neder:
..411e tnenfchen moeten zeker fterven,
Saloon niemand weete hoe fchielyk.
Nogthans, wanneer de tyd zal komen,
Moge die gebeurtenir vrolyk weezen.
Deeze droefheid wekkende Zedezangen , of Treurdicliten , hebben eene vaardige en gevoelige uitwerking op
hunne driften , en ontdekken eene leevendige gevoeligheid : hun gelaad , daar door neerflagtig, wordt, door een
gemaklyken overgang, zagtlyk opgewekt , vergezeld door
eene aangenaame en klaagende toon : een Vreemdeling verliest zich zeiven , als 't ware , voor ecu oogenbitic , of
wordt
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wordt zodanig ingenomen . door den perfoon onmidde/yk
aan gedaan , dat by gevaar loopt van onverhoed3 zyn eigen
leecr te ontdekken.
Zy hebben eene verfcheidenheid van Spelen , tot oefe•
p ing en tydverdryf: eenige byzonder voor de Mannen , andere voor de Vrouwen , nog andere, waarin beide Sexea
deel neemen.
Het Kaatsfpel wordt voor de edelfte en manly kite oKening gehouden. Dit Spel fpeelt men op een uitgeflrekt
vlak veld , doornails digt by de Stad geleegen : de In.
woonders van de eene Stad fpeelen tegen die van eene
andere, ingevolge eener uitdaaging, waarin de jeugd van
beiderlei Sexen dikwyls deel neemt , en zomtyds ailes war
zy bezitten verfpeelen. Behalven het kaatzen hebben zy
nog andere Spelen met den Bal , waarin zy veel vermaaks
vinden.
Feesthouden en danfen op bet plein, des avonds , is hot
cinde van al bun fpeelen. Daarenboven hebben zy Feest.
dagen bykans voor elke maand des Jaars , welke yourhaatnlyk gewyd zyn aan de Jagt en den Landbouw,
Het Feest der eerile Vilagten is het voornaanifte , en
valt in met het einde des ouden en den aanvang des
nieutven Jaars. Het begint in Zugustus 5 wanneer bet
Koorn tot voile rypheid gekomen is , en elke Stad viert
dit Feest afzonderlyk, wanneer haare eigene ()o ast wordt
ingezameld. 't Zelve vieren zy op de ftaatrykfle wyze. De Inwoonders hebben zich vooraf van nieuwe kieederen, nieuwe potten , pannen en ander huisraad, voorzien :
verzamelen alle hunne verfleetene kleederen en andere
afgehruikte dingen , zuiveren hunne huizen, pleinen ea
iteden, van alle onreinheid ; dit brengen zy, met al het
overgebleevene graan, en anderen ouden voorraad, op een
hoop byeen, en verbranden het met een vuur. Naa geneese
middelen ingenomen , en voor drie dagen mast te hebben, wordt al bet vuur in de Stad uitgebluscht. Geduu•
rende dit Feest, onthouden zy zich van de vuldoening van
eenigen lust of drift, hoe genaamd. 'Er wordt eene algemeene vergiffenis afgekondigd ; alle misdaadigers mugen na fume Stad wederkeeren , en worden dezelve van
hunne misdaaden gezniverd , die men dan vergeet , et de
bvertreeders weder in gunfte aanneemt. — Op den morgen des vierden dags Maakt de Hoogepriester , door
droog hour op elltander te wryven, nietaw vuur op het.
°pit.
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openbaar pith), waarvan elk huis in de Stad van nieuw
en zuiver vuur voorzien wordt.
Alsdan gaan de Vrouwen na het Koornland , en brengen van daar nieuw Koorn en Vrugten, die , op de beste wyze, in verfcheide fchotelen gereed gemaakt worden;
ook wordt het drinken , met veel plegtigheids, naa het
plein gedraagen, waar het Volk vergaderd is, opgepronkt
met nieuwe kleederen en cieraaden. De Mannen zich
onthaald hebbende, words bet overfchot weggenomen , en
onder de Huisgezinnen in de Stad verdeeld. De Vrouwen en Kinderen vermaaken zich in haar Gezin, en komen , met den avond, op het Stadsplein , waar zy danfen ,
zingen, en den geheelen nagt vrolyk zyn; eene gefchikte
en voorbeeldlyke voegelykheid bewaarende. Dit duurt
drie dagen lang; de vier volgende dagen ontvangen zy
bezoeken, en verlustigen zich met hunne Vrienden uit de
nabuurige Steden , die zich gezuiverd, en ter Feesthouding voorbereid, hebben.
111■11111MIMMINIMMI■
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eenen fchoonen morgen , in de langite Lentedagen, leiOp de de jonge Dafnis zyne dartelende Kudde door de
malfche en klaverryke Vlakten. — Hy zag de itatige Zon
langzaam uit de kimmen ryzen, en zich boven den Orifont
verheffen , hare koesterende Itralen, met eenen fchitterendea
glans, over de digt gebladerde Bosfchen, en tangs de Went.
ryke Velden , verfpreiden.— Het malfche gras lag nog bedekt
met verkwikkende dauwdrupjes, welke, door de Zon befehenen , allerwege als kristal fchitterden. — De vrolyke Boschen Veldbewooners lieten atom hunne lieflyke flemmen hooren;
gezamentlyk bun vroeg morgenlied aanheffende. — De Nagtegaal muntte in lieflyke zangtoonen uit in de fchaduwryke
Bosfchen , en .de vrolyke Leeuwrik in de wyde Vlakten , die,
ilk het malsch en jeugdig gras gereezen,op flodderende wiekjes,
al trillende en zingende, de Lust inroeide ; terwyl de vlugge
Zwaluw , de fnelvliegeude Daak, en de fnaterende Tureluer,
door de wyde Vlakten , en tangs de oevers van de zagtruifchende Schelde, zweefden — wapperde de Kieviet heen en
weer over de begraasde beemden , gefladig zich zelve by haten eigen naam toeroepende. — De Herder, bekoord door
alle deze verrukkende fchoonheden, welke zich rondsom hem verfpreidden , zette zich op een grasheuveltje, niet verre van de
oevers van de zagtruifehende Schelde. — Naast hem lag zyn.
Hy rimed een nieuw herders riet, en begon
lerdersitaf.
daar
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daar op terftond het volgend Gezang ce fpeelen , terwyl zyn
Vee vast darcelende graasde in de vecte klaverbeemden , en de
trouwe Filen de Kudde zorgvuldig gade iloeg , op dat gees
Schaap van dezelve afdwaalde.
Thans is al de Natuur in eene bedaarde itilte— in eenen
verrukkenden ftaat! — Aangenaam vertoont zich het morgenrood, waarmede de oosterkimmen geverfd worden by het ryzen
van her verkwikkelyk morgenligt. — Hoe verrukkend fchoon
is het gelaat des Heme/s — helder els het zuiverst kristal.
— Hoe vredig zyn chaos de winden — door de hand,
des Almagtigen opgeflooten in hunne kerkers — alleen eta
zagt en dartelend windje fpeelt met de hobbelende golfjes van
de nu vredige Schelde. — Hoe zagt beweegt zich nu de
Zee ; hare langzaant op elkander volgende golven ryzen
dalen thans flatig en bedaard ; verweltkende, al voortro/lende
fangs het vlakke strand, een zagt geruisch en gemurmel.
Hoe bruischten onlangs owe barer, 6 nu bedaarde Zee!
Hoe verheften zich uwe golven tegens ons, 6 toen opgezwollen, en door de loeijende ftormen opgezette, Schelde t — Uwe
woede dreigde ons met eenen gewisfen ondergang 1 — De
Wervelwinden woedden en loeiden — de Orkanen huilden!
Geweldig was het geklors uwer bruirchende en beroerde gotyen, 6 gy verholgen en hoogopgezwollen Schelde, — Overa vertoonde zich de flood in elle zyne verfchrikkelykheden;
dreigende overai en Mensch [en Vee in eenen peilloozen
Overal dreigden ons de ftoute
grond ce zullen verzwelgen!
golven te bedekken !— Door alles dreigde de aanbruifchende Zee
been te breeken — al het Land te overitroomen , en in eat
zouten grond te verkeeren! — De wateren klommen hoog
de zwellende wateren verheften zich boven onze hoofden
zy dreigden al het Land te verzwelgen in hunne grondelooze kolken 1 Bleeke vrees , angstvallige verfchrikking , verfpreidden zich door alle ftreeken! — floe bruischten
toen uwe golven, 6 verbolgen wateren! — Hoe verfchrikkelyk klotften uwe baren , 6 gy opgezwollen Schelde!
Hoe waren onze boezems door angst geprangd I — Hoe benauwd en beklemd onze harten! — Eene onvermydelyke
dood wierd ons en onze Kudden, door een bykans onweerftaanbaar geweld,gedreigd! — De diepbenauwde boezem loosde
zugt op zugt! — Elk Herder verwagtte een onvermydelyk
verderf! — Nu verloor de itouttle Zeeman, op de trouwlooze
baren dobberende, op eenmaal al zynen mood 1 — Duizendmalen
vertoont zich de dood aan hem in alle zyne verfchrikkelykhedent— Duizendmalen dreigt de verholgen Zee hem te verzwelgen, — 6 Ysfelylte vertooningen ! — Duizenden vinden in de
peillooze golven hun Graf — en zinken met ryltgeladen kielen near den grondeloozen afgrondl — Veelen, na onoverkomelyke rampen re hebben doorgeworiteld , onckomen nauwlyks
P2
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lyhs bet allerdringendst gevaar!
den! Zo vertoonde zich van rondsomme eene ysfelyke,
cene doodelyke, naarheidl—Au reezen de fchuimende baren
tot aan den Hemel; flingerende op hunne toppen de dobberende
kielen dan daalden zy weer tot in den diepen afgrond
to lug , en ftortten de gints en herwaards gedreven Schepen
in ontzaggeiyke diepe kolken, waarin zy,neergefiort,elk oogenblik fcheenen verzwolgen to worden! — Nu beeeeft den
floutfien Zeeman de moedl — Op het verheffen van iedere
golf kiimpt het hart weg van angst — van iedere woedende
golf word het met doodsvrees doordrongen! — Geheel .....
Dan, hoe zagt rollen nu die baren van dien onlangs zo ver.
bolgen ftroom! — Hoe vredig — hoe Itil — hoe be(learn is thans de Zee! — de Sefepen dryven zagt en langzaam op derzelver oppervlakte. — Thans woeden de goly en niet meer, meat volgen, langzaam en bedaard, de eene op
de andere — rollende itatig voort,en geevende, al voortrollende fangs de firanden, een zagEruilthend geluid. — De Zee
zo ver mg, oog reiken ken zie ik de
heeft uitgewos.d
witte zeilen varen varen , zonder gevaar. — De Visfcherman werpt nu de ,netten uit , en haalt ze op, vol beladen
met Visch. — Nn zings by 'er een vrolyk Visfchers deuntje
ender, terwyl de galm daarvan over de gladde Zee roll —
die door de oevers van het strand word wetrgektatst, en van
de klappende Echos nagebauwd. Welk eene fchoone,
welke eene iiatige, vettooning! — De zagt voortrollende baren fchynen aan 't gezigt, als of 'er eene kudde Schapen wyd
en zyd door elkanderen huppelden; zommige worden, door
ligte windies , near de op Zee dryvende Schepen gevoerd; terwyl andere al ruifchende de vlakke firanden befpoelen, en gebrooken worden op de befchaduwde oevers!
Hoe fchoon, hoe verrukkend, vertoont zich ma ales wat
ons omringt in de ganfche Natuur, die thans eene nieuwe gedaante heeft sangenomen , een nieuw leeven heeft ontvangen.
Want daar zy zich itervende vertoonde in den Win.
ter, daar is zy nu in de Lento jtugdig , en vol leeven.
..-- Dear al wat ens in den Winter omringt eene doodfche,
eene flervende, gedaante heeft, dear is nu al war wy befchouwen verrukkend fchoon, vol ftreelende bekoorlykheden; wer.
waards het gezigt zich been wend is ales aanminnig.
Waar de Barre Winter onlangs de akeligfte tooneelen aauregtte,
dear openen zich nu fonteinen van verrukking,en al de Natuur
is vol van dezelve zy openen zich zy ontfprin.
gen , en al war zy opgeeven is mower vermaak , blyden wellust , zuivere bevalligheid — eukele vreugde I — Hoe
fchoon — hoe aanminnig, doer zich alles, wat ons omringt,
up!— Laat men 't oog weiden over de wyde Vlakten ,
dear doer zich eene met!8eling op van de geurigile kruiden,
van
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van de welriekentifte bloempjes. — Hier word het gezigt
gettreeld; daar het gehoor vermaakt —terwyl de Lugt aller.vege
vervuld is met de verkwikkelykfte geuren.
Hier iagchen
ons de geurigite bloempjes aan daar de vette klavers, gints het
malschst gras. — Hier word het oog verrukt door eene verfcheidenheid der edellte veldbloempjes — daar her hart
geftreeli door lieflyke balzenigeuren. — Gints ziet men het
wollig Vee door inalfche klavers dartelen daar grazer de
gladde, de bonte en gefpikkelde, Melkkoeijen woelig door de
begraasde Weiden , of liggen onagtzaam nedr in het jeugdig
Daar fpringen en huppelen de jonge Kalven ongroen.
gints dry ven de bruine en zwarte Kleppers.
der malkanderen
— Flier dryven de vernoegde Herders hunne blaetende Kudden
ten italic uit, veldwaards daar ziet men de Schaapjes
ender elkanderen fpringen en dartelen. — Gints grazer zy
vredig door de wyde beemden. — Al de Natuur is vernieuwd,
en een ftroom van well-ast 1 -- Hoe verbaas t ons al de vet.
fcheidenheid in het gefchapene! — Hier waait ons een lauw
en zagt fuizend weste windje de geuren aan van die gints in
bloei ftaande Dooruehagen, onder welker digt ineengewe.even
takjes het gevogelte zich verbergt , en veilig zyne nestjes toeitelt — daar kwinkeleert de vrolyke Wildzang weer in de
wyde Vlakten, zich hoog in de Lugt verheffende , of fchielyk
al zingend nederdalende in het gras, verfchuilt het zich onder
hetzeive.— Duizend flemmen gaan bier te gelyk op in de digt.
gebladerde Bosfehen, waarvan elk om firyd , zo 'c fchynt, de
een de andere de loef zoekt of te fleeken. Daar zit bet
gevogelte lieflyk te zingen in de hooge kruinen van het dig,
getakt geboomte,dat met zyne toppen het g.ntfche firand en de
oevers begroet — bier ziet men de Vogeltjes yverig bezig
in het toeftellen hunner nestjes op het Land — daar in de
allerdigtfte Wouden — gints in de hoogfle toppen der Boomer', of, voor de veiligheid, in derzelver uitertle takken , op
dat zy ongettaakbaar zouden zyn ,en met geene mogelykheid ge.
zouden worden. — Hier ronkt eene bende gonzende
Infe&en door, de wyde Vlakten, — daar bezoekt het nyver
Eyrie de geurigfte bloempjes. — Gints flodderen de wine
eu aartig gefpikkelde Kapelletjes gefladig been en weder
verrnaaken zich op kruid en bloemen, terwyl zy zich op dezelve nederzetten, om alle hunne iChoonheden voor het opmerkzaam oog ten toone te fpreiden.
Bevallige Lente! die zo veele bevalligheden aanbrengt
die niet flegts de Velden met zo veele verfcheidemheden bevallig optooit maar die tevens weidadig zyt — die, gelyk gy door uwe koesterende warmte, en nia,lfehe regenviagen , het
gras doet uitfpruiten voor de beesten, en ons aldus ook voed
met melk , en verkwikt met borer,
zo het l(oorn uit
garde doer voortfprulten, tot voedzel der menfcheu. Hoe lagP3
cher!
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chen de vrugtryke Koornvelden den nyveren Landman set, &a
nu haast zynen biyden wensch, van eenen ryken Oogst, vervuld
boopt te zien, waar voor by zyne blyde dankOffers aan den
God der Natuur belooft op te brengen. — Het golvend Graan
fchynt hem toe te knikken dat eerlang zyne wenfchen ver.
vuid zullen worden.
Hier eindigde Dafnis zyne Befpiegelingen. — Dan, eer by
van zyn grashenveltje oprees , voegde by 'er dit volgende nog
by , gepaard met de hartlykae wenfchen : — Gelukkige,
gezegende, Landareek , die wy bewoonen, gelukkig boven zo
veele andero Landen , waar in het oorlogsvuur ontflooken is, go
verfchrii,kelyk woed , en zulke bloedige tooneelen , en verwoestingen , auregt — waar het glinflerend Krygszwaard is nitgetoogen, en ftrootnen van menfchenbloed vergiet! Gelukkige ftreek , welke wy bewoonen , waar geen briefchend
Oorlogspaard tot nog toe onze ryke Koornvelden vertrapt; maar
waar wy den mildew Oogst nog ongeftoord mogen inzamelen !
Gezegende Landfireek , waar wy onze Kudden nog ongeftoord
kunnen lawn grazen
waarin wy zoete rust en zaligen
Gdukkige areeken, wier bekoorlykhevrede genieten!
dien zo veel, en wier voortbrengzels zo heilzaam , zyn!
Gelukkige , die wy nog in ruste bewoonen mogen t — Dan,
de God dezer lireeken, welke wy eeren en aanbidden , heeft
ons doze rust gefchonken. flat wy_ deze nog lang genieten mogten , en in vrede aan ouzen grooten Weldoener de
blydfte dankiiffers toebrengen ! — Gelukkige ftreek , dat uwe
vette Koornlanden , en malfche gras- en klaverbeemden , noch
door uit- noch inlandsch geweld vertrapt of verwoest worden —d1t geene muitery , noch plunderzugt , onze rust
veraooren ; maar der wy onze goederen in vrede mogen bezitten , en der Godheid, die wy aanhidden, ongeftoord ouzen
dankbren wierook mogen toezwaijen!
C. v. D. G.

DE TEMPEL DES MYKDOMS.

Wit bet Engelsch.)
bovenmaatige gretigheid , met welke de Menfchen na
Rykdom flaan , hieldt Teat in den avond myne overleggin.
D
gen bezig. Hier op voegde een zagte fluimering. Myne vere

bedding , vol indrultken van de beelden welke ik my gevormd
had geduurende myn peinzen , geraakte vaardig aan 't werk.
lk bey ond my aan den voet van een fleilen Berg, vol Mooyen en uitaekken. Op den Bergtop vertoonde zich een T.2111•
pel van !outer Goud, vercierd met cone groove verfcheidenheid
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van Paarlen , Diamanten , en ander Edelgefteente. De
Poorten waren van het doorfchynendsc Krisral ; met den woord,
het was het fchitterendsc gebouw, 't geen ooit menfchen oogen
sanfchouwden.
Aan den voct des Bergs onrdekte ik eene verbaazende me.
beftaande uit veelerlei Volken, flaarende met opgefparde
oogen op het luisterryk verblyf; hun best doende om na 't
Zelve op te klimmen.
Eenigen vingen dit werk aan met groote vaardigheid , en
maakten, geholpen door eene Godin, de FORTUIN geheeten,
een verbaazenden voortgang ; doch ik merkte op , dat de
zwakken en onftandvastigen hun welhaast verlieten; zy kwamen
met veel fnelheids nederwaards , verminkt, gewond, en te leur
gefleld. Ik ontdekte ook, dat deeze Perfoonen, aan den voet
des Bergs, ontvangen wierden met eene kwaadaartige vreugde,
door de zodanigen, die eene dergelyke kwalyk geflaagde poo.
ging gedaan hadden, of llegts weinig ver in 't klimmen geko.
men waren; om dat, wanneer de eerstgemelden gelukkig vor.
derden, zy dezulken, die zy agter zich lieten, met een zegepraalende houding verfinaad hadden.
Anderen zag ik, met verbaazenden fpoed, voor een korten
tyd klimmen; dock , als zy op zekere pleats gekomen waren,
werden zy aangefprooken door een Jongeling, in een vrolyk
gewaad , en van een allerinneemendst voorkomen , vergezeld
van twee behaaglyke Vrouwen. De Jongeling, wiens naam
VERKWISTING was , nam de gedaante aan van een zeer bemin.
nelyk Perfoonadie , VFOLYRREID geheeten ; by hadt zulk een
gemaakt air van kommerlooze vreugde , dat ik hem voor
een bedrieger hield. Ik nam hem. , daarom , naauwlettend
wear, en bevroedde, dat, ondanks zyn vrolyk lachend voorkomen, zyn hoezem by aanhoudenheid geknaagd werd, door
kwellings bewustlieid van fchuld, en vreeze voor ftrafre; dat
2/n lichaam verteerd wierd door de aanvallen van een gedrogt,
ONMA ATIGHEID genaamd. — De twee Vrouwen waren vERMAAK en ONICUISCHE LIEFDE. Deeze bragten, door haare betoveringen, allengskens de Perfoonen, die zy tegen kwamen,
te rugge, na de pleats van wear zy gekomen waren, en verlieten hun dan met fmnaadend uitlachen.
Zommigen, onder die op weg toogen, kwamen niet verre
of werden te gemoer gegaan door eeu bevaIlig Perfoonadie,
die hun noodigde in te treeden in een Gebouw. In 't zelve
zag ik een groot aantal Boeken , over alle Kunften en Weetenfchappen, in derzelver onderfcheide Clasfen gerangfchikt ;
als mede verfcheide kostbaare Verzatnelingen van Zekizaam'neden der Natuure , en van de Werktuigen uitgevonden ter voort.
zetting der Weerenlchappen. — Eenige weinigen geraakten
dermaare ingenomen met zich te oefenen in 't geen dit Gebouw hun aanboodt, dat zy de reis, op welke zy zich begeeP4
heid
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geeven hadden, vergaten , en om bun eerfte oogmerk niet dsg.
ten, tot zy al te zeer genoegen fchepten in hun tegenwoordig
verblyf, qm het voor iets ouzekers te verlaaten.
1\12a dat ik op dit Gebouw, de TEINITEL DER WYSHEID gebeeten , tenigen tyd gellaard had , trok een nieuwe Reiziger
aan den voet des Bergs myne opmerking. Hy ving den tocht
aan met wile behoedzaamheid , en onderzogt beftendig den
grond, ter hy eenige aanmerkelyke voortgangen maakte. Eentgen tyd ging by , op deeze voorzigtige wyze , voort, tot by
eene plaats bereikte , waar hy twee wegen aantrof , die ten
Bergtop liepen, de een bewaakt door DEUGD, de ander door
ONDEUGD. Deeze twee wegen liepen vry digt aan elkander, en
de grensfcheiding tusfchen dezelve was zo gering , dat ze met
aloeite ontdekt wierd door de zodanigen , wier oogen zich
eenigzins verduisterd vonden door de mist van Zelfbelang. De
Reiziger twyfelde langen tyd, welk van beide de wegen by
2ou opflaan ; want die der ONDEUGD kheen veel gemaklyker
en korter dan die der DEUGD welke zich oneffen , Heil en moei.
lyk, opdeedt. Daarenboven ONDEUGD, door VERALIAK vergezeld,
Iokte den Reiziger met de fireelendite vleitaai aan, om haaren
weg te verkiezen ; en zy zou geflaagd weezen, indien de tusfcbenfpraak van een zeer ernftig Perfoonadie , GEWEETEN gemaamd, het niet verhoed hadt, op wier aanmaaning hy, in 't
Linde, den weg der DEUGD — Maar de wegen zeer
digt by elkander loopende , vertoonden zich ONDEUGD en VERmAAK aan den kant haars wegs, zo digt by dien der DEUGD als
mogelyk was, en wisten, door haare tovertreeken, allengskens
een nevel van Zelfbelang voor 't oog des Reizigers te verwekkon. Toen deeze zich eerst vertoonde , cragEte hy dien te
verdryven ; doch dezelve werd van tyd tot tyd dikker , zo
dat by in 't einde de grensfcheiding niet kor zien , en ongemulct den voet op het fpoor der ONDEUGD zette , die door
haare verlokkingen hem wederhieldt van te rug te keeren.
Viet Lang hadt by 'er op gewandeld , of by outmoette het OE.
"WEETEN , in eene onbevallige kleeding, en gewapend met een
•ervaarlyken geesfel van flangen. Haar gelaad was fchriklyk,
haare oogen gloeiden, en zy vroeg hem, met een ontzettende
item , wac by daar deedc? De Man Ron& verftomd en GEWEETEN gereed om hem van dien fchandely en weg of te dry.
ven , wanneer een booze Geest, GIERIGHEID gebeeten, opkwam,
en hem aanporde om zich tegen die Geesfelaarfter te verzetten, en hem zo magtigen byfland boodt , dat GEwEErEN het,
in 'c einde, moest gewonnen geeven. Wanneer deeze rt.s weggegaan , vergezelde GIERIGHEID den Man op zynen tocht, om
hem te befchutten tegen alien aanval uit dien zelfden hoek.
Viet verre waren zy in gezelfchap voortgewaiadeld , of '-er
vervoegde zich by hun een Perfoon van een allerbook.
airtigst uitzigc , 2■ YD genaamd , wier geftaage bezigheid befloudt,
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ftondt , in den Reiziger de Lieden aan te wyzen die hooger geklommen waren dan by , en dus zyn geest gednurig
ontrustte. Welhaast ontmoetten zy een ander Weezen, ROOF
een Vriendin van GIERIGrIEID en te gelyk met GEWELD gebooren. flit onverzadelyk Schepzel ging altoos gewapend. ROOF
begon den Reiziger te onderrigten, om de Weduw, de Wees,
en de Hulplooze • als zy hem ontmoetten , niet te ontzien;
maar van alles te ontzetten : en inkeuk te meeker' op den
tigendom van alien, zonder onderfeheid. Naa een moeilyke en verdtietige reis, bereikte onze Reiziger, vergezeld van
deeze Reisgenooten, de poorten van 't Pateis. Zyn hart kiopte
na, van brandende verwagting, en hy hoopte in de gehoorzaal
te zullen worden to,:gelaaren , in welke de Throon van PLO'.
VIM ftondt, van weiken onmeetelyke gunschewyzen uitgedeeld
werden aan die dit verblyf bezogten. De poorten werdeu
geopend , en by flielde na binnen met onverbeeldlyke drift en
blydfchap. Maar, ziet! in flede vaa toegelaaten te worden lade
gehoorzaal, werd hem een duister hot aangeweezen, wear men
hem verbaazende fchatten aanhoodt; doch , omniddelyk naa dat
by verlaaten was door de Tempeldienaars, die hem aan die
verblyf bragten, greepen twee zeer leelyke Weezens, ZORG en
veees, hem aan, en flooten hem op in dit altelig verblyf. GE.
WEETEN tradt ook by hem in, en begon hem op 't feist te
teiseerei. Deeze drie Perfoonadien plangden hem op eene Zn
verrchrielyke wyze, dat ik blyde was hem to verlaaten, en
my va3 dit affchuwelyk fchouwfpe1 te ontfla tn.
Onmiddelyk v rliet ik de hoogte, beklaageude de dwaasheid
van den Elendeling, &it ik daar gelaaten had. juist toen ik
beneden aan den Berg kwam , zag ik een ander Man met eels
tfaagen tred naderen. Zyn gelaad ftondt bedaard, zyn houding
hadt een deftigheid en beleefdheid welke my bekoorden. Zo
zeer was ik in myn fchik, met dit voorkomen, dat ik ontuiddelyk befloot hem te volgen, en, indien het mogelyk ware, hem
te behoeden, om niet tot de dwaalingen zyner Voorgangeren te
vervallen. alder het voortgaan, hieldt by het ten beftendigett
regel, om andere Reizigers, die zich in ongelegenheid bevon•
den, byaand te bieden. Trof by gevallenen aan, by beurde
ze op, wankelden zy, by hieldt hun fkaande, en bevestigde
hunne waggelende fchreden. Toen hy ten tweefprong naderde , koos hy wystyk het pad der DEUGD, ondanks de aantoke
kelingen van VERMAME die hem , met eene zoetvoerige aan.
fpraak, tot den anderen weg zogt te verlokken. Hy bath her
rechte fpoor niet ingefiaagen, of hy werd vergezeld door een
Hemelsch Weezen, WYSHEID geheeten. lk zag ook dat eene
Vrouw, van een alIerinneemendst uitzigt en vergetioegd gelaad,
zich by hem vervoegde. Onderzoek doende, wie deeze was,
fond ik zeer velfield, dat zy oeweeeeN' heette, en dus dezelfde, die wider eene zo fahroomlyke geelaante zich aan den
an-
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anderen Reiziger vertoond hadt. In flede van hem te verfchrikken, verligtte zy, door haare aanmoedigingen , de moeilykheden
van den weg. 1k nam ook deeze byzonderheid waar, dat, indien bet deezen verftandigen Reiziger overkwam, dat zyn voet
uitglipre, of dat hy ftruikelde, by terftond de tulip genoot van
die hy voorheen deeze gunst beweezen hadt. — Naa eenen
langen tocht, welks moeilykheid , egter,, verligt was, door
her aangenaam gezelfchap, 't geen zich by hem vervoegde,
kwam by, in 'c einde, aan de poorten van het Paleis. Onmiddelylc werd hy toegelaaten, en door de Dienaars in de gehoorzaai geleid. Aan 't oppereinde der zaale ftondt een heerlyke
Throon , opgepronkt met alle de cieraaden die het menschtyk
vernuft kan uitdenken. Op deezen Throon zat PLUTUS, de God
des Rykdoms , in plegtgewaad, en omftuwd van zyne Staatsdienaaren. Wanneer onze Reiziger ter gehoorzaale intradt, gaf
WYSHEID hem getuigenis van zyn goed gedrag en flandvastig•
held op den weg, verzekerde, dat by elle aantokkelingen vermyd hadt , die de andere Reizigers aftrokken , en gaf als
haar gevoelen op , dat by den waaren Rykdom verdiende.
Hier op zwaaide de Godheid vol majefleit de hand, en eene
Hemelfche gedaante kwam langzaam van agter den Throon.
Haar aangezigt hadt den blos der gezondheid , haare oogen
glinfterden , en een zedige lach ftondt op haar gelaad. PLuzus
beval den Reiziger te naderen. Hy gehoorzaamde met voeglyken eerbied , en de Godheid, de te voorfchyn getreedene
Schoone by de hand vattende fprak den verrukten Sterveling toe : „ In VERGENOEGEN beflaat de waare Rykdom; OM.
hels haar, en wees gelukkig t" Hier mede boodt by de
VERGENOEGDHEID den Reiziger aan , die haar na eene Sopha
geleidde, ter zyde van de zaal geplaacst, en terflond hief een
choor onzigthaare Zangers een Lied aan, om hem te verwelkomen, en geluk te wenfchen; den .lof der VERGENOEGIMIAD
uitgalmende.
Dit Gezang deedt my ontwaaken, en een Droom eindigen ,
welke ik hoop dat niet zonder toepasfing zal geleezen zyn.
11•11111111111MS.

ZONDERLINGE ONTMOETING TUFFCHEN LEN ENGELFCH OFFICIER
EN LEN NOORD-AMERICAANSCHEN INDIAAN.

(LIU I. LoNo's Voyages and Travels, 1791.)
en Indiaan , bekend wider den bynaam van Zilver Hiel,
van wegen zyne alien overtreffende fnelheid in 't loopen,
beroemd in den Kryg , en die meer vyanden gedood hadt
dan iemand nit de Stammen met Groot-Brittanje in 't verbond
ftaande, kwam toevallig in het Fort George, aan het Meir St.
Sa-
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Sacrament, juist op 't oogenblik dat een Soldaat vyfhonderd
Hagen, wegens dronkenfchap, flondt te ontvangen: hy gaf zyn
ongenoegen te kennen, dat een Soldaat zo fehandelyk zou vetnederd worden. Hy vervoegde zich by den Bevelvoerenden
Officier, en vroeg, wat misdaad die Soldaat begaan hadt?" De
Officier, bier over niet verkiezende gevraagd te worden, beval
een tier zynen Zilver Hied weg re zenden, en hem te onderrigten, dat het gezelfchap van Indiaanen by zulke gelegenheden niet aangenaam was. „Walwa!" of Oen! och! hervatte de
Wilde, „doch waarom zal hy geflaagen worden?" — „Om dat
„ Is
„ by dronken geweest is ," antwoordde de Soldaat.
• dat alles," zeide Zilver Hiel, bezorg u dan een ander Op„ perhoofd, en firaf deezen ; want by drinkt zich tweemaal
„ daags dronken.” Dit gezegd hebbende , verliet hy ylings
het Fort, in 't heen gaan tegen den Soldaat zeggende, dat hy
fchielyk zou wederkomen , om de beoogde itrafoefening re
voorkomen. Korten tyd naa dat de Misdaadiger was vastgebonden, en men order verwagtre om met het firaffen voort re
gaan, keerde Zilver Hiel weder, track na den Officier met zyn
Tomahawk en Harsfenpanmes; zeggende: „ Zyt gy een Krygs„ man? of denkt gy 'er een te weezen? Indien gy braaf zyt,
,, zult gy niet toelaaten dat uw Manfchap deezen Soldaat
„ terwyl ik in het Fort ben. Boor myn raad , 'fpaar een
„ Engelschman, die morgen noodig kan weezen om een vyand
„ tegenfland re bieden I" — De Officier, zich omkeerende,
antwoordde,met een verfmaadend gelaad, „dat de Soldaat over, treeden hadt, en geflaagen moest worden." —„'t Is goed,"
fprak daarop Zilver Hiel, „ laat hem dan geflaagen worden: wy
, zullen wet haast zien, of gy zulk een dapper Krygsman zyt
• als een Indtaart!"
Twee dagen dear naa reedt de Officier op een affland van
bet Fort, en Zilver Hid lag op den grond, voorover uirgeitrekt,volgeni zyne gewoonre als -hy een vyand wilde verrasfen.
De Officier ging hem voorby, zonder hem te bemerken, dan
by fprong fchielyk te voorfchyn,vatte het paard by den room,
en vorderde dat de Officier zou afilygen, en met hem vegten.
Deeze, het niet_ gemaden vindende zyn leeven tegen een
diaan re waagen, weigerde of te komen, en tragtte zyn paard
de fpooren re geeven. Zilver Hiel, dir bemerkende , trof het
paard met zyn Tomahawk , her florae neder, en de Officier
kwam onverzeerd op den grond. „ Nu," fprak Zilver Hiel,
„ than wy gelyk, en, daar gy een paar pilloolen hebt en een
• zwaard, knot gy 'er niets tegen hebben om met my een
vegtperty re waagen." De Officier dit needs weigerende. voertie Zilver Hiel hem re gemoet, „ dat by zich voor een Krygs,, held hieldt, wen by bevel gaf om een zyner Blanke Slaa„ ven te laaten flaan , wegens bet overtreeden van een Krygs,, wet ; maar dat by zeker an her character moest vergeezen
„ bee.

216

ZONDEELINGE ONTAIOF.T.INS.

hebben , 't welk by wen aannam , of dat by anders zon
vegten;" hem fled: aanziende, voegde by 'er nevLbs, „ dat
„ by hem met lust zou van kant helper; doch dat zuiks aan
„ zyn oogmerk niec zou voidoen , en by hem liever ten won zou
onder zyne IVIede-Krygslieden : by moot na huis wan.
„ delen zo fpoedig het hem behaagde ; dat by 's anderen
„ daags 's morgens aan bet Fort zou komen, met het belcke„ neel van 't paard, en alles verhaalen.” De OfEcier was blyde
dat by 'er dus afkwam, fchoon by drie mylen moest wandelen.
Zilver verfcheen den volgenden morgen , en verzogt den
Olhcier te mogen zien ; doch deeze weig. rde den fm-liaan in
zyne tegenwoordigheid toe to laaten. Lelligen zyner ModeOffiLi,ren kwamen uit , en vroegen wat by te zeggen back?
Waarop by ointiandig ' verhaalde , wat tusfchen bent en den
Officier was voorgevallen , en het teken van zyn Zegepraal
vertoonde , met byvoeging, „ dat by voorneemens was op mor,, gen ten Kryg te trekken , en 'er zyn werk van zou maa•
,, ken om eene Oude Vrouw gevangen to krygen , welke by
, zou zenden orn het Bevel over het, Fort te voeren,dewyl de
„ tegenwooidige Bevelhebber alleen goed was om met zyn pond
,, en kat te vegten als by aan tafel zat, op dat zy Met meet
zouden krygen dan ,hy." Hierop verzogt by wat Runt
(deeze werd hem gegeeven). fly verliet het Fort om zyne
belofte gcitand te doen ; doch by fneuveltie, kort daarop, dap.
per vegtende aan ' t hoofd van een party Mohawks.
„
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et gebeurt niet zelden, dat men, door het gevaar zelve, de
middelen ter redding in de hand ziet fpeelen; het gezigt daar
van doet aller wegen omzien ,en ontdekt dezelve niet zelden. Als
men zyne vrees tegenhoud, en verbergt, dan ziet men al dilewyls , dat men zelve den toegang , tot de opening van zyne red,
ding, fluit. Eene gepaste 'frees geeft de hulpmiddelen tot redding
in gevaren aan de hand, um dat ze onze oplettenheid opwekt,
en ons onze kragten doer beproeven om dreigende gevaren te
Ontworftelen.
Gebeurt het niet veelmalen , dat de rampen en ongevallen,
anderen overgekomen , ons voorzigtig maken ? Een Zeeman
ontwykt de klip, waar by een ander op ziet verzeilen , ea
fchipbreuk lyden. De kuil , waarin men een ander zien neerftorten , zyn wy gewoon zorgvuldig te vermyden. — Dan , het, is
nochtans te verwonderen , dat bet ook in de zamenleeving niet
ontbreekt aan zulke dwazen , die de ♦oetflappen drunken van
bun , die ze zien neerflorten in de allerianinierlykfle ongevallen. — Dwaze menfchen , die voorbed gt zich bet zelfde kwaad
berokkenen , waarin zy onvoorzigtiG anderen zielt zien werpen

H

MENGELWERK,
TOT FRAANB, LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCH.A.PPEN, BETREKKELYK.

LOT DER OODHEID.

(Fragment.)

- 4of der Godheid ! welk een taak voor
eindige kortziende ifervelingen ! waat
1
zal ik beginnen ? waar eindigen ? hoe groot zytl zyne
Werken! zy zyn ontnogelyk naar te pan; hun getal is
grooter dan bet getal der korlen zands aan den never der
Zee t Immers , het ganfche Heellil en de geheele onaf
meetbare, Schepping zyn bazuhien van Gods per
beerlykheid; en, flaan wy een aandagtig oog naar boven — naar de onnagaanbare perken des Hemels
naar zoo veele millioenen van tintelende ligten, beer,
lyke flonkervuuren, welk een Meesterfink van Almagt
Wysheid en Goedheid ! — Zoo veele Waerelden
afle in hunnen
zoo veele Planeeten en Zonneftelfe/s
eens vastgeftelden loop blyverlde, en elk in hunnen icring
ten butte dienende van ons , .metifthen , hoe veele
aanbiddensvvaardige tiuttighedert genieten ivy door de aJleskoesterende Zan; —hoe beetlyk is haren opgang win de
Oostertransfen , hoe Majestueus haren ondergang ,
daar zy, in het Westen, aan de kim verdwynt, — hoe
vervrolykt, verwarmt en verligt , iy onzen aardbol , —hqe
bevordert zy den groei der plantgewasfeu , daar niets haren gloed kan ontwyken; en, verdwynt zy des avonds ,
by het einden van den dag, voor oDS oog, om aan de
bewoonders van het andere halfrond det Waereld ook
hare nuttigheden te doen gevoelen, hoe Wyslyk word dart
hare plants vervuld door het heerlyke ligt der Maan,
ook van zoo veele nuttigheden voor ons eh onze aarde ,
hoe verligt en vervrolykt zy de lange duistere nachten, —
hoe verwonderlyk is hare werking op ebbe en vloeci!
Dan , dalen wy met onze g.edagten tot onze garde, onze bewoonde Waereld, neder, alles, wat in ett
welk
op dezelve is , getuige van Gods lof !
hearQ
1793. NO. 6.
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heerlyke zaken verfchaffen ons hare ingewanden hoe
veele onwaardeerbare byzonderheden zyn in dezelve be.
floten , en het is door Karen verlevendigenden invloed
dat wy gevoed en verkwikt worden. — Duizenden
van voortbrengfelen verfchaft ons het aardryk — de tedere
grasfcheut fchiet voor het nuttige Vee te voorfchyn
het geurige kruid ontluikt tot onzen dienst , en het
brood fpruit voor ons uit den balm , om onze kragten
te voeden. — Ja, hoe vindt de Geneeskundige bier voorraad van Kruiden, ter onzer gezondheid dienende! —
Zoo is het aarLfryk vol van de goedertierenheden des
overvloeijende van den lof der Godheid!
Heeren
alles wont zyne onbeperkte Almagt , onnagaanbare Wysheld, en alles te boven gaande GQedheid!
Edoch, het is niet alleen de Hemel, dat uitgetirekte
hooge fterrendak, de aarde, met zyne duizenden van nuttige , die ons Gods eer en heerlykheid
doet verbal-en; ook de groote wateren der grondeiooze
Zee daveren van Gods lof, zy bergt, in haren ruimen fchoor, een talloos getal van fchepfelen, die, onbelemmerd, al weemlend, fpeelevaren ! en, hoe befchouwen
zy, die dit golvend ruim der rustelooze baren met !mane Schepen doorkruifen , de groote Wonderen van God!
Hy Jehova, de Almagtige doet eenen formwind
te voorfchyn komen -- de golven kooken — de barer) worden tot bergen. gevormd , en dalen weder in den
afgrond. — Al het fcheepsvolk beeft,
de cooed ont.
brume wysheid neemt de wyk ,
zinkt hunne zielen,
dan, zy roepen tot Hem, die het ganfche Heelal
gebiedt, — Hy verhoort hun gerocy , — Hy fpreekt,
en de ontilelde baren worden itil , de woeste wateren
worden getemd! —Befchouwt deeze Tooneelen, en lorift
Hem, Hem, die overwaardig is, om, van al wat redelyk
denkt, den hoogften lof te ontvangen.
Dan , befchouwim wy ons zelven , ons overkonftig
Maakfel, en alle de duizenden van genoeglyke Weldaden ,
die wy genieten , dan klimt onze lof ver boven peil:
immers ftrekt alles wat is ten onzen nutte. — Het
gedierte des Velds en des Wouds — de Visfchen
der Zee — en de Vogelen des Hemels, zyn het, die
ons voeden , kleeden , vercieren , tot vermaak en hulp
verilrekken;— het Schaap en de Os, al het gedierte, ftaan
onder ons vermogen, zelf het gevogelte dat in het lochtja , de finite Visch der grondelooze
maim zweeft
ftroo-
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ftrontnen , die onvermoeid de baren klieft buigt voor
onze rnagt , en deeze alle worden mildlyk verzorgd van
dien God, die elk zyne fpyze geeft, daar ieder op zynen
tyd in overvloed gezegend wordt ; dus i van Hem, en
door Hem, ontvangen wy alles , wat tot ons onderhoud
en verkwikking dienttig is — Hy fchikt en bepaalt
voor ons, door zyne Wysheid, Goedheid en Almagt, de
zoo verfchillende faizoenen. Lente
Zomer — Herfst
en Winter,,verfchynen op hunne beurt!
het is zyne
derlyke goeddoende hand, die , uit de wolken , water
fchenkt — regen geeft nit zyne azuure =len —
en vruchtbaarheid doet zweeven door Veld- en Akkerlanden! —Hy zegent zyn uitfpruitfel! — Hy doet de Witte, de zoo nuttige , ibeenwviok, als boomwol, voor onze
oogen nederdalen ! — Hy itrooit den rym als ftuivencte
asch op de aarde neder! — Hy werpt het ys heenert
als itukken, en dit alles is het Werk zyner onvermoeid
Vingeren t
Loot' dan den Heere, 6! myne Ziele , en vergeet geene
van zyne Weldaden —Hem, den Grooten, den Almagtigen,
komt alleen de lof en de dankzegging toe ; want fly
kroont ons met goedertierenheid en bermhartigheden I verzadigende ons met het goede.
Dat dan al wat leeft den Heere loove ! want het is
zyne Magt, die gadelooze Wonderen werkt!
Het is zyne Wysheid, die alles uit Diet to voortchyn
riep
Het is zyne Goedheid, die alles in nand en orde doet
blyven:
Lo, f zy alter Heeren Heer !
Looft uw God! geeft , geeft Hem eer !
Looft Hem in zyn Heitigdom!
Looft den Heer,, wins fterkt' akin
Uitblinkc in de Hemelboogen !
't Schepslenkeir vind , tot Gods lof,
Nimmer fchooner juichensIto f ,
Dan in 't gunstryk 4lvermogen.
V.

it
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HET ZAAD , OF DE BOONTJES DER CATOEN - PLANT

(Gosfypium hsrbaceum foliis quinquelobis fubtus eglandulofis caule herbaceo), ALS EEN ZEER NUTTIG MID.
DEL TER VOORTERENGING EN VERMEERDERING
DER MELK 1W ZOOGENDE VROUWEN, DOOR
VERSCHEIDE WAARNEEMINGEN IIEVESTIGD
GEVONDEN , EN TER VERDERE PROEFNEE•
MINGE AANGEPREEZEN
DOOR
C. 'LENSING,

Med. Donor, te Amiterdam.

66r omtrent drie a vier jaaren wierd my door den
Heer T ...... , voornaam Handelaar op onze WestV
Indifche Colonien, verhaald, dat de Negerinnen, aldaar,
gewoon waren , indien zy to weinig Zog hadden om
haare Kinderen te ftillen , of wanneer hetzelve door eerfige Ziekte of toeval geheel verdweenen was, dat zy alg
dan van het Zaad of Boontjes der Catoen-plant een afkookzel maakten, of wet dezelve, even als de Coffyboouen, ligt gebrand, gemaalen , met water trokken , en dronken; door welk middel zy een evervloed van dit voor
haare Kinderen zo gezond ats nuttig voedzei verkreegen.
Daar die Heer teffens de goedheid had, om my van
eene genoegzaame hoeveelheid derzelve tot het doen der
vereischte Proefneemingen te voorzien , heb ik zederd,
daar my meer dan ane gepaste gelegenheid hiertoe is
voorgekomen , van dezelve gebruik gemaakt, en het nut
daarvan by alien die het gebruikt hebben , dene flegts
uitgezonderd, bevestigd gevonden.
Eer ik echter tot de Proefneeming °verging , onderzocht ik vooraf, wat anderen omtrent den aart en werking van dit Zaad ondervonden hadden , en vond by
MURRAY (*) aangetekend, dat hetzelve op Ambon en by
de Brafiliaanen tot voedzel gebezigd wierd, dat de Egyptenaars de uitgemergelde fIym van hetzelve tegens den
hoest , heete Koortzen, en wanneer iemand fcherpe yeraynige ftof mogt doorgezwolgen hebben , gebruiken ;
met dal woord , dat het van een verzagtenden aart was,
waarom ook deszelfs uitgeperfte oly tot gelyke einden
gebezigd word.
Een
(4) dppar, ItIedicam. Vol.
gag.

DER CATOEN -PLANT.
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Een zelfde getuigenis vind men daarvan by SCHRODER
by N. LEMERY (t) , in het Vervolg op cnomf.L's
zo nuttig als leerryk Woordenboek (1.), en by veele anderen.
Deeze Zaaden, of Boontjes, zyn donkerbruin ,en gelyken
veel na het Zaad der Zonnebloemen: wanneer men het,
gepeld, kaauwt, geeft het byna denzelfden fmaak als het
dierZaad der Calabasfen, Comcornmers , Meloenen
en heeft dus veel overeenkomst met zoete
gelyken
Amandelen; echter iets zamentrekkender en minder vettig.
lk vond dus Beene redenen die my konden weerhouden , daar dit Zaad even nuttig bevonden was als andere verzagtende Zaaden, van welke men, gelyk alien Geneeskundigen bekend is , tot herzelfde oogmerk gebruik
maakt , om daarmede de verlangde Proefneemingen te
doen ik nam in den beginne vier lood ongepeld geilampt Zaad , liet het , van twee tot den pint verkookt
zynde, doorzygen , en by kopjes alle uur laauw gebruiken ; maar deeze drank zeer laf , flaauw, en dus onfmaakelyk , zynde, liet ik het Zaad even als Coffyboonen branden, of liever roosten , doch langzaam , op eel) zactat vuur,
en ook wat ligter , om niet te veel van de olyachtige
deelen te verliezen , of door te tierke hitte dezelve geed
te verderven: nu verkreeg het een fmaak zeer na met een
flap aftrekzel van Coffy overeenkomende, doch waar in
iets niet onaangenaam wets doortlak ; eindelyk nam ik
gebrande Coffyboonen en geroost Zaad, van elk gelyke
deelen , liet dezelve , even als men met de Coffy gewoon
is, op zulk een hoeveelheid water trekken , en daar rnede
had ik niet alleen- den fmaak der Vrouwtjes getroffen ,
maar het tniddel voldeed daar door teffens geheel aan myne verwachting : de quantiteit die ik daaglyks liet gebruiken , hedroeg tien a twaalf gewoone Koffykoppen ,
waar by een weinig Koemelk , en , voor die zulks verkoozen , wat' Zuiker, gedaan wierd.
Om niet al te wydloopig te worden, zal ik flegts twee
Gevallen bybrengen, die de nuttigheid van dit middel bevestigen , en waar uit men teffens de redenen kan afleiden ,_ die my bewoogen hebben, om hetzelve ter verdere
Proetneeming bekend te maaken, en aan te pryzen : in
bei-

(*),

(*) Pharmacop. Lib. IV. p. 29.
a Over de Drogeryen, p. 766.
(4) XIIIde Deel , p. 3917.
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beide had 'er eerie geheele ongefieldheid van het Lichaam
pleats, en wel zo Iterk, dat het Zog ten eenemaal wegge..
raakt was.
De eerfle was eene Vrouw van eene ranke magere
bouworde , die in de eerfte dagen , na haare Verlosfing,
Diet van Zog ontbloot was geweest, en ook te vooren.
reeds drie Kinderen gezoogd had ; maar die, in weerwil
der gefcliiktite leefwyze, maar fpaarzaam van
hetzelve voorzien was ; deeze wierd door eerie vry hevige aanhoudende Koorts, uit koude en vervuilde ftoffen
in de eerfte wegen ontftaan , aangetast , welke verfcheide
dagen aanhield , haar zeer verzwakte , en van alle Zog
beroofde; um dat ik de ingewanden door zagte buikzuiverende tniddelen behoorlyk gereinigd, en , door het gebruik der Koortsbast , de krachten een weinig herlteld ,
en de Koorts verdreeven, had, ik haar van het gerooste Catoonzaad met Coffyboonen op de voorverhaalde
wyze gebruik maaken, en binnen twee dagen begonnen
cis borften te zweilen , het Zog te fchieten, er vermeerderde weldra zo zeer , dat zy in that was haar Kind
overvloedig te verzotgen ; en de ondervindirig maakte
ham met dit middel zo wel bekend , dat zy my, eenigen
tvd daar na , op de vraag: hoe het nu met haar Zog
antwoordde: „ 6 ! Als ik daar eenig gebrek aan
s, befpeur , dan neern ik maar myne Catoenboontjes te
„ baat, en dan ben ik terftond weer klaar."
De tweede , die zeer yea koude in hare Zwangerheld , en by de Verlosfing , geleeden 1:ad , en boven dien
zeer aajt krampachtige toevallen onderhevig was , kreeg
op haar tyd eene behoorlyke hoeveelheid Zog in de bor.
ften , maar, weinige dagen oud kraams zynde, wierd zy
door .eene geweldige ylhoofdige Koorts overvallen , door
welke het Zog weggenomen , en na het reciter been ver•
plaatst wierd, het wells, van de dye of tot beneden aan
de toonen toe, in eerie hevige ontfteeking geraakte , en
waar by zich verfcheide dikke opgezette bulten, of kwabben, aan de dyen vertoonden; dit alles veroorzaakte haar
onlydelyke pynen en zwaare Kramptrekkingen. Ik liet
haar terftond van eerie kleine hoeveelheid Laud. Liq. Syd.
teffens met een clerk afkookzel van de Koortsbast, gebruik maaken , en de ingewanden daaglyks door zagte
laxeerende infpuitingen zuiveren ; ondertusfchen dat het
been, onder opzicht van den kundigen Heelmeester, den
Heer MAIITENS hehoorlyk gepapt en verzorgd wierd;
Bier
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bier mede eenige dagen voortgegaan zynde tot dat de
Koorts en hevige pynen wat verminderd waren , liet ik
ha gebruilc van het Laudanum flaaken , en haar van het gerooste Catoenzaad, even als de voorige, gebruik 'waken;
waar op wy het genoegen hadden van niet alleen de infiarnmatie door refolutie te zien verdwynen , maar ook
haare kragten daaglyks aanwakkeren , en eene genoegzaame goed gezond Zog in de borften wederkeeren.
Van andere min aanmerkelyke Gevallen zal ik niet fpreeken , iets moet ik nog zeggen van die Vrouw,, by welke ik dit middel vruchteloos beproefd hebbe ; deeze
wenschte vuurig -om bet genoegen te konnen hebben van
haar Kind zelve te kunnen zoogen , en verzocht my,
fchoon zy reeds eenige weeken van alle Zog beroofd
was , ware het mooglyk om zulks te herftellen ik liet
haar niet alleen van dit Zaad op alle mogelyke wyze
gebruik maaken , maar voegde 'er nog alle gepaste hulpmiddelen by , (lie de konst aanwyst , en verkreeg ook
eindelyk eenig , maar zeer dun en waterig , Zog in de borften : bier door overtuigd wordende dat de bouworde
dier deelen niet gefchikt was om aan haar billyk verlangen te kunnen beantwoorden , Tied ik haar af, verdere
pogingen ten dien einde aan te wenden : de oorzaaken,
waar nit dit ongemak dikivyls ontftaat , kan men, behalven by anderen , by den beroemden VAN SWIETRN (*),
gemeld vinden.
Eine waarfchouwing moet ik hier nog byvoegen, deeze is,
dat men zorgen moet dat dit Zaad, of deeze Boontjes (t),
niet door iengte van tyd te zeer uitgedroogd, of door
ongedierte te veal befchadigd , zyn , alzo dan de Proefneeming nimmer gelukkig flaagen kan ; en dit is ook de rede , waarom , volgens MURRAY en SCHRODER ter aangehaalde plaatzen , dezelve zelden of nooit in de Geneeskunde meer gebruikt worden.
(*) Comment. in ilphor. BOERH. Tom. IV. p. 645.
(t) Hetzelve is thans zeer goed te bekomen by den Heer
HULLER , Koopman in Kruideniers Waaren , op bet Rokkin,
by de Olyflaagerslleeg, te Amfterdam.
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NATUURLYKE HISTORIE EN HUISHOUDING DER' HONIG*?
BYEN. DUCT JOHN HUNTER , Esq.

(tlit de Philolophical Transallons. Part. I. for 1792.)
(Vervolg van hi. 191.)
Van de Mannetjes By.

D

e Mannetjes By is veel grooter dan de Werkbyen ;
hy is zelfs grooter dan de Koningin , fchoon niet
zo lang als zy, wanneer zy geheel met Eitjes bezwangerd gaat ; by is veel dikker dan beiden, doeh niet Ianger in dezelfde evenredigheid; het agterlyf loopt nitt uit
in eene zo fcherpe punt, en de opening tusfchep de twee
barite fchaalen van den rug en built is breeder, en loopt
verder onder den buik, dan by het Wyfje. Zyn Tong is
veel korter dan die van de Werkby, 't geen my doet
vermoeden, dat hy zyn eigen Honig niet verzamelt, maar
zich bedient van die anderen t'huis brengen. In dit vernaoeden vind ik my. verfterkt daar wy de Mannetjes
nooit buiten vinden , op, de bloemen zweevende; alleen
vliegen zy, by heet weer„ rondsom de Korven, als 't wale om een lugtje re 1Cheppen. By eerie andere loart van
Byen, waar het Mannerje zyn eigen voedzel verzamelt
}weft het een Tong •zo lang als het Wyfje. Lilt dit alles
dunkt het my redelyk, te veronderftellen, dat de Mannetjes By in de Korf het voedzel neemt. Hy heeft geen
Angel.
Ik geloof , dat de Mannetjes laater gebroed worden
dan de Werkbyen. Dewyl zy alleen voortgebragt worden
om met de Korf afgedaan te hebben, verfchynen zy zo
vroeg niet; want in de maand April doodde ik een Korf,
waarin ik Byewormen en Popjes vond ; doch onder de
laatstgemeld.e geen Mannetjes : de Byewormen waren te
klein om 'er dus eene natpeurinz op te werk te ftellen ;
doch op den ao van Mey ontdekten vay Mannetjes; zy
zyn alien bykans van dezelfde grootte.
In de maand Augustus , waarfchynlyk omtrent het
laattle gecieelte, mogen wy veronderftellen dat zy de Koningin bezwangeren voor het volgend jaar,, en op 't einde van die maand , en het begin van September, fterven
zy,
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sy,, fchynt hun einde, gelyk wy reeds hebben aange,
merkt, door de Werkbyen verhaast te worden. In den
Jaare MDCCXCI zag ik reeds zo vroeg, als den 19 van
luny, de Werkbyen bezig met het dooden van de Mannetjes van een Korf, of liever van een Zwerm, die nog
niet was weggievloogen, maar tot wegvliegen gereed hing;
du, egter, Epp buiten den gewooneu koers.
De Mannetjes fchynen bezef te hebben van het lot, 't
hun dreigt : want zy gaan , zo ras mogelyk , de
Korf in en uit, fchypbaar met ooguierk om de Werkbyen
te ontwyken. Wy vinden ook met de daad, dat zy aangevaflen worden door de Werkbyen , die hun folteren
met haare nypers, en, wanneer zy zodanig vermoeid en
afgemat zyn , door de poogingen welke zy ter ontkoming in 't werk ftellen , dat zy niet langer kunnen vliegen , worden zy op den grond gefmeeten , om daar te
iterven. Dat dit bet eindelyk lot is van ieder Mannetjes
By, kan gereedlyk daar uit worden opgemaakt, door het
naagaan van elke By in de Korf , wanneer men die om
de Honig uitrooit , 't geen naa dit Saifoen gefchiedt;
alsdan vindt men 'er geen Mannetje in. — BONNET
veronderftelt, dat zy hun eigen dood fterven : dewyl by
ze nimmer gewond vondt. In den Winter heb ik verfcheide Korven gedood, eenige zo laat als in April, en
op zodanig een wyze , dat ik alle Byen bewaarde , en,,
naa ze alle naauwkeurig bezien te hebben, on,tdekte ik
nimmer eenig Mannetje , van Welk eene foort oak :
fchoon men beweerd hebbe, dat 'er Mannetjes van tweeerlei grootte zyn , en dat de kleinfte, den Winter over,
bewaard warden, orn de Koningin te bevrugtea,
Van de Werkby.
Deeze Clasfis , want men kan dezelve geene Sexe beeten, is de talrykfte van alle in de geheele Maatfchappy; 'er
ayn duizenden van Werkbyen tegen done Koningin , en
waarfchynlyk eenige honderden tegen den Mannetje. Men
heeft grond om te veronderftellen , dat zy de eenige Byen
zyn die de geheele Korf vervaarclio-en en dat de Koningin niets anders te doen hebbe
b clan Eitjes te leggen: zy zyn de eenige Byen die de bouwitoffe aanvoeren ; de eenige die wy, buiten, werkzaam vinden; en,
de daad, elk ander denkbeeld is belachlyk, wanneer wy
de
Qs
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de ongelyitheick in getal in aanmerking neemen , zo we1
als de bezigheid der overigen , terwyl de Werkby niets
heeft , 't welk haare aandagt van de bezigheid voor het.
Gezin aftrekt. Zy zyn kleinder dan de Koningin en de
Mannetjes; niet alle van dezelfde grootte , fchoon het verfcbil niet veel betekent.
De Koningin en de Werkbyen gelyken zo veel op elkander , dat de laatstgemelden Wyfjes van een kleinder
maakzel fchynen ; fchoon dit onderfcheid niet zo merkbaar is in 't begin des Winters, als in de Lente, wanneer de Koningin met Eitjes is opgevuld. Zy zyn alle
Wyfjes van aart , en hebben vrouwlyke deelen, die zeer
Mein zyn, en ligt over 't hoofd zouden gezien worden
door iemand , die de deelen van de Koningin niet zeer
wel kept : dit is waargenomen door den Heer R1EM.
In de daad , iemand zou veelligt veronderftetlen , dat zy
alleen jonge Koninginnen waren , en in zekeren (Alderdom Koninginnen wierden. Doch dit, weeten wy, is het
geval niet.
Alle de Werkbyen hebben een Angel, eene andere byzonderheid , waarin zy op de Koningin gelyken. Voorzien zynde van een werktuig ter befchadiging en verdedig,ing , hebben zy ook aandoeningen om 't zelve te
gebruiken , en voelen zich zeer ligt getergd ja zo, dat
zy aanvallen wanneer zy niet getergd worden, en zulks
alleen vermoeden : wanneer zy een aanval waagen , fleeken zy altoos, terwyl nogthans de byzonderheid , dat zy
Met in ftaat zyn om den Angel los te maaken, ligt zou
Moen vermoeden, dat zy meer omzigtigheids zouden aanwenden in het gebruik deezes wapentuigs. Wanneer zy
elkander aanvallen, bedienen zy 'er zich zelden van, en
bezigen alleen haare nypers : nogthans zag ik eens twee
Byen vegten , en de een de ander in den mond , of daar
omtrent , fleeken ; de Angel was getrokken nit het lyf van
die ftak , en de geflookene vloog 'er fchielyk mede weg;
doch ik kon die By niet vangen , om te zien hoe het
met den Angel gefteld was.
De Werkbyen zyn de Verzamelaars van Honig, en van
veel meer Honigs , dan zy ten onmiddelyken gebruike,
of in het toekomende, noodig hebben; haar Tong is zeer
gefchikt tot dat werk , veel langer dan die der Koninginme of der Mannetjes, en bekwaam om de Honig te hap.len uit de bloemen tot een verbaazende diepte.
Het
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Het aantal der Werkbyen, in eene Korf, is zeer ongelyk.
In een Korf, door my gedood , waren 'er 330.
.
In een andere
.
.
4472•
•
In eene , die uitftierf
.
. 2432.
Op dat ik het getal der Byen uit een gegeeven klomp mogt gisfen , telde ik hoe veel 'er
gingen in een Pint, en dit bedroegb
Dewyl nu eenige Zwermen twee Quarten
vullen , moeten zy beftaan uit omtrent
.
9000.
•

•

1163.

Van de Deelen, die tot de Voeding der Byen behooren.
Dieren , die enkel voedzel voor zich zelven nuttigen ,
of wier ter voeding dienende deelen enkel tot eigen voedzel itrekken , hebben ze alleen tot dat einde gefchikt :
doch in veele zyn deeze werktuigen beflemd tot meer
einden , gelyk in de Duif,, en ook in de By. In deeze
laatstgemelde worden eenige deelen gebruikt als eene
bewaarplaats voor een tyd , bevattende en 't geen vereischt wordt tot de daadlyke voeding van het Diertje,
en ook wat bewaard moet worden voor een volgenden
dag, in de boven befchreevene Cellen ; dit laatfte wordt
daarom weder opgeworpen , of opgegeeven. Naardemaal
het de Werkbyen alleen zyn die dit verrigten , zouden
wy veelligt tot de gedagten komen , dat deeze bewaarpleats alleen tot deezen behoort maar men treft dezelve
Stan by de Koningin en de Mannetjes , by de gewoone Honig-By, en, zo ik geloof, by alle de Byenfoorten.
Naardemaal de By een opmerkenswaardig voorbeeli
oplevert van wederopwerping , is het noodig , de deelen,
tot die werking behoorende , en welke ook betrekking
hebben tot de fpysverteering , weI in opmerking te neemen. Herkauwende Dieren mogen onder de Dieren geteld
worden die de fpys weder opgeeven ; doch by deezen
gefchiedt het tot voeding der Jongen. Kraaijen maaken
van hunne kaaken een foort van krop, waaruit zy het
voedzel te rug brengen als zy hunne Jongen fpyzigen ;
doch het is alleropmerkelykst in het Duivengeflacht , die
eerst de krop vullen , en dan de fpys in den bek der
Jongen uitwerpen. De By heeft dit vermogen in een
hoogen trap : niet egter om de Jongen te voeden ; maar
ton den t'huis gebragten voorraad op te leggen.
In
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In geen der bovengemelde, de fpys weder opgeevende,
Dieren, zyn de vergaderplaatzen, het voedzel behelzende,
de onmiddelyke werktuigen ter fpysverteeringe; ook blykt
niet , dat de vergaderplaats voor de Honig de Maag der
Bye is.
De Tong van de By is de eerfle der tot voeding dienende werktuigen, welke onze oplettenheid verdient. Die
Tong is van een zonderling maakzel , en waarfchynlyk
de grootfle Tong van eenig Dier,, 't welk wy kennen ,
naar evenredigheid van de grootte. Dezelve mag gezegd worden , ten aanziene der lengte, nit drie deelen to
beftaan ; hebbende drie geledingen. Een , de geleding
aan het hoofd gehegt , is in eenige opzigten gelyk aan
onze Larynx. Dan volgt het lichaam der Tonge, zamengefteld Mt twee deelen ; een eene foort van grondftuk,
waar aan het ander, of de waare Tong, gehegt is. Dit
eerfle gedeelte is meestal van eene hoornagtige zelfftandigheid, in welke men een fleuf vindt, en gehegt aan
de Larynx : aan 't einde hier van komt de waare Tong
met de verfcheide deelen. Deeze twee deelen der Tonge
zyn , als 't ware, aan de zyden omgeeven door twee
hoornagtige fchaalen , een aan elken kant , hot aan de
zyde naast de Tong : de eene zyde is dikker dan de
andere, en zy ftrekken zich zo verre niet nit, als de
andere deelen. Ieder van deeze fchaalen beftaat uit twee
deelen , in de lengte met elkander vereenigd : de eerfte
is geledigd met het algemeene grondfluk, of Larynx, by
de geleding van het eerfle gedeelte der Tonge, en fluit
ter zyde het tweede gedeelte van de Tong in, zo verre
voorwaards uitfteekende als de derde geleding ; op. het
einde bier van is gehegt de tweede fchaal, in welke de
bolle fleuf, die de Tong ter zyde voortgaat. Dit
loopt in een punt uit. Deeze fchaalen hebben aan den
kant eenige hairen.
Aan her einde van het tweede gedeelte is de waare
Tong geplaatst, hebbende twee zyddeelen, of uitftekken ,
aan ieder kant, het een binnen het ander: het buitenfte
is bet grootfle, en eenigzins gelykende naar de voorgemeIde fchaalen. Dit is zamengefteld nit vier deelen , of
liever uit den lang deel, waarin de drie kleindere ingelyfd zyn ; eene beweeging op zichzelve hebbende. Het
eerfle, waarop de andere rusten, is vastgehegt aan de zyden van de Tong, aan het grondfluit of het einde van
bet
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het laatst befchreevene gedeelte der Tonge; dit is met
hairen aan den kant.
Een weinig verder voorwaards , aan de kanten der Tonge, zyn twee kleine en fyne uitftekken, zo klein en fyn,
dat ze naauwlyks met het ongewapend oog ontdekt kunnen worden. Het middelfte gedeelte van alle, waar van
de zyddeelen alleen byhangzels zyn , is de weezenlyke
Tong. Dezelve is iets langer, dan eenige van de voorgemelde zyddeelen; en niet hoornagtig, gelyk de andere
deelen, maar mag vleeschiigtig heeten; zags en buigzaatn
zynde. Dezelve is zamengefleld uit korte geledingen, die
waarfchynlyk zn veele fpieren zyn: want zy kunnen zich
in allerlei rigtingen beweegen. De Tong zelve is zeer
hairagtig, hebbende eenige lange hairen aan het uiteinde,
die, naar myn begrip, als hairbuisjes werken.
Deeze geheele toeftel kan in een zeer klein beftek worden opgerold, onder het hoofd en den hals. De Larynx
valt te rug in den hals, 't welk het uiteinde, of het eerite gedeelte, van de Tong, binnen den bovenlip, of agter
de twee tanden, brengt; dan wordt het geheel, of tweede
gedeelte, 't walk uit vyf deelen beftaat onder dit eerfle
gedeelte nedergeboogen , en de twee laatfte fchaalen val.
len over het geheel: in dier voege, dat de weezenlyke
Tong ter zyde omtlooten is door de twee tweede hoornagtige zelfftandigheden, en over het geheel liggen de twee
eerfte.
De (lifophagus begint byq alle Infedten, van deeze foort,
aan den wortel Van de Tong, gelyk in andere Dieren,
van vooren bedekt door een hoornagtig bekleedzel , 't
welk aan 't hoofd eindigt, en de bovenlip genaamd mag
worden , of het verhemeizel van den mond. Dezelve
gnat door den Hals etr het Schild, en, in den Buik koniende,verwydt dezelve zich in een dunnen doorfehynenden zak, Welke alles,wat doorgezwolgen wordt,ontyangt.
Van hier wordt het voedzel (welk het zy) of verder
na de Maag gevoerci ter verteeringe , of worth tot andere einden weder opgeworpen. — Om my bier van
eenigermaate te verzekeren in leevende. Byen , ving ik
dezelve, als zy 's morgens vroeg uitgingen , en beyond
dien zak geheel ledig: eenigen tyd daar naa, weder t'huis
komenden opvangende, vend ik den zak geheel vol Honig;
by eenige was dezelve tot in de Maag. Nu veronderftet
1k, dat, het geen in de krop was, diende om weder nitgeworpert te worden, en daar zy waarfchynlyk den nags
over
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over gevast hadden , was een gedeelte ter voeding ver.
der gegaan. Op welken tyd men ook deeze vergader.
plaats opene, nimmer is het daar opgelegde veranderd, geen
fchyn altoos, dat 'er verteering plaats gehad hebbe; het is
zuivere Honig. Uit dien zak kan het daar vergaderde
beide wegen heen: of nederwaards na de Man , ten onmiddelyken gebruike van de By zelve, of te rugge ont
uitgeworpen te worden, om vervolgens tot fpyze te dienen.
De Maag vindt men aan 't beneden chide, en een weinig ter rechter zyde van deezen zak. Deeze nadert de
Maag niet allengskens, en is de uitgang geen rechtfireekfche doortocht; maar in het midden van een uitfteekzel,
welk op zekere hoogte in den zak fehiet , dikst aan bet
uitfteekendst gedeelte, met een zeer kleine opening in
bet midden , van een byzonder tnaakzel. Dit binnenwaards uitfteekend deel kan gemaklyk gezien worden
door de bekleedzels van den zak ,,indonderheld als dezelve
vol Honig is.
De Maag begint onmiddelyk aan de buitenzydt van den
vergaderbak, en het zelfde gedeelte, 't welk ddarin fchiet,
loopt eenigzins in de Maag voort; doch fchynt aan dit
eindt van geen byzonder mdakzel, en daarom is het alleen
gefchikt om de wederuitilorting in den vergaderzak te
voorkomen; dewyl zulks- Honig zott fpillen. — De zarnenftelling deezer deelen is wonder ten gebruike gefchikt want het einde,zich in den vergaderbak uitliretticende, belet, dat 'er eenige Honig- in de Maag kome, dewy/ het
werkt als een klapvlies: weshalven, wat 'er in komt, gefchieden moet door werking van dit deel. Maag heeft
zeer veel, in voorkomen , van een darm bovenal daar
dezelve uit den vergaderbak komt. Dezeive loopt bykans
rechtftreeks nederwaards in 't midden van den buik. De
binnen oppervlakte wordt merkelyk vergroot, door kririgswyze klapvliesjes, of fpiraale kreuken , te hebben : deeze
kan men door de buitenfte bekleedzels heen zien. In dit
gedeelte ondergaat het voedzel de verandering. Waar de
Maag eindigt, valt niet gemaklyk te bepaalen: dan welhaast
begint dezelve zich in omwendingen te verliezen,en finaller te worden.
Het Ingewand maakt twee of drie onderfcheide knotten uit, waarin het Gedarmte, de Lever, en waarfchynlyk het Alvleesch ; en loopt eindelyk rechtftreeks na het
achterlyf. Hier kan het zich zeer wyd uitzetten, en een
aan-
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aanmerkelyken voorraad van drekfloffe bevatten ; dan vernaauwt het weder, en heeft eene opening onder den achterften rand van de laattle rugfchaal * boven den Angel in
het Wyfje en de Werkbyen, en de Roede in het Mannetje.
Van de Zintuigen der Byen.
Vast gaat het, dat de Byen vyf Zinnen hebben. Aan
't Gezigt noch Gevoel kan niemand twyfelen; en 'er is
alle reden om te beweeren , dat het deeze Diertjes aan
Smaak, Reuk en Gehoor niet ontbreekt. De Smaak is
buiten gefchil; van de Reuk zyn geene zo uitmaakende
bewyzen voor handen, egter meen ik, nit waarneeming,
te molten befluiten, dat zy vry Berke bewyzen van Reuk
gegeeven hebben. Wanneer de Byen hongerig zyn, gelyk het geval is van een nieuwe Zwerm, by nat weer,
en men dezelve in een glazen Korf heeft, waar door men
ze kan waarneemen, zal, zp ras men eenige Honig op
den grond plaatst , de geheele Zwerm in beweeging komen : zy alle fchynen op de Reuk of te gaan: zelfs indien zy zwak zyn, en naauwlyks kunnen kruipen,
len zy den Inuit zo verre mogelyk uitrekken , om 'er by
te komen, fchzon het Licht zeer zwak zy. Dit laattte
fchynt meer van Reuk dan van Gezigt te ontttaan. Indien eenige Byen in een Korf worden los gelaaten , en
Met weeten nit welk een Korf zy kwanien Innen zy
pan zitten aan den buitenkant van een Korf, of Korven;
lnzonderheid als de avond valt: of zuiks hervoort komt
uit den Paul( der Korven, of het Geluid 't welk zy hon.
Fen, kan ik niet wel bepaalen.
('t Vervolg en Slot hierna.)

WAARNEEMINGEN OMTRENT DE KIMOS, OF DE PIGMEEN,
VAN HET EILAND MADAGASCAR.

(Ontleend nit een Voyage a Madagascar,,par l'Abbi aoction.)
3,
St
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ints lang heeft men gefprooken van de Kimos , een
Volk , uit Pigmeen beitaande , en gewild dat het
woonde in de binnenite gedeelten van het Eiland Madagascar de Meer FLACOURT behandelde alles , wat
deswegen verhaaid werd , als loutere vertelzeltjes. De
,, Ai-
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I, Abbe ROCHON heeft dit fink weder leevendig gemaakt1
,, en zyn geloof daariu geflaafd door het getuigenis van
den. Heer COMMER SON , den beroemden Plantkundigen,
,, die, den Heer DE BOUGAINVILLE ' op zyne Reis rondsom
,, de Wereld, vergezeld hebbende , zyne Natuuronderzoekingen in den Jaare MDCCLXIN ,op Madagascar, met on.,
gemeenen vlyt voortzette; als ook door het getuigenis van
9) den Heer DE MOLDAVE , ten dien tyde Gouverneur van
,, het Fort Dauphin. Naardemaal hunne getuigenisfen van
32 gewigt zyn, en het onderwerp zelve der aandagt waardig is , zullen wy onzen Leezeren een kort Berigt
,) geeven van het geen deeze Heeren , wegens de Kinzos
„ te bock ftelden , door den Abbe ROCHON in 't breede
,, in zyn Werk ingelascht."

* * *
Liefhebbers van het wonderbaare , (zegt de Heer
dien het fpyt, de voorgewende verbaazen,
de grootte der Patagoniefche Reuzen tot de lengte van
zes voeten gebragt te zien, zullen misfchien eenige vergoeding vinden , door een Geflacht van Pigmeen aan te
treffen , die in een tegenovergetteld uiterfte wonderbaar
zyn. Ik ineen Menfchen , die half de grootte van een gewoon Mensch haalen, en het binnenile gedeelte van het
groot Eiland Madagascar bewoonen , eene afzonderlyke
Natie uitmaaken, en, in de taal des Lands, Ximos genaamd
worden. Deeze kleine Menfchen zyn van een bleeket
kleur dan de rest der Inboorelingen , die over 't algameen zwart zyn. Hunne armen zyn zo lang , dat zy,
recht nederwaards uitgettrekt, tot de knieeti reiken. Der
Vrouwen boriten zyn zo klein dat ze naauwlyks de
Sexe onderfcheiden; uitgenomen als zy Itinderen zoogen;
en zelfs moeten zy, uit khaarsheid aan zog, toevlugt neemen tot koemelk, ow de Kinderen te kweeken.
De verftandige vermogens van dit kleine Geflacht zyn
gelyk aan die der andere Inwoonderen des Eilands, waken het in geeven deele aan verfland ontbreekt , fchoon
zy by uitftek traag zyn. In de daad , de Kimos worden
befchreeven als werkzaanier en oorlogzugtiger : zo dat
hun moed, in eene dubbele rede ilaande tot hunne grootte, hun bewaard heeft voor de te onderbrenging hunner
Nabuuren, die zulks meermaalen onderlionden.
't
vreemd, dat alles, wat wy van dit Volk weeten,ontteend
is
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Is van de Nabuurvolken , en dat noch de Gouverneurs
van Vie de France, of van Bourbon , noch de Bevelhebbers der Franfche Forten, op de Kust van Madagascar,
ooit getragt bebben , om in dit gedeelte des Eilands in
te dringen. 't Is waar , men onderitondt het onlangs;
doch vrugtloos.
Als een ooggetuigen moet ik, nogthans, bekennen , dat,
op eene Reis, die ik, in den Jaare MDCCLXX, na het
Fort Dauphin deeds; de Heer Du D1OLDAVE dd laatstover.
Iedene Gouverneur , myner nieuwsgierigheid voldoening
verfchafte, door my, onder zyne Slaaven , eene Slavinne
te vertoonen van het Geflacht der Kimos, omtrent dertig
jaaren oud, drie voeten en zeven duimen lang. Zy was
veel bleeker van kleur dan eenige andere Inwoonders van
Madagascar die ik ooit zag ; welgemaakt, en hadt Beene wangettalte, hoe genaamd, of fcheen in haaren groei be.
lemmerd, gelyk de Dwergen, die nu en dan gezien warden, doorgaans zyn. Haare, armen waren, in de daad,te
lang, naat evenredigheid van haare hoogte ,haar hair was
kort en wollig; doch haare weezenstrekken waren goed,
en ge/eeken meer op die van een Europeaan dan van
een Africaan. Ben natuurlyke lath vertoonde zich op
haar gelaad, zy was goedaartig, en fcheen in al haar doer
te vertoonen , dat zy niet misdeeld was van verfland.
Geen zweemzel van Vrouwenborst was aan haar te zien,
uitgenomen de tepels : maar dit enkel voorbeeld is niet
genoegzaam mu eene uitzondering te maaken, zo ftrydig
met de algemeene wet der Natuure. Korten tyd vO6r ons
vertrek van Madagascar , hadt het verlangen om haare
vryheid weder te verkrygen, aangezet' door de vrees van na
Frankryk overgevoerd te zullen worden, deeze kleine Slavinne aangezet om weg te loopen ,en zich in de bosfchen
te verfchuilen.
Over 't geheel geloof ik in 't beftaan van dit klein Geflacht van Menfchen , die een Character en Zeden op
zichzelven hebben, De Laplanders fchynen eene middelfoort uit te maaken tusfchen Menfehen van gewoone
grootte, en deeze Dwergen. Beiden bewoonen zy de koud,
fte Landen, en de hoogfte Bergen der Aarde. Die van
Madagascar , op welken deeze Kimos zich onthouden,
zyn tustchen de zestien en aeventien honderd vademen
boven de oppervlakte der Zee verheeven. De Planten
Kruiden , die op deeze hoogten groeijen, zyn natuurlyk
klein.
MENG. 1793. NO. 6,
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Het getuigenis van den Heer nE MOLDAVE daar mede
eenftemmig, kongt hier op neder. Toen ik, in den Jaare
MDCCLXVIII, aan het Fort Dauphin kwam , kreeg ik
een Gefchrift in handen , berigt geevende van een Pigmeen - gellacht , Kimos geheeten; het middeille gewest van
Madagascar, op de Breedte van 22 graaden, hewoonende.
lk nam de proeve , om my te verzekeren van de waarheid deezes verhaals , door een tocht te onderflaan Ha
het gewest, waar men beweerde dat dit klein Geflacht
zich onthieldt; doch , door de trouwloosheid en lafhartigheid myner Gidfen , mislukte m yn toeleg. Egter kreeg
ik zulke onbetwistbaare befcheiden wegens dit teldzaarn
verfchynzel , dat ik niet het min& twyfel aan het bethan deezer Madagascarfche Pigmeen. De gewoone langte
der Mannen is dne voeten en vyf duimen. Zy draagen
lange ronde baarden. De Vrouwen zyn eenige duimen
korter dan de Mannen , die naar de lengte dik en Clerk
zyn. Hun kleur is minder zwart dan . die der andere Inboorelingen des Eilands ; hun hair kort, en katoenagtig.
Zy fmeeden yzer en ftaal, waar mede zy hunne lansfen en
pylen voorzien. Hun Land is omtrent zestig mylen ten
Noordwesten van 't Fort Dauphin geleegen. Ik kreeg
eene Vrouwe van dit Volk ; men •berigne my, dat ze veel
grooter was dan de Kimos gewoonlyk vallen : want zy
was drie voeten en zeven duimen hoog. Zy was zeer
rank, en hadt geen meer blyk van borften dan de fchraalIle Man.
By deeze Berigten , fchryft de Abbe ROCHON zou ik
dat kunnen voegen van een Officier, die een Kimos Mansperfoon gekreegen hadt , en dien na Europa zou overgebragt hebben. Maar de Heer DE SURVILLE , die bevel
voerde over het Schip, in 't welk men hem wilde fchepen
weigerde hier aan zyne toeflemming.
Moeten wy, voegt 'er de Abbd ROCHON nevens, naa
deeze getuigenisfen , ons niet verwonderen , dat de Heer
FLACOURT het beflaan deezes Volks als een louter fabeltje
heeft uitgekreeten ? Doch het gezag van een Man, geheel
en al tegen het Volk van Madagascar vooringenomen , kan
tegen geene bewysitukken, uit daaden opgemaakt , opweegen.

AAN■

AANAIERKING OVER HET REIZEN MET KAMRELEN. 1135

AANMERKING OVER HET REIZEN MET KAMEELEN,
EN DE TOEPASSING DAAR VAN, ALS EEN MATSTOK , TEN DIENSTE DER AARDRYKSKUNDE.
Door JAMES RENNELL, Esq. F. R. S.

(Ondeend nit de Philofophical Transaaions of the Royal Society
of London , Vol. LXXXI. P. II. for the Tear 1791.)

M

ajor RENNELL merkt op, dat, in alien afgelegen onderzoek , 't zy ingerigt ten dienite der Aardrykskunde , of niet t en 't zy gelukkig of ongelukkig uitval.
lende, ten aanziene van het hoofdoogmerk , het bedryf
.des onderzoeks zelve den Aardrykskundigen floife moet
verfchaffen : en hier uit leidt by af, dat, onder alle de
ontdekkingen en verbeteringen , waar toe de oogmerken
der loflyke Asfociation for promoting Discoveries in the in:
tenor Parts of Africa ftrekken , te wagten is , dat de
Aardrykskunde van dat Land de fpoedigfte vorderingen
zal maaken. Indien men, in de daad , behoorlyke zorge
draagt ,om de zodanigen, die met het onderzoek belast zyn
zulke middelen te verfchaffen, als best aan hunne orpflau.
digheden voegen , en zulke onderrigtingen mede te deelen,
als hun in ftaat ftellen om die middelen, met weinig rnoeite
voor zichzelven, te gebruiken , moet dit ongetwyfeld
geval weezen; doKh, ook zonder cadge middelen ,hoe ge.
naamd , uitgenomen die tie Reiziger noodwendig moet gebruiken, om zich van plaats rot plaats te laaten brengen,
en de berekening der dagen, daar toe baked, kan de
Aardrykskunde zeer veel voordeels trekken. — De Heer
RENNELL heeft, in een Vertoog, by de Koninglyke Societeit ingeleverd , poogen aan te wyzen , hoe dit best kan
gefchieden door de wyze van reizen, allergefchiktst om
zich van te bedienen in het Land, waar deeze naafpeuringen te doen ftaan.
In Africa is de algemeenfte wyze van reizen op Kameelen , en beweert de Heer RENNELL
dat de Berekening van den voortgang eens Kameel's hem van alle
,, andere de minst veranderlyke voorkomt , 't zy men
dezelve by dagen of uuren neenn." Deeze byzonderheid kwam hem voor den geest , wanneer hy,, (fchoon
met een ander oogmerk) de Reisverhaalen nagging van
Pie
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verfcheide Heeren, die de Woestynen, tusfchen Aleppo ;
Bagdad en Busforah, op Kameelen doorkruist hadden.
De Heer RENNELL onderzogt vyf Dagboeken te weeten , dat van den Heer CARMICHAEL , die met eene Caravane reisde, in welke moo Kameelen waren, en onder
deezen boo belaadene , de overige onbevragten ; dat wil
zeggen, die enkel een Man droegen , of een last van gelyk gewigt; dewyl de gewoone last van een Kameel op
zeshonderd Ponden zwaarte gerekend wordt. Ten tweeden , dat gehouden werd door den Colonel CAPPER, die
dezelfde Woestyn, in den Jaare MDCCLXX VIII, met eene
Caravane, waarin tusfchen de 8o en ioo ligt belaadene
Kameelen waren. Ten derden, des Heeren HUNTER ' S Dagboek van zyn Doortocht door deeze Woestyne , in den
Jaare MDCCLXVII. Deeze drie Heeren trokken alien de
groote Arakfche Woestyne door , en de tyd , welken zy
befteedden , in van Aleppo na Busforah te gaan, was 322,
31c) en 2991 uuren , voor ieder.
De Heer RENNELL merkt op dat het grootfte gedeelte
van dit verfchil , hoe gering ook als men de tydlengte
in agt neemt, ontftondt in een klein gedeelte van den tyd;
naamlyk , op de Reis van Akppo na Hagla, in den beginne, daar nit ontftaande , dat de Reizigers, zich op verfchillende afftanden van Aleppo by de Caravanen vervoegende , vooraf fneller gereisd hadden , dan het ryden op
Kameelen medebrengt , en verder in een klein gedeelte
van het laatfte der Reize tusfchen Rackamah en Busforah;
waar, out de eene of andere reden , deeze Heeren verfchillende wegen infloegen: want by toont, dat de uuren
door deeze Reizigers befteed in van Hagla na Rackamah
te gaan, waren t93,1, tog, 1871.
De twee andere Reistochten welke de Heer nErfNELL vergeleek, waren die van den Heer tIOLFoRT , in
MDCCLXXX, en van den Heer IRWIN, in MDCCLXXXIV.
Deeze beide Heeren gingen door de Kleine Woestyn, gelyk men dezelve gewoonlyk noemt , en door de Stad
Bagdad. Naa , op verfcheide wyzen , de bewysItukken ,
Welke deeze Reisbefchryvingen verfchaffen , vergeleeken
te hebben , befluit de Heer RENNELL dat de Uurberekening van den voortgang eens Kameels, volgens CARMI.
CHAEL .S Reize , is 2. 4 75 Britfche Mylen; volgens Colonel CAPPER 'S 2. 51; volgens HUNTER' S 2.585; volgens
. 48, en volgens HOLFORT 'S a . 5; en dat de ge-
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middelde berekening , uit deeze vyf proeven opgemaakt ,
a . 51 Britfche Mylen geeft voor het geen een Kameel in
een uur aflegt: 't geen derhalven mag genomen worden
voor 24 myl, Britfche maat.
De Heer nnicranu, geeft wyders op, dat het uit deeze Reisverhaalen niet blyke , dat de last van een Kameel
eenigen invloed hebbe op den fpoed welken dit I3eest
maakt, wanneer men 't zelve op zyne eigene wyze laat
loopen , 't geen altoos in de Caravanen het geval is : het
eenige , wat de last in 't reizen op Kameelen doer, beltaat
bier in, dat het Dier,, geheel belaaden, zo langen tyd niet
voorttrekt , als wanneer het ligt belaaden is.
Naardemaal het, egter,, mogelyk is, dat alle Perrot).
nen , in de binnenfte gedeelten van Africa gezonden ,
geene Horologien by zich hebben , en dit meestal by de
Inboorelingen plaats zal vinden , heeft de Heer RENNELL
door het vergelyken van het getal der dagen , in welken
elk deezer vyf keizen , een van TEIXERA , door de Chaldeenfche Woestyn , gedaan zyn , met het geheele getal der
uuren , verloopen op hunne Reistochten , de volgende otnilandigheden afgeleid : dat de zwaar belaadene Caravanen,
met welken de Heeren CARMICHAEL HOLFORT en TEIXERA
voorttoogen, gemiddeld elken dag 7 u. to, 7 u. 40', en 7 u.
30' reisden ; en dat de ligte Caravanen van de Heeren
IRWIN , CAPPER en HUNTER , gemiddeld elken dag 9 U.
32, 8 u. 38' en 8 u. 45' afleiden a het gemiddeld getal
der eerstgemelden is 7 u. say' en van de laatstgenoemden
8 u. 52'. Wanneer men dan rekent dat de voortgang der Kameelen , in eene Caravane trekkende , 24 myl in een uur is,
zal de afftand, door zwaar belaadene Caravanen afgelegd ,
op een gemiddelden dag, 18 . 625 Britfche Mylen, en die
van ligtbevragte leg, weezen. Zo dat flier uit volgt , dat
een Reiziger , die een Zak.compas heeft, om hem den
koers van den weg dien by neemt aan to wyzen , en kan
zeggen welke die was , en teffens opgeeven het getal der
dagen , door de Caravanen befteed om van de eene plaats
na de andere to trekken , zeer veel kan toebrengen tot
het verbeteren van de Aardrykskunde in het Oosten.
De Prefident en Raad der Koniuglyke Societeit heeft
een der Eerepryzen , uit de gifte van Sir GODFREY co.
PLEY oorfpronglyk , die toegeweezen worden aan den
Schryver der nutfte Uitvinding, voor het Jaar 179( , toe•
gekend aan den Heer RENNELL wegens het ingeleverd
Stair , waarvan wy den voornaamen lnhoud opgaven.
BE.
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SESCHRYVING VAN DE CHARACTERS GEWOONTEN
EN RE RSOONEN , DER. OORSPRONGLYKE BEWOONDE ■
KEN VAN AMERICA.

(Overgenomen nit de Travels into North and South carslints, by WILLIAM BARTRAM.)
(Vervolg van bl. no6.)
XERIGT WEGENS HET STAATSBEST CUR, EN DE BURGEREYKE
NIAATSCHAPYY , DER AMERICAANSCHE INDIAANGN ; ALS
MEDE VAN HUNNE HUWEDYKS .• EN LYKPLEGTI.E.■
HEDEN , EN TAAL4

n

et Stelzel van Staatkunde is natuurlyk en eenvoudig,

en zo weinig zamengetteld als 't geen men wil dat
heerscht in de Huishouding der Mieren en der Byen:
het fcliynt uit niets anderS to beftaan, dan uit de eenvoudige voorfchriften der Natuurlyke Rede duidelyk
voor een ieder; nogthans by hun als Godlyk aangepreezen door hunne verttandige en deugdzaame Oudften, als
noodig ter bevorderinge van onderling geluk; even kragtig , even verbindend , als of bet voorgelteld en toege1temd ware in eene algemeene Vergadering ; elks geweeten draagt 'er de overtuiging van om ; de gulden regel:
Doer anderen zo als gy wenscht gedaan to worden, is hun
needs voor oogen , en brengt eene Maatfchappy voort,
vol vrede en liefde , in de daad kragtdaadiger nrekkende
tot het bevordereu van menschlyk geluk, dan het kunnigst gevormd Stelzel van hedendaagfche Staatkunde, van
Wetted , door dvvangmiddelen aangedrongen : de Menrchen vindeu zich hier alien op gelyken voet, wat het
bezit en genot aanbelangt van de algemeene behoeftett
en geryflykheden des leevens ; want Weelde kennen, en
Overdaadigheden hebben, zy met.
Eene natuurlyke ondergefchiktheid heeft 'er plaats; de
boogfte, fouveraine , of uitvoerende ,Magt , huisvest in een
It aad van bejaarde Opperhoofden, Krygshelden en andeJen agtbaar van wegen hunne wysheid, dapperheid en
deugd. — Aan 't hoofd deezer Vergaderinge zit voor,
Jinn Koning , of Mico , 't welk een Opperregeerder betekent; de Gouverneurs van Carolina , van Georgia, enz.
worden Alio; genaamd; de Koning van Engeland draagt
den
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den naam van Antapala - mico - clucco (*), 't geen zo yea
zegt als de groote Koning over het groote Water.
De Koning , fchoon hy erkend worth de eerfte en
voornaamtle Man te zyn in de Stad, of Stam, en vereerd
met alle kenmerken van hoogagting en liefde, en, wanneer hy in den Raad voorzit, met eene hulde zo diep
als men aan den willekeurigften Vorst in Europa, of in
bet Oosten, toebrengt, en zyn Zetel, als hy alweezig is,
nook door iemand anders bekleed wordt , is niet gevreesd , en, buiten den Raad zynde, verkeert by met
het Volk, en zy met hem , als een gemeen Man, op de
ongedwongenfte en gemeenzaamfte wyze.
Hoewel de Mico, of Koning, verkieslyk is, moet , nogthans, zyne bevordering tot die hooge waardigheid in
een gansch ander licht befchouwd worden dan de verkieslyke Monarchen in de Oude Wereld, waar de beklimming van dien hoogen Eeretrap veelal te wege gebragt
worth door partyfchap , en den invloed van Vrienden ,
gewonnen door list , door otnkooping , en niet zelden
door gewelddaadige middelen ; en, naa dat de Throon
verkreegen is door middelen , weinig beter dan overweldiging, moet de Throonbekleeder daar op befchermd en
onderfteund worden , door dezelfde of foortgelyke laage
iniddelen als 'er hem op plaatften. Geheel anders is
't gelegen met de Majefteit van den Mufcogulge Mico! hy
zoekt noch in 't openbaar, noch heimlyk, bet Volk, oin
door 't zelve verheeven te worden in den Rand om hun
te bevelen , en te heerfchen; neen , zyne verheffing is geheel verborgen; even gelyk de Zon opgaat om den aardbodem weldaadig te befchynen, zo komt de Koning als
een weldoende Gorlheid by bun op.
Niemand zal u zeggen hoe , en wanneer, hy hun
fling werd, doch hy wordt algemeen erkend, de grootfte
Perfoon onder hun te zyn; by wordt geagt, bemind en
geeerbiedigd , fchoon by even als anderen met hun verkeert, eet, drinkt en danst. Zyne Kleeding is dezelfde
als die zyner Medeburgeren, en een Vreemdeling kan 's Konings Wooning niet onderkennen van die der anderen ,
door eenigen uitwendigen luister ; nogthans handelen zy
als of hun Mico hun gade floeg; zelve onzigtbaar zynde.
Met edn woord hun Mico fchynt by hun de VertegenwoorCO Clucco betekent groat of uitJ!eekead.
it 4
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woordiger der Voorzienigheid , of van den Grooten Geest,
dien zy erkerrnen dat voorzit in, en invloed heeft op,
hunne raadllagen en openbaare bedryven. In perfaon zit
de Mico dagelyks voor in hunne kaadsvergaderingen op
het openbaar plein : en zelfs geldt hier zyn item , ten
aanziehe van voorkomende zaaken , niet meer dan die
van andere Hoofden of Raadsheeren ; by geeft zyn raad,
flag , als een der besten en wysften nit den Stam, niet
uit kragte van Koninglyk voorregt. Dan , of tot hunne
eincielyke betluiten eenpaarigheid, of alleen meerderheid,
van ftemmen vereischt wordt , kan ik niet met zekerheid
zeggen ; doch waarfchynlyk treedt de Minderheid volvaardig toe, wanneer 'er eene Meerderheid is.
Het werkzaamst gedeelte van des Mico': post beftaat
in bet Burgerlyk Bewind van de Stad, of Stam; bier heeft
by de magt en 't voorregt, om den Raad zamen te roepen
om te handelen over Oorlog en Vrede , over alle openbaare belangen , en onderzoek te doen en te beflisfen op
klagten en verfchillen; doch by bezit de minfie fchaduw
niet van uitfluitende uitvoerende Magt. Hy ontvangt de
eerfte bezoeken der Vreemdelingen , geeft gehoor aan de
Afgevaardigden met gefchenken, en heeft de herchikking
over de openbaare Koornfchuur.
In waardigheid en magt komt den Mico 't naast, de
Groot- Veldheer ; deeze vertoont , by afweezigheid van
den Mico, dien Vorst in den Raad; zyn item is van 't
grootfte gewigt in Krygszaaken ; zyn magt en gezag is
geheel onafhanglyk van den Mico, hoewel, wanneer een
Mico op een Krygstocht uitgaat , by aan 't hoofd des
Legers optrekt , en upper-Veldheer is. 'Er zyn veele
Krygshootden in eene Stad, of Stain , die Capitein , of
Aanvoerders, zyn van de Krygsbenden; zy zyn bejaarde
Mannen, die in hunne jeugd zich onderfcheiden hebben
door dapperheid , fcbranderbeid en onvertzaagdheid; deeze
oude Krygshoofden maaken , voor geen gering gedeelte,
hunne waarlyk agtbaare Raadsvergaderingen nit.
In elke Stad, of Stam, is een Hooge-Priester, die vet.fcheide jongere en aankomende Priesters under zich heeft,
door de Blanken Bezweerder,s , of Tovenaars, genoemd.
Deeze Hooge -Priester, of Seer , zit voor in geestlyke zaaken , en is een Perfoon van veel beduidenis ; by bezit
grooten invloed op den Staat , en bovenal wat den
Kryg betreft. De Raad befluit simmer tot een Krygs.
wait
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toeht tegen den Vyand , zonder zyn medeweeten en toe.
(lemming.
De Americaanfche lndiaanen gelooven , in 't algemeen , dat
bun Seer getneenfchap heeft met magtige onzigtbaare Geesten, welke zy veronderftellen deel te hebben in 't befluur
der menschlyke zaaken , zo wel als der Elementen; dat by
den uitflag van een Krygstocht kan voorzeggen; en zyn
invloed is zo groot, dat zy dikwyls een Leger hebben
doen ail houden en te rug trekken, als het zich ,naa een
marsch van verfcheide honderd mylen , een dagreizens
van bunnen vyand of bevondt: in de daad, hunne voorzeggingen hebben veelen verfteld doen anti. Zy voorfpellen Regen en Droogte en wenden voor, het naar
welgevallen te kunnen doen regenen ; zy geneezen kwaalen, toveren, en dryven booze Geesten nit; zelfs maatigen zy zich het vermogen aan, van Donder en Blixem te
kunnen beftuuren.
Men heeft deeze Indiaanen in geenen deele voor Af.
godendienaars te houden, of men moest het blaazen van
Tabaksrook na de Zon , en het vreugdebetoon by het
verfchynen van de Nieuwe Maan (*), dus noemen. Zy
zyn zo verre van Afgodery,, dat zy geene Beelden heb.,
ben , noch eenige Godsdienflige Plegtigheid , zo verre ik
heb kunnen ontdekken; maar zy bidden den Grooten Geest,
den Schenker en Wegneemer van den adem des leevens,
met den dieptlen eerbied aan.
Zy gelooven in eenen Toekomenden Staat, waar de Geest
leeft; zy noemen dien de Wereld der Geesten, waar dezelve verfchillende maaten van rust en geluk genieten ,
Haar gelange zy hier op aarde hunne dagen doorbragten: een Man, die in zyn leeven een onvermoeid Jaager
geweest is , en ryklyk voor zyn Gezin gezorgd heeft,
een moedig en onverfchrokken Oorlogsheld , een die regtvaardig leefde , en al bet goede deedt wat in zyn vermogen
was , zal , buns oordeels , in de Wereld der Geesten ,
zyn tyd flyten in een warm vermaaklyk Land, waar nitgeflrekte en bloemryke Velden zyn, en hooggetopte Bos.,
fchesi ,
(*) Ik heb jonge Lieden zeer vrolyk en boertende gevonden
by bet fchynen der Nieuwe Maan, zeggende: hoe befchaamd
kyla zy van onder haar littler; ma dat ze twee of drie nagten by de Zon geflaapeu heeft, fchaang zy zich haar aangezigt
to
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fchen, bewaterd door zuivere Rivieren, vervuld met overvloed van allerlei Wild; alles onder een heldere, on bewolkte , en altoos bedaarde , lug; in 't kort, een Gewest
•evaar volheid is, en ongeftoord vermaak.
Onder hun loopen veele vertellingen van fchynvertooningen en gezigten der zodanigen buns Volks , die zy
voor dood hielden ; maar naderhand herleefden, en vethaalen deeden van 't geen zy gezien hadden , welke thekten om bun ter Pligtsbetragting aan te zetten.
VofeSr dat ik onder de Indiaanen verkeerde , had ik to
meermaaten gehoord, dat deeze Volken , wanneer hunne
Ouders, door zeer hoogen ouderdom, zwak wierden, en
zichzelven niet Langer konden helpen , uit medelyden met
hunne elenden , hun na de andere Wereld zonden door
een flag met den Tomahawk. Zulk eene maate van boosheid en godloosheid kwem my zo ongeloofbaar, onmenschlyk en fchriklyk , voor, dat ik met veel bezwaars het belink Dam om 'er onderzoek op te doen.
De Kooplieden verzekerden my, dat zy geen voorbeeld
moisten van zodanig eene barbaarschheid; doch dat men
voorbeelden hadt van het volvoeren eens zo fchriklyken bedryfs , op het ernftig verzoek des Slachtoffers.
Toen ik my te Mucclasfe beyond, begaf ik my, 's morgens vroeg, op tie uitnoodiging van den Opperkoopman ,
na het openbaar plein ; met ons neemende eenige gefchenken voor de Indiaanfche Opperhoofden. By onze aankomst namen wy pleats in een kring van eerwaardige Mannen , rondsom een vuur,, in 't midden van het plein. Andere Burgers kwamen, van tyd tot tyd, toevloeijen ;
deezen werd ik getroffen met eerbiedig ontzag , op
het verfchynen van een zeer oud Man; het weinige hair,
welk by hack, was wit als fneeuw; by werd geleid door
Brie Jongelingen , aan elken arm een, en een agter hem,
ter onderfteuning. Op zyne aankomst werd by welkom
gewenscht door den geheelen kring ; men maakte voor hem
plaats ; by zag 'er zo genoeglyk uit als een Jongeling,
ichoon fteeke blind door de jaaren ; by was het oudfte
Opperhoofd der geheele Stad , en zy fcheenen alien hem
to eerbieden.
Morten tyd naa dat de Grysaart was gaan zitten , decide ik myne gefchenken uit; aan hem gaf ik een zeer
Zakdoek, en een wrong beste Tabak ; dit gefchenk
pig door de handen van een bejaard Opperhoofd, die
naast hem zat , en hem vertelde dat het een gefchenk
was

Disk AMZRICAANEN.

243

was van een hunner blanke Broederen , kortlings van
Charleston gekomen. Hy ontving het gefchenk met een
lath op zyn gelaad, en bedankte my; de gunst onmiddelyk beantwoordende met zyn eigen Iteenen Pyp en Tabakszakje my aan te bieden. Vervolgens fprak hy my aan
met een lange reden welke uitliep op de waarde die hy
ftelde in de vriendfchap der Caroliniaantn. Hy vermeldde
onder anderen, dat zy, toen by jong was, geen yzeren
bylen, potten, rtiesfen of fnaphaanen hadden, dat zy
hun eigen fteenen bylen , aarden potten, fteenen mesfen ,
boogen en pylen, gebruikten , en dat hy de eerfle was,
die de goederen der Blanken in zyne Stad bragt; welke
by op zyn rug droeg van Charleston, vyfhonderd mylen
te voet; want zy hadden toen nog geen Paarden.
De Opperkoopman vertelde my daarop eene byzonderheid , betreffende dien Aartsvader , niet lang geleeden
gebeurd. — Op een morgen dat zyne Oppasfers heat
gebragt hadden by het kaadsvuur,, hadt hy, eer hy zich
nedertette , het Volk op deeze wyze aangefprooken: —
„ Gy bemint my nog, — Wat kan ik titans doen out
uwe oplettenheid te verdienen ? Niers.
Ik ben
„ nergens goed toe. — Lk kan niet zien eenig Wild
op te jaagen , of te fchieten.
1k weet , ik ben
lk heb lang genoeg
If niets dan een last voor u.
• geleefd.
Laat myn Geest van hier verhuizen.
• lk verlang de Krygshelden van myne jeugd te zien in
,, de Wereld der Geesten. (Zyn boezem ontblootende)
„ hier neem den Tomahawk, en tref my I "— Zy ga„ Wy willen niet
Ven eenftemmig te verftaan:
wy kunnen niet — wy begeeren u by ons te houden !"
Wat de Huwelyksplegtigheden der Americaaniche Indiaanen betreft, deeze zyn zeer eenvoudig, doch verfchillen
grootlyks by onderfcheide Volken en Stammen. By zommige, die tot de Mufcogulge -V erbintenis behooren , heeft
men my berigt, dat de Trouwplegtigheid in deezer voege
toegaat. Wanneer een fongman zyn zin gevestigd heeft ,
en beflooten om te trouwen , neemt hy een riet, van die
foort als zy gebruiken tot boomftaaken ; met het zelve
gaat by, (naa toeftemming van haare Ouders of naaste
Eloedverwanten bekomen te hebben ,) na het huis van
zyne eminde , vergezeld door zyne Vrienden en Medegenooten , en fteekt , in tegenwoordigheid der Bruiloftsgasten , dit riet recht overeinde in den grond: kort daar
op komt zyne Beminde met een ander riet, 't geen zy
neo
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nevens 't zyne in den grand fteekt, en dan zyn ze getrouwd; hierop verwisfelen zy de rieten ,die weggenomen
en ter zyden gelegd warden als openlyke blyken en bewyzen van hunne Egtverbintenis, welke men viert met
feesthouden , muzyk en dans. Elk der Bloedverwanten
en Vrienden , by deeze Trouwplegtigheid, zo eenvoudig,
tegenwoordig , brengen iets toe tot het oprigten der
nieuwe ramilie. Zo ras het Huwelyk voltrokken is, komen de Inwoonders der Stad zamen , en de Raad beveelt, of vermaant , dat 'er een nieuw Huis zal gebouwd
warden voor het jonge Paar. Elk in de Stad leent 'er
de hand toe, en het werk wordt in den dag begonnen en
voltooid.
De hoedanigheden , die eenen Jongman het meest aanpryzen by zyn uitgekooze Meisje, bettaan daar in , dat
by een dapper Krygsheld, of een kundig en wel afgerigt
Jaager, is.
Zy trouwen alleen voor den enkel jaar, en , volgens
eene oude gewoonte, vernieuwen zy, naa het verloop
van dien tyd , het Huwelyk; doch 'er is naauwlyks den
enkel voorheeld, dat zy fcheiden, naa Kinderen by elkander verwekt to hebben. En , in dit geval , neemt de
Moeder de Kinderen onder haare bercherming, fchoon de
Vader verpligt is voor derzelver onderhoud , geduurende
derzelver minderjaarigheid en 's Moeders Weduwfchap, to
zorgen.
De Mvfcogulges 'lean de Veelwyvery in de grootlte
uitgeftrektheid toe : elk Man neemt zo veele Vrouwen als
hem behaagt ; doch de eerstgekoozene blyft den voorrang behouden , de o:verige zyn aan haar ondergefchikt,
't Is niet vreetnd , dat een aanzienlyk Man onder dit
Volk, die reeds zes Vrouwen heeft , een Meisje zien't welk hem gevalt ,
de van acht of negen jaaren
als by kali overeenkomen met haare ,
of Voogden , haar trouwt , en in die tedere jaaren in zyn huis
neemt.
Overfpel worth altoos geftraft met 't affnyden des hairs,
de eenige Lichaamsftraffe onder hun ; de Dood of Verbanning that op Moord, Eerloosheid of Diefftal, en mindere misdryven ; dan de herhaalde tekens van veragting
en belaching zyn zo veelvuldig, dat Eerloosheid doorgaans eindigt in vrywillige Ballingfchap. En deeze Uitgeweekenen zyn doorgaans de omzwervende Snoodaarts,
die op de grenzen roof en moord pleegen.
Do
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De Mufcogulges begraaven hunae dooden in de aarde.
Zy graaven een diepe vierkante put, onder de kist , waarin de overledene legt a omheinen bet graf met Cypresfenhout , en zetten het lyk in eene zittende get-take , els
of het leefde; zy begraaven, nevens hem, zyu Snaphann ,
Tomahawk , Pyp , en zodanige andere dingen, waar op
by, by zyn leeven, den meesten prys Beide. Zyne oudite
Vrouw heeft de eerfte keus uit de dan overgeblevene
goederen ; het verdere worth onder zyne andere Vrouwen
en Kinderen uitgedeeld.
Op eene geheel andere wyze leggen de Chaetaws de
laatfte eere of aan de overledenen. Zo ras iemand geftorven is, rigten zy eene hoogte op, van achttien of twintig voeten , in een bosch , digt by de Stad ; op dezelve
plaatzen zy het lyk, los overdekt met een kleed ; hier
blyft het bezogt en befchermd door Vrienden en Bloedverwanten , tot bet vleesch zo verre begint to rotten ,
dat het zich gemaklyk van ide beenderen feat fcheiden.
Lieden, hier toe beftemd , en wier werk het is, haalen
het vleesch zeer zuiver van de beenderen , wasfchen en
zuiveren dezelve ; deeze , gedroogd en door de lugt gezuiverd zynde , plaatzen zy in een keurlyk daartoe gewerkt kistje , 't welk weggezet worth in een Beenderenhuis , in elke Stad ten dien chide gebouwd. Wanneer
dit Beenderen - huis vol is , heeft 'er eene itaatlyke Begraafenis pleats. De naaste Vrienden of Bloedverwanten der
geltorvenen komen , op eenen belIemden dag , by het Beenderen-huis, neemen de kistjes op, en volgen elkander naar
rang des Ouderdoms ; de naaste Bloedverwanten houden
zich ieder by het tot bun behoorend kistje: de menigte
volgt agter aan, als den Gezin uitmaakende, met een vereende item van beurtlings gejuich en geklag; met langzaannen tred gaan zy dus voort tot de algemeene Begraafplaats , waar zy de kistjes nederzetten , zodaniger
wyze, dat ze een Pyramide vormen (*); ten laatften overtiekken zy het alles met aarde , wear nit een kegelvormige hoogte oittftaat; Stadwaards in ftaatlyken trein weder(*) Eenige kundIge Lieden , met welken ik verkeerde ,
gaven het als hun gevoelen op , dat elle, die pyramidaale kunnig gemaakte heuveltjes , veeltyds Indiaanfche Bergjes gebeeten , by zodanige gelegenheden gevormd , en Begraafplaatzen
zyn, 1k bun dit Wet toetiemmeu.

446

BESCHRYVINS VAN DE CTIARACTEitS ENZ.

dergekeerd , befluiten zy dien dag met een Feest , bet
Rest der Dooden geheeten.
De (Malays worden door de Kooplieden Platten ,
Plat-hoofden , geheeten. Alle de Mennen hebben het voor?
en agterhoofd zeer plat, door kunst ingedrukt. Het gefchiedt op de volgende wyze.
Zo ras een Kind gebooren is, bezorgt de Oppasiter een houten toeflel, gefchikt om het Kind te ontvangen, 't geen 'er op den ruo
in gelegd wordt; dat gedeelte, waar het hoofd rust, heett
de gedaante van een tichelvorm. In deezen draagbaaren
toeftel wordt het Kind vastgemaakt, en een zak met zand
op het voorhoofd gelegd; deeze veroorzaakt , door eene zagte drukking , van de flaapen des hoofds na boven toe , eenigzins de gedaante van een tichelfteen: door
deeze kunstbewerking hebben zy hooge voorhoofden, die
fchuins agterwaards afloopen. Deeze Lieden zyn zo keurig niet, als de Mulcogulges , in het vercieren hunner hoofden, en flordig in 't overige hunner kleeding. Anderzins than zy bekend voor vernuftig, braaf, flout en onverfchrokken, fchoon vreedzaam van aart; de Creeks erkenuen hun voor dapper.
Men wil , dat zy de kundigae en werkzaamfte Land.
bouwers zyn , groote Plantadien en Landgoederen hebben, waar zy, op de wyze der Blanken, veel van hun
tyd befteeden in het voortzetten van den Akkerbouw. Te
deezer oorzaake zyn hunne Landen algemeen bearbeid, en
beter bevolkt dan eenige andere Indiaanfche Staat, ons bekend. Het getal hunner Inwoonderen agt men dat het
getal van het geheele Mufcbgulge -Bondgenootfchap wyd
en verre te boven gaat ; fchoon hun grondgebied geen
vierde van de uitgeftrektheid haale van het Mufcogulgeefche.
Het bleek my uit eigen waarneeming , en de onderrigtingen welke ik bekwatn, dat de ilmericaanfche Indiaanen
vry redelyke begrippen koesteren wegens de Onfterflyk,heid der Ziele, en van een Toekomend Leeven in eene
Maatfchappy: om, derhalven, zedelykheid in te boezemen , en het menschlyk geluk te bevordeTen, juichen zy
lofwaardige daaden toe , 24 pryslyk , en noodzaaklyk ten
fleun van de Burgerlyke Zamenleeving, en het handhaayen van de waardigheid hens Stams , terwyl zy teffens ter verzekering ftrekken van een gerusten itaat in
de Wereld der Geesten, naa hun overlyden. 't Is by hut/
eene algemeen erkende waarheid , dat de Groote Geest
alle goeden en braaven begunftigt.
Ds
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tre Murcogulgetfche Taal wordt in 't geheele Bondge,
tootfchap gefprooken, (fchoon 't zelve uit veele Volken
bellaat, die elk eene fpraak op zichzelven hebben,) als
mede by hunne Vrienden, de Natches. Ook zeggen de Mufcogulges , dat de Chicafaw- en Chaetawfche Taalen flegts
byzondere Tongvallen van hunne Taal zyn.
Deeze Malcoguigeefche Taal klinkt zeer aangenaam , is
zagtfireelend en muficaal ; de Letter R wortds in gem
woord van dezelve gehoord : de Vrouwen , inzonderheid,
hebben eene zo fyne muiicaale fpraak dat het geluid
eenigzins op . 't zingen der Vogelen gelykt ; als men ze
hoort, en met ziet , zou men het voor het gefnap van
jonge Kinderen houden. De fpraak der Mannen is fierier en klinkender; doch niet hard, en nook fpreeken zy
als uit de keel. Ilc geloof, dat de Letter R niet gebruikt
wordt in het vormen van eenig woord, in eenige Taal
des Bondgenootfchaps.
In tegendeel is de Cherokeefche Taal zeer fterk , eenigzins ruw en klinkend, men hoort de Letter R veel maalen : met dit alles mag ze aangenaam en welluidend heeten. Alle de Indiaanfche Taalen zyn vol verhloemde fpreei,
wyzen , en redenkunilige figuuren ; hunne handen , de
bulging van hunne hoofden, hun oogflag, met Mt woord,
elk lid des lichaams fpreekt mede, en dient om hunne Aanfpraaken welfpreekend, overreedend en kragtig , te maaken.

HET KOFFYNUIS VAN SURAT.

Ern Oostersch Vertehel.
(Uit de Etudes de la Nature, par M.

I

or ST. PIERRE.)

n de Stad Surat was een Koffyhuis, waarin Menfchen van
allerlei Landaart zamenkwamen. Op zekeren dag trad 'er
een Perfiaansch Seider, of Regtsgeleerde, binnen. Deeze Man
hadt geheel zyn leeven beiteed in Godgeleerde Nafpeuringen,
en egter geloofde hy Diet langer in 't befiaan eener Godheid.
„ Wat is GOD?" fprak hy„ Van waar komt hy? Van wien
ontleent hy zyn oorfprong ? In Welk gedeelte des HeeWs
• beitaat by? Was by een Lichaamlyk Weezen, wy zouden
„ hem zien; was by een Geestlyk Weezen, by zou verflandig
,, en rechrvaardig zyn , en niet toelaaten dat zyne redelyke
„ Schepzelea ongelukkig wierden. Ik, by voorbeeld , zou,
• naa zo veel tyds in zynen dienst befleed to hebben, Opper.
„ priester to Isfahan geweest zyn, in ttede van my genoodzaakt
1, te
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„ Re vinden om Perfie ce ruimen; naa myn best gedaen re has„ ben om myne Landgenooten te verlichten. Blykbaar is her,

„ derhalven, dat 'er geen GOD beflaat."— In deezer voege
deeze Geleerde door zynen hoogmoed het fpoor byscer geraakt. Door fleeds te redenkavelen over den eerften Oorfprong
aller dingen, hadt hy, ten laatften, zyn verftand verlooren; in
zo verre, dat by het in zyn hoofd kreeg , dat by van zyn
eigen veriland niet beroofd was; maar def . het Oneindig verItand,
' t geen het Heellil beltuurt, niet beftondt.
Deeze Seider hadt een Sheaf, een Kafer, bykans naakt, lig.
gende eau den ingang van bet Koffyhuis. Hy zelve ging zit•
ten op een Sopha , en nam een kop met Opium. Wanneer
deeze drank op hem began te werken, fprak by zyn Slaaf, die
op een fteen in de zonnefchyn zat, bezig met de vliegen,
welke hem plaagden , Weg ce dryven, in deezer voege aan: —
„ Gy arme Neger, gelooft gy dat 'er een GOD is?" — Wie
kan 'er aan twyfelen!" antwoordde de Slaaf, en haalde op
der oogenblik een Win van hout gefneeden Aapje te voor.
fchyn nit een oud fluk katoen, om zyn middel gewonden.
„ Hier," fprak hy, „ is de GOD, die my befchermd heeft
„ van myne geboorte af. Die Gon is gemaakt van de Fetiche.
't Ge.
,, Boom (*). die in myn Geboorteland groeit."
zeirchap in her Koffyhuis itondt niet min verwonderd over het
Antwoord van den Slaaf, dan over de Vraag des Meesters.
„ Gy arme Domkop, " zeide een Bramin, zyne fchouders
ophaalende, „ hoe, draagt gy uwen GOD in uwen garde!?
„ Weer, dat 'er geen ander Gon is dan BRAMA , die de Weteld
„ fchiep , en wiens Tempels aan de oevers van den Ganger
„ gevonden warden. De Bramins alleen zyn zyne Priesters;
„ en het is door diens byzondere befcherming, dat zy, ce mid.
„ den van elle de omwentelingen in Indie, een reeks van 120,0o0
„ iaaren bewaard gebleeven zyn."
De Bramin ward in de reden gevallen door een rood , die
Lich op deezen trent Het hooren: „ Hoe kunnen de Bramins
gelooven, dat Gorr geene Tempels, dan in Indie, heeft, en
„ dat by voor hunne Cast alleen beftaat? Dear is geen andere
„ GOD , dan de Gon van ABRAHAM, en by heeft geen ander
„ Volk , dan het Volk van !frail. Hy bewaart het nog,
„ fchoon over den geheelen Aardhodem verfpreid, en zal bet bly„ ven bewaaren tot het gelukkig tydperk, wanneer by rertrja.
„ km aan 't zelve zal wedergeeven , de heerfchappy over alle
„ Volken fehenken, en hun Tempel, eertyds een Wereldswon.
,, der,
(') Petiche is een naam, welke in Africa aan de Godheden van eenig
Gewest gegeeven word y , eene van welke verondertield worth het hewind
te voeren over het geheele Landfchap, eerie andere over elk Hoisge.
aut. Deeze Afgod is semaakt van een byzondcren Boom , op weiken gefneeden is de Kop van een Aap, een Vogel, of van sulk eau ding,,
als de verbeelding aan de hand geeft.
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„ der , herfiellen." Ouder bet uitboezemen deezer woordeu
florae de ffraeliet eenige traanen.
De good zou voortgevaaren hebben , was Met een Italian*
tusfclien beiden gekomen; op een toornigen coon dus aanvan•
gende „ Gy geeft een zeer beledigend denkbeeld op van
„ con , beweerende , dat de Ifraeliten alleen de Voorwerpea
• zyn zyner gunfle. Ely verwierp hun voor meer dan zeven• tien honderd jaaren ; dit is blykbaar uit hunne regenwoor„ dige verflrooijing. Hy noodigt nu• ally Menfchen oin in den
„ fchoot der Roofilfche Kerke te komen, buiten welke er geene
„ zaligheid is.”
Een Proteflantsch Leeraar,, van de Deenfche Zending te Tranquebar,, voerde, met een verftoord gelaad, den Catholyken Priester re gemoete: „ I-Ioe kunt gy dus alien van de zaligheid
• uitfluiten , dan die Leden zyn van uwe Afgodifche Kerkge• meenfchap? Weer, dat niemand kan behouden worden, dan
„ die, als Leerlingen van JESUS, overeenkomflig met zyn Euangelie, GOD in Geest en Waarheid dienen."
Een Turk, onder 't rooken van zyn pyp dit gefprek des
Roomkhgezinden en Proteflants aangehoord hebbende , ving op
een deftigen trant aan: „ Vaders! waarom bepaalt gy de kennis„ Deeming van GOD tot uwe Kerken ? De Wet van jEsus is
„ voor altoos vernierigd -zints de Godlyke Zending van MA.
HOMETH, den Trooster, voorfpeld door dien eigen JESUS, bet
„ Woord van God. — Liu/ Godsdienst beftaat alleen . in eenige
weinige Koningryken ; de Onze , is op de puinhoopen van
• denzelven gebouwd, in de beste Landen van Europa, Africa,
„ Afia, en op de Eilanden. Dezelve zit thus op den Zetel van
„ den Grooten Mogol, en is doorgedrongen zelfs tot in China,
„ dat Ryk vol kundigheden. Gy erkent zelve de verwerping
„ der y o o de n in hunne tegenwoordige vernedering , erkent de
„ Zending des Propheets in zyne overwinningen. Niemand kan
„ behouden worden dan de Vrienden van MAHOMETH en
„ wat de Leerlingen van ALI betreft, zy zyn Ongeloovigen !"
Op dit zeggen glimplachte de Seider , die een Perfiaan
van afkomst was , waar men meestal de Seete van AU aankleeft.
Dir Godgeleerd gefprek veroorzaakte, onder Lieden van zulke
onderfcheidene Volken en Begrippen , geene geringe beweeging : want, behalven de reeds gemelden, beVonden zich daar

Abysfinifche Christenen , Copthen, Tartaarfche Lamasgezinden ,
Arabifche Ismailiten , en Guebers of ruuriianbidders. Deeze
alien twistredenden over de Natuur van GOD, en den Dienst aan
hem verfchuldigd ; elk beweerende, dat de-eenige waare Gods.
dienst die zyns eigen Lands was.
In de Koffykamer bevondt zich een geleerd Chineesch , een
Leerling van CONFUCIUS, die reisde om een fchat van kundigheden te verzamelen. fly zat in een hock zyn Thee te drin.
MENO. 1793. NO. 6.
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hen, en luisterde fiil na het twistredenen. De Turk, deezen
Cancel in zyne flute floorende, voerde hem met veel heftigheids te geinoete: „ Gy,, flilzwygende Chinees , gy weet dat
veele Godsdientlen ingang gevonden hebben in China. De
„ Kooplieden uws Lands, , die zich van my in hunnen handel
„ bedienen, hebben my dit verhaald , en tevens verzekerd ,
„ dat, van elle de Godsdientlen, de Mahomethaanrche de beste
„ is. Wees zo openhartig en billyk als zy geweest zyn. Wat is
„ uw gevoelen van ;pod en den Godsdienst van onzen ProHierop ontilond 'er eene algemeene
, pheet
De Leetling van CONFUCIUS, zyne handen odder zyne lane, afhangende mouwen verbergende, en kruiswyze op zyn Borst plaatzende,, zweeg eenige oogenblikken, en voerde vervolgens het
„ Myne
gezelfchap, op een bedaarden trant , te gemoete:
Heerent -indien gy my veroorlooft myn gevoelen openhartig
„ te uiten a dan meet ik aanmerken , dat Eerzugt de algemeene
„ oorfprong is van de Gelchillen onder het Menschdom. Ik
„ zal 'er een voorbeeld van ophaalen, 't geen my nog versch
„ in 't geheugen ligt. Toen iic uit China vertruk, begaf ik
„ my aan boord van een Engelsch Schip, 'c geen de Wereld
,, rend gezeild hadr. Op onze Reis herwaards , kwamen wy
,, ten anker op de Oostkust van Sumatra. Op den taiddag,
,, met veelen van het Scheepsvolk aan wal gegaan zynde, za„ ten wy neder onder eenige Cocoa - Boomen , tusfchen eett
„ klein . Dorp en den Oever. Onder de fchaduw deezer Boo„ men rustten veele Perfoonen, uit onderfcheide Landen. Op
„ deezen plek kwam een blind Man, die de oogen verlooren had
,, door tegen de Zon in te zien. Hy had de dwaaze Eerzugt,
om de natuur, van dat greet Licht te willen begrypen, met
„ het ze/fzoekend oogunerk, om dat heerlyk Licht zichzelven
„ toe te eigenen. Hy hadt alles, wat de Gezigtkunde, de
• Stookkuude , ,en zelfs de Toverkunde , vermogt , beproefd,
„ om een der Zonnettraaleta in een vies te fluiten. Alle zyne
• poogingen vrugtloos uitvallende, zeide by met veel
• haftigheids: Het Zonnelicht is geen vlaeiflof ; want het kan niet

„ bewoogen warden door den wind. Het Zonnelicht is geen vast
„ lichaam ; want het is onmogelyk 'er eenig deeltje van te
fcheiden. Het beflaat niet uit vuur , want het laat zich door
„ geen water uitbluslcen. Het is gem geest; want het is zigt„ baar. Het is geen lichaant; want het laat zich niet betas„ ten. Het heeft zelfs geen vermogen om iets van zyne plants
„ 7e beweegen ; want het doer de ligtfle lichaamen niet aan.
„ Het is blykbaor,, em, aile deeze redenen, een Niets.
Oat

„ kort te gaan„ deeze Wysgeer hadt, door onophoudelyk in
„ het Zonnelicht te kyken, zyne oogen , en , duor over hetzelve te redenkavelen , zyn vertiand,verlooren. Hy verbeeldde
„ zich niet, dot by zyn gezigc verlooren hadr; maar dat de
„ Zon Met Unger. beitoncit. Zyn Leidsman was een Never,

, die
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„ die , zyn Meester onder de Cocoa-Boom geplaatst hebbende,
„ een der nooten van den grond opraapte., een lamp van de
„ een pit van de omkleedzelen, maakte, en tit den kern
„ eeuige olie drukte. - Terwyl de Neger, hier nude bezig
„ was, zeide de Blindeman, zugtende, tot hem: Daar is dan
„ geen licht weer in de Wereld ! De Slaaf antwoordde: Laar
„ ss het Licht der Zonne. - De Blindeman: TVat is de Zan?
- De Slaaf hierop: Ik weet 'er niets ;neer van, dan dat
„ dezelve opkomt als ik myn werk aanvang, en ondergaat als
„ ik 'er uitfcheide. Het Licht der Zo,tine is van minder aanbe„ long voor my, dan dat van myn Lamp, die myn hut verlicht,
„ en buttes; welken ik u 's avonds niet zott kwnnen dienen”
Toen zyn Lamp opvattende, fplak hy: „ Dit is myn Zon!
Over dit gefprek begot: cen der Dorpelingen , een
•
2 . Alan die op krukken liep , te, lachen, en, veronderftellende
„ dat de Blindeman blind geboorea was , voegde hy hem toe:
• IVeet, dat tie Zen een lichtende Bloat is, die alle morgen nit
„ de Zee opkomt , en albs avonden in 't Westen aver de Bergen
„ van Sumatra ondergaat. tiit zoudt gy zien, a/s gy, gelyk wy,
„ het gebruik uws gezigts hadt. Een Visfcherman vatte
„ daarop het woord, zeggende: 't Is wel te hooren, dat gy
„ nooit buiteu uw Corp geweest zyt. Indien gy goede beenen
„ hadt, om het Eilana' Sumatra om te loopen, gy zoudt berm„ den, dat de Zon in deeze Bergen niet onderging; maar dat
d
• ezelve
de Zee alle morgens verlaat, en 'er 's avoids weder
„ ingaat , om zich te verfrisfen. Ik zie dit geduttrig , op welk
„ een gedeelte van tie kust ik oak visfehe. Een Inwoonder
„ van _het Schiereiland van Indie beduidde den Visfcher , op
„ zyne beurt: Is het mogelyk dat een Illensch, met gemeen
• zond verliand begaafd , zich konne verbeelden, dat de Zon
„ ten Vuurkloot is , die de Zee alle morgens verlaat, en 'er
„ 's avonds in wederkeert, om uitgebluscht to warden? Feet,
„ dat de Zon eene Godheid is myns Lands, die de hemelen ale
„ dagen op Kaaren wagen rond rydt ; een kring maakende om
„ den gouden berg van Merouwa. Wonneer de Zon taant ,
„ wordt zy gedreigd verflonden te zullen warden door de Slangen
„ Ragou en Ketou , van welke veil/lading zy verlost words door
1, de lndiaanen , aan de oevers van de Ganges. Het is . een zeer
belachlyke trots, in een Inwoonder van Sumatra, te veronder• fiellen, dat tie Zon alleen fc'hynt aan den . Gezigteinder van
• zyn Eiland. Zulk een denkbeelcl kan niminer opkomen in A
„ harsfenen van iemand, die verder dan met een Canoe gevaa.
ren heeft.
Een Kustvaarder, bier ten anker liggende,
• merkte op, dat het een nog belachlyker trots was, te ge.
„ looven, dat de Zon Indie, boven alle andere Landen, de
„ voorkeus gaf. „ 1k heb," fprak hy, „ verfcheide Reizen in
„ de Roode Zee, op de Kiss: van Arabie ,. na Madagascar,
„ na de Molukkas en de Philippynfche Eilanden, gedaan;.
S2
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ik weer dat de Zon alle deeze Landen, zo wel als Indie, ver„ licht. De Zon Inapt niet rondsom een Berg; maar ryst op in
,, de Eilanden van Japan , die, to deezer oorzaake, Jepon, of
„ Ge-puen, genaanzd worden, 't welk zo veel zegt, als deGe„ hoorte der Z017116' ; en zy daalt in 't tre.,ten ze ver als de
„ BritIche Eilanden. 1k gaa hier in zpker, 't is my, nog een
• ,7ongen zynde, verhaald door nun Grootvader, die het niter.
„ fie elude van den Oceaan bevoer. —De Kustvaarder zou
„

vervolgd hebben, tuen een van ons Scheepsvolk hier in de
„ reden viel, met aan te merken: „ Daar is gem Land ,waar
,, de loop der Zonne beter bekend is dan in Engeland. Ile kan

„ u zeggen, dat dezelve nergens op- of andergaat. 1k ben des
,, ten vollen overtuigd; want wy zyn wedez gekeerd van een Reis
„ rondsorn den "lardkloot, en wy zagen de Lon o pera!. Hierop
„ een wandelllok neemende van een der Toehoorderen, trok
,, by een cirkel in het zand, en trague den loop der Zonne
,, van den eenen keerkring tot den anderen te toonen;doch,niet
,, in flaat zynde om zich duidelyk genoeg te verklaaren, beriep by such op den Stuurman van zyn Schip. Deeze Sruur,, man was een verflandig Man, en hadt, met een diep flilzwy,, gen , het geheele gefchil aangehoord; dock , toen by be„ merkte, dat het geheele gezelfchap met aandagt wagtte op
„ het hooren van zyn gevoelen, begon by deeze reden: „ My-

ne Prienden, gy hebt alien mis. De Zon draait niet rondsom
„ de ziarde; in tegendeel draait de "'carafe om de Zon, en brengt
„ voor dezeive, alle vier en twintig uurere, de Eilanden van Ja.
„, pan , de Molukkas , Sumatra , Africa, Europa, en andere
„ Gewesten des i'lardbodems. Lezelve fchynt niet veer een en.
voor een Gezigteina'er, voor een
keien Berg of Eiland
Oceaan, of zelf:s veer de geheele ilarde; maar is het mid„ delpunt des &dills, van waar dezelve niet alleen de ilarde,
maar tevens vyf andere Planeeten ,vedicht,onder welken eenige
„ op een veel greater afiland van de Zon Haan dan de "larde,
,, en veel grouter van omtrek zyn. Z. , by voorbeeld , is de
„ Hama Saturnus 30,000 mylen over 't krill's gemeeten, en
„ fiatit 28$ millioenen mylen van de Zon; om niet te fpreeken
„ van de Maanen, die deeze Fiance? vergezellen, en het Z071-•
„ nelicht sate de afgelegenfle Planeeten mededeelen. Cy zoudi
,, alien een denkbeeld hebben van deeze verheevene waarheden,
„ als gy by nags de hemelen aanfehouwde , en u niet Bet bego„ gelen door de dwaaze trotsheid, dat de Zon voor een enkel
/9 Land (cheer? genzaakt was.” — In deezer voege Het zich,
tot grobte verbaazing des gezelfchaps, de Stuurman hooren,
die de Wereld rond gezeild, en den hemelloop met een aandagtig oog befchouwd, hadt.
Het is ,” voegde de Leerling van CONFUCIUS daar by ,
„ met GOD als met de Zon gelegen. Elk Mensch gelooft,
„ dat by , by uitfluiting , de Godheid bzzit in zyn eigen
„ Ka-
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„ Kapel , of ten minflen in zyn eigen Land. Alle Volken ver„ bcelden zich , dat zy in hunne Tempels bet allerheerlykst
Weezen , 't geen de zigtbaare Schepping niet kan bevatten,
„ betluiten. Maar ,, is 'er een Tempel te vergelyken by
„ den Tempel, welken GOD zelve opgerigt heeft, om , als
„ 'c ware, alle Men/Chen in Une Gemeenichap te verzamelen?
„ Alle Tempels op Aarde zyn flegts naavolgingen van den alge„ meenen Tempel der Natuure. In de meesten derzelven vin.
„ den wy plaatzen ter Afwasfching, en Vaten mec Heilig Wa„ ter, Kolommen , Koepels, Lampen , Standbeelden , Opfchrif„ ten, Wetboeken , Offeranden, Altaaren en Priesters. IVIaar, in
„ welk een Tempel is een Heilig Vat, zo ruitn als de Zee, in
„ geen wanden omgreepen? Kolommen, zo grootsch als Boo,
„ men in een bosch of in een Oofttuin met vrugten belaaden
„ Een Koepel, zo heerlyk als het Uitfpanzel, of een Lamp, zo
„ lichtende als de Zon ? Waar kunnen wy Standbeelden be,
„ fchouwen , zo belangryk als een aantal redelyke Weezens,
„ die onderling elkander beminnen, helpen , en vriendiyk met
„ den anderen omgaan ? Opfchriften , verflaanbaarder of eer„ bied verwekkender dan de Goedertierenheden der Natuure ? Een Wetboek, zo algemeen als de Liefde tot GOD,
ontitaande uit een dankbaar gevoel van zyne Goedheid;
„ of als de Liefde tot onze Aledemenfchen , zo onmidlyk
„ verbonden aan ons eigen welvaaren ? Offeranden, aandoec„ lyker dan de Lofzangen , aangeheven ten prys van den A ge„ meenen Vader en Weldoener van alien; dan de tedere ge„ voelens, met "welke wy de zodanigen aanzien , waar mede
„ het onze pligt is in alle de zegeningen des Beftaans te dee„ len. Met Uri woord , een Altaar, zo heilig als het Hart van
„ een braaf Man , by 't welk GOD zelve de Priester is.
„ Hoe verhevener denkbeelden zich de Menfchen vortnen
„ van GODS Almagt , des te beter zullen zy Hem Mennen ; eta
„ met hoe grooter maate van toegeevenheid zy hunne Mede,
„ menfehen behandelen, des te weer zullen zy zyne Goedheid
„ naarvolgen ”
Zo fprak de Leerling van CONFUCIUS , en hee geheele gezelfchap in het Koffyhuis dat deel genomen hadt in het gefchil
over de Voortreflykheid van elks Godsdienst , peinsde nu in
ftilte over 't geen zy hunne lippen hadden laaten ontrol/en.
...Minsmememamsestaatsagams.
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De

Godsdienst heeft zekerlyk zyn eerfle opzigt op God.
Die is het oneindig, het aanbiddenswaardig, voorwerp van
onzen dienst. Dien moeten wy clienen , en Hem alleen aanbidden. 'Er heeft, geen Godsdienst plaats zonder Liefde. Het
vuorwerp van onzen dienst mo,,t van ons bentind worden,
S3
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anderzints zal onze dienst zeer flaauw , en van weinige betekenis , zyn. De ware Godsdienst beftaat in eene vuurige liefde
tot God. Uit aanmerking van het onwaardeerbaar goed , waar
merle God zyne redelyke Wczens befchenkt , zyn zy ook
door de duurzaamile verpligting aan hunnen Weldoener verbonden , en wat is 'cr. betainelyiier,, dan Hem lief to hebben ,
van wien men beweldadigd word. Omtrent den dienst van
God word dus volftrekt liefde, zuivere liefde, tot Hem gevorderd: dog niet flegts liefde, maar ook een zeker vertrouwen
een vast, een onwrikbaar, vertrouwen op zyne befcherming en goedheid ; een verlaten op zyne toezeggiugen en
beloften. Hy , de onveranderlyke God, zal nimmer Palen in
zyne toezeggingen. Al wat Hy belooft , zal dierhalven een.
mai , 't zy vroeg of laat , zekerlyk vervuld worden.
Eene byzondere voorzienigheid is altoos waakzaam omtrent
hen die op God vertrouwen. Welk eene troost en bemoediging in duistere omflandigheden ; wanneer het van alle kanten
donker is, en drukkende tegenheden het hart benauwen , dan
bemoedigt niet weinig die verzekering , dat 'er een God in
den Hemel is , die voor ons waakt , en wiens byzonder toe-,
verzigt ons gaileflaat — die het licht uit de duisternis kan
doen voortkomen , en , na eenen alte/igen donkeren nagt, de blyde dageraad veJmalen laat opgaan. — Op wiet: men vast
vertrouwen kan , i zo wy anders ons aan de Godlyke befliering
toevertrouwen dat zekerlyk 'er eens een tyd zal komen , dat
men, van alle zorg ontflagee , bevryd zal worden van rampen,
en over ane zyne vyanden, over alle zyne haters, zegevieren.
Zulk een bentoedigenden troost fchenkt ons de Godsdienst, en
een onwrikbaar vertrouwen op zyne befcherming en goedheid.
Dan, aan den anderen kant , heeft de Godsdienst zyn opzicht
•ok op ooze Natuurgeuooten. — Op Schepfelen van gelyke
bewegng als wy zyn. onze daden en bedryven het ken.
mark zullen dragen van goed en opregt, dan moeten ze met
den Godsdienst gezegeld en beftempeld zyn, en dan worde*
de moeijelykfte pligten gemakkelyk , en geenzins onuitvoerlyk.
Gelyk God zyne liefde betoont tt!gens ons, fchoon van
r.atuure zyne vyanden, zo zyn wy verpligt, een iegelyit zynen
Naasten to beminnen. Zullen wy me "er willen zyn , dan onze
Maker , in wiens hand ons leven , en den adem van onzen
Leest, is ? — De Godsdienst voert ons op tot verheven pligten; pligten, die, zo wy ze nalaten , ons itrafbaar doen worden
in de oogen van onzen vlekkelozen Maker — Geen haat ,
geen wrevel geen vyandfchap , tegen onzen Broeder, duld de
Godsdienst in het hart. — Hebt uwe vyanden lief.
daar eene verzaking, welke de Godsdienst van ons vorAut. — Verhevene zielen voelen de kragt van dit bevel.
Zy gehoorzamen , en toouen zich zeer groot. Welk eene
verlocheeing van zich zelven ,
en nogthans onze
grog:-
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groote Meester vordert zuiks van • een ieder onzer. Zo
wy Christus Jefus liefhebben , dan moeten wy zyne geboden
gehoorzamen , zyne bevelen opvolgen , en dan moeten WY
ook afleggen alle baat, alle twist en vyandfchap.
Zo
ons de Godsdienst nauw, aan het bane legt , dan mogen wy
de Euangelifche geboden niet verwaarlozen. Wy
kunnen gene Christenen wezen , indien Wy niet luisteren
naar het geen onze groote Meester, Christus, ons beveelt.
Hebt uwen Naasten lief als u zelven. Wie is myn Naas.
ten? — Alle fchepzels van gelyke beweging als ik ben
— deze moet ik niet flegts liefhebben maar met dat
zelfde vuur beininnen , als ieder inensch zyn eigen zelven
bemint. — Dan, myn groote Meester vordert nog meer.
Als myn Naasten my vyandig is, moet ik hem nog beminnen.
lit moet die genen zegenen , welke my vloeken ; wel doen,
de genen die my haten ; bidden voor de genen die my
geweld aandoen en vervolgen , op dat ik een kind mag zyn
van mynen Hemelfchen Vader, die zyne zonne doet opgaan
over bozen- en goeden , en regent over regtvaardigen en
onregtVaardigen. — Welk een verlockening van zich zel.
yen. — Of legt myn Goede Meester my ook een last op,
die niet te torlchen is — een last, welke Hy zelve weigert
te drag-en. Neen, ganfchelyk niet. — In de bange uure
des doods ademden zyne fiervende lippen niets anders dan liefde.
„ Heere vergeef het haar, want zy weten niet war zy
doen i" dus tprak fly — en weinige oogenblikken na dat
dit gefproken was , blies by den onbelmetten adem uit aan het
gevloekte tlavenhout. — Zo bad Jefus voor zyne Beulen. —
Zo bleef fly, die de liefde zeive was , zich zelven gelyk tot
aan het jongite tydflip zyns levens. Zo toonde Hy, met de
daad , dat fly zyne Volgelingen geenzins eenen last wilde
opleggen, welken Fly zyne fchouders onttrok.— Hier geeft
by een voorbeeld, dat geen wedrga kent. Een woord
fpreekens fort zvne vyanden ter aarde, maar, in plaars van
zyne magt te gebruiken, die onweerltaanbare Godlyke magt
te gobruiken , fmeekt by zynen Hemelfchen Vader on1 vergeving wegens misdaden , waarvoor de zon zich verborg
om dezelve niet te aanfchouwen , over welke de ganfche
natuur in arbeid was , en de aarde op hare fundainenten
waggelde. Sprak Jefus: „ Leert van my dat ik zagtmoedig
ben," — zulks betoonde Fly ook met de daad zyn ganfche
leven lang. — Dan, in de laatfte ogenblik ken van zyn leven,
betoonde Hy eene zagtmocdigheid, die Mies overtreft, en waar
van geen voorbeeld voorhanden is dat dezelve evenaart, dewyl bet Hem niet ontbrak aan vermogens, oin in een oogenblik
zyne weamitrevers to verpletteren. Hier heeft Hy ons dan
een allertreffendst voorbeeld nagelaten , een vootbeeld van zagtauger
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moedigh eid, dat wy alle els Christenen verpligt zyn na te voi.
gen gelyk de eerfte bloedgetuige van bet Euangelie, Stepha.
nus, die, doordrongen van de liefde van Christus, even als
zyne zagtmoedige Meester, bad voor bun die Hem ontmenscht
ter dood bragten. — Dan, zyn zy de ware Christenen , de
Navolgers van den zagtmoedigen Jell's, die hunne Broeders vervolgen en geweld aandoen — brengt dat onze Christelyke
Godsdienst mede , malkanderen te haten
Dus , whin wy ons kenmerken els ware Christenen, als Navolgers van onzen liefderylcen Meester, van den zagtmoedigen
Jefus; willen wy ons betonen, naar de bevelen van her vre•
deryk Euangelie te leven ; willen wy waarlyk godsdienftig,
opregte Vromen ,
, wy moeten afleggen elle haat en vyandfchap tegen onze Broeders. Her is 'er ver van daan , dat
-onze Godsdienst zou beftaan in het aanleeren van eenige Man.
ken , in het voorltaan van deze of die party. — Het tegendeel
is zo waarachtig, als 'er licht is. — Onze Christelyke Godsdienst vordert daden; de Leer van het Euangelie eischt zedelyk
goed, zedelyken pligt; op elke bladzyde van het zelve word
daarop ten fterkflen aangedrongen. — Het Euangelie maakt
goede Burgers, en vordert geregeldheid en orde in de Maatfehappy. Zullen zy dan de ware Christenen zyn, de Navolgers van
den zagtmoedigen Jefus , die 'lunge Broeders vervolgen en geweld aandoen ? Malkanderen te paten en te benadeelen, zou dat
onze Godsdienst vorderen ? dan verdiende dezeive den naain
niet van vrede- en liefderyk. Het is 'er verre van daan;
zulke Yveraars Haan gelyk met de Joden , welke, onder fchyn
van Godsvrugt, onder fchyn van God een dieust te doen, de
eerfte Christenen op de wreedaartigfle wyze vervolgden en geweld
aandeden. Maar het echte kenmerk van een wear Christen is, of
te leggen elle haat en vyandfchap tegen zynen Broeder ; zyn
hart te voelen gloeijen van liefde, blydfchap , vrede, lankmoe.
digheid goedertierenheid, goedheid, gelove , zagtmoedigheid
en ntatigheid. Laat dit dan onze voornaamfle toeleg zyn,
en laten wy, in elle gevallen, ons waardig betonen den beinin.
Rely ken, den groten , den eernaam, van Christenen te dragen.
C.

v. D.

G.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LET TER:EN KONS TEN EN WEETENSCHAP■
PEN , BE TREKKELYK.

REDENGEEVING VAN HET GEDRAG ONZES HERREN ,
()MGM VAN DEN 0 PENBAAREN EE RDIENST ; OF
WAAROM HY , MET DE ZYNEN GEEN AF ZONDERLIKE OPENBAARE GOD SDIENST4GE VERGADERINGEN GEHOUDEN HEBBE.

(Overgenomeu uit j. BRUCKNER 'S Thoughts on Public Worfhip.)

D

e yooden, uit de groote menigte van Volken , uitgekoozen om de Bewaarders te zya van de Leer des
drien waaren GODS, Schepper en Onderhouder aller dingen , waren, zints zy als een Volk op zichzelven beItaan hadden , ten aanziene van de wyze , waar op de
G odhei'd moest gediend worden, aan de firiktfte eenpaarigheid gewoon.
MOSES hadt, ten dien einde, in tegenftelling van de
geheiligde Bosfchen en Heuvelen der Heidenen , een Tabernakel opgerigt, en den Iliailiten geboden, dat zy daar
heenen zouden brengen hunne Brandofferen , hunne Stachtofferen , hunne Tienden , en ha Hefoffer hunner hand, hunne Geloften, hunne vrywillige Offers, en de eerstgeboorene
"hunner Runderen en hunner Schaapen (* ). Derwaards
moesten zy !intim gangen rigten , om voor het aangezigte
des Heeren huns cons ter vrolyke Feesthouding te verfchynen , wegens 't geen daar de Heere hun GOD hum gezegend
hadt (1-). Allergettrengst waren de Straffen, uitgefpreoken tegen de Wederfireevers van dit Gebod. Indien eel;
Propheet ,een Droomdroomer , en Wondertekendoener,, lets daar
rnede lIfydigs leeraarde, moest hy, fchoon dat Teen of
Wonder kwam , gedood worded (4-).' ja , wanneer iemand
een ander aangelokt hadt, om andere Goden , die zy ,
Hoch hunne J/aders, &dela 12adden te dienen , 't zy die
Ver(*) DEUTRON. XII: 6.
(-f) DEUTRON. XII: 7.
( ) DEUTRON. ME: i , ,
B11.-,, NC. T,,3. NO. 7.
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Verleider een Broeder , Zoon, Dogter of Boetetnvriend,
ware , zy mogten dien niet verfchoonen, zyne ontfermen,
of hem verbergen ; maar hem zekerlyk dooden (*).
Welke ook de firydige handelwyze met deeze Wet van
moms moge geweest zyn, onder de Koningen van Yudea wanneer het gefchil tusfchen de Partyen der Koni4lyke en Godsregeering hoog liep (t), vast gaat het,
dat, onder de Makkabeen, wanneer de Godsregeering herfield wierden de Beheerfching geheel in handen der
Priesteren Ir;vam , deeze de volkomenfte overhand verkreeg , en zedert behieldt. Zints dien tyd is bet beflendig geroep der .7ooden geweest: Ein GOD S den Godsdienst,
een Plaats van Eerbewys !
Dat dit de aangenomen Leer by de yooden was , toot
CHRISTUS onder hun verfcheen, blykt unlostilnus (4:),
en dat zy dezelve, ten dien tyde,, daadlyk betragtten, is
i
blyt boar nit de weinige aanmoediging,weike zy Vreemden
gaven. De yooden hadden hunne Synagogen te Alexandra, te Antiochie, te Rome, en in meest alle Steden van
eenig aanbelang in het Keizerryk : maar geene Plaatzen
van Heidenfchen Eerdienst, hoe genaamd , werden geduld
in dat gedeelte des Lands, 't welk de 5ooden alleen bewoonden. Zo ras de Apostelen en de eerfte Euangelieverkondigers , in den Naam van JESUS geleeraard hadden,
werden zy fcherplyk gedreigd, dat zy niet meer in dien
Naam zouden fpreeken of leeren (5). Eene Vraag , op
geene den Vraageren voldoende wyze beantwoord , gaf
gelegenheid om een hunner ten dood te brengen , onder voorwendzel , dat by lasterlyke woorden tegen MOSES
en GOD , tegen de Heilige Plaatr en de Wet, gefprooken
hadt (**). Ook ontitondt 'er , ter dier oorzaake , eene
groote .Vervolging tegen de Gemeente die te .erufalem was •
dezelve werd verftrooid, Mannen en Vrouwen werden in de
Gevangenirfe gebragt (tt).
Van deezen aart waren de Wetten der yooden,en zo groot
was hunne aankleeving aan dezelve, ten tyde dat CHRIS7US onder hun omwandelde. De vyandfchap , welke plaats
hadt
(*) Dituraort. XIII: 6—ro.
(t) farm
Part. H. Cap. 3. 5. 16.
) E7; veal
Apion. Lib. II. Cap. 23.
) HANDEL. IV: :7, 18.
(") HANDEL. VI: IT , 13.
(ft) HAND... VIII; 1, 3.
Antiq. Heb.

E11) 5 eF 8 cont.
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hadt tusfchen de PharifeEn en SadduceEn,cliende, wel verre van de werking deezer Godsdienstoefening bepaalende
Wetten te ftremmen , om aan dezelve meer kragts by te
zetten. Beide deeze Partyen zogten het Volk te behaagen 1 en in te neemen ; de eerfte door eene ftipte naauwlettetiheid op de Overleveringen en Wettifche Voorfchriften ; de ander door het Regt te handhaaven, en op de
Volkszeden te letten. In gevolge bier van werd alles,
wat , in 't oog der menigtd, het voorkomen bath eerier
nieuwigheid ftrydig met de Wet van MOSES, onmiddeIyk het voorwerp der kennisneetning van beide die Partyen ; en . vinden" wy de Sadduceen te meer genegen , ont
de Wet tegen de Christlyke Leere te laaten gelden; dewyl deeze- de Opesanding uit den doode voorftondt.
Wanneer wy alle deeze omffandigheden in overweeging neemen: te weeten , de buitengewoone ftriktheid der
yoodfche Wet tegen alle nieuwigheid in den Godsdienst;
de Onlosmaakelyke gehegtheid des Volks aan, deeze Voorfchriften ; en de waakzaamheid der Yoodfche Staatsbefluurderen , om, zo veel mogelyk ware, en ten alien tyde,
tilt re fluiten alien bedryf daar tegen aan loopende, alle
inrigting daar mede ftrydig ; dan zullen wy, om reden
te geeven van de zorgvuldigheid, met Welke CHRISTUS
ten tyde zyner verkeering onder dat Volk , vermydde
eene Gemeenfchaplyke Godsdienstoefening , afgeftheidert
van die in de yoodfche Synagoge , in te voeren , ons niet
verlegen vinden. Deeze blykt met genoegzaame klaarheld . uit den aart van zulk een beftaan ; het kvvard noch
overeen met de Wetten des Lands, noch met den Aart
en Gewoonte des Volks , noch 't gem itt wel in de
eerfte plaats mogt vermeld hebben , met het plan des ge,
drags, door CHRISTUS, geduurende den geheelen tyd van
het werk zyner Bedieninge , gevolgd ; 't welk was, om
elke daad te vermyden , die hem ouderhevig kon maa•
ken aan het verwyt, van een toeleg te hebben ons de
Eurgerlyke , of Kerklyke, vastflelling des Lands om te
keeren (*). — Hoe verre zyn bidden met de menigte , of
met
(4) Zie LOCRE' S Reafonablenesf of Christianity , Cap. VIII.
De zorg , die CHRISTUS, in den eerften tyd zyner lisediking ,
droeg, om niet openlyk te zeggen, dat by de Meslias ware,
en zich te verbergen, moet vreemd fchynen in een Perfoon
als by was; in de Were(' verfeheenen om dezelve te verT2
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met zyne Leer-Hagen, in byzondere huizen , op de ftraaten , in de velden , en dat hy-daar door foms bet Volk
uit de Synagoge
hem aan dit verwyt blootaelde
is eene andere •zaak.
lichteri , en die den dood' zou ondergaawom,der waarheid getuigenis to geeven. Men zou, in den .eerfle. opflage, zeggen.,
dat hy deeze agterhciudenheid te werk oogmerk,
om zich daadlyk te. verbergen,, om in de Nereid niet voor
den Mesfias bekend te worden, en dat de Menfchen hem niet
zouden aauzien als met die hone Waardigheid -bekleed. Maar,
Zieti wy .de zaak dieper wy zullen een geheel ander oordeel vellen, en integendeel "befluiten, dat de Godlyke Zaligniaaker overeenkoniftig hande1de met het oogmerk der GoAlyke
Wysheid, en dat hy' iitodzatitlyk zo &best te werk gaan,
zich te beter als-de Mesfias aan de Wereld bekend te manken. 'Wy • zullen, • zeg -tic, tot dit befluir komen, als wy in
aanmerking neeinen , dat CSIkisTUs den tyd volt het werk
zyner Bedieninge op airde beftemd, inoest vervullen ,, en dat
hy, naa een leeven ge/eict re hebben , luisterryk door Wonderwerken. en Goeddaadigheden ; een leeven, waar van nede•
righeid, zagtmoedigheid, geduld in lyden,. de grootile cieraa.
den waren, en dat volmaakt beantwoordde aan het denkbeeld,
't geen de Propheeten daarvan in hunne Schriften gegeeven
hadden, een onfchuldig. Offetlam ter flachtinge • moest ge•
leid worden , en , met eene volmaakte gehoorzaamheid , den
Kruisdood ondergaan , fchoon men geene misdaad in hem gevonden hadt. — Dir. aties' zou niet hebben kunnen gefchie.;
den,. indien JESUS van den =yang zyner Prediking at', zich
voor den Mesfias, en den Koning van dat Koningryk , welki
kornst • hy aankondigde , hadt uitgegeeven. Want het Sanhedrin zou daar. nit oorzaak genomen hebben om zich van. zyn
.te maaken, en hem van 't leeven te. berooPerfoon
geen hem te
Hy.hadt gewis daar door het werk ,
yen. Hy.
doen flondt , nie t kunnen volbrengen. D.aarenboven, zou,
den de Romeinen het vier hebben kunnen dulden , dat JESUS
zich openlyk voor den verwagten Koning der Yooden uitgaf.
De Romeinfche Landvoogd kon niet naalaaten daar van kennis
te neemen , en tier geweld zulks te beletten. Dit alIel
worth door den Heer LoccE , to geraelder plaatze , breeder
uitgewerkr.
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WAARNEEMING, VAN ERNE GELUKKIG HERSTELDE ZENUCVZIEKTE , WELKE MET STUIPEN EN HEVIGE
PYNEN VERGEZELI) GING. Door R...... M. D.

J

e Dochter van S. A. Rh. , oud omtrent 12 Jaaren,
had , in den Winter van het Jaar 1779, zeer veel
koude en ongemak geleden , en daar by zich met weinig
en flegt voedzel moeten geneeren : in de maand Maart , daar
op volgende , klaagde zy over . eene zeer ongemaklyke
ligtigheid in het hoofd , waar by kwamen, duizelingen ,
fcheuten , ruifchingen der ooren , enz. Men gebruikte
daar tegen verfcheide huismiddeltjes; doch het ongemak
verflimmerde, en wel zodanig , dat zy menigwerf hevige
ftuiptrekkingen kreeg , waar op dan lang aanhoudende
flaauwten voigden , die vervangen wierden door eene geheele fpanning en verflyving der rechterzyde , vergezeld
met hevige pynen.
Op den Soften April, wierd ik om raad gevraagd , en
men berichtte my, dat het Meisje de Vallende Ziekte had;
echter beyond ik het zo als boven gezegd is : haar aangezicht was bleek, de oogen ftonden flets en waterig,
de pals was traag en klein, de waterloozing weinig en
raauw , trek tot eeten of drinken was 'er niet , en de
krachten waren zeer vervallen ; men had haar herhaalde
teizen laaten purgeeren , doch bier door verergerde de
Ziekte; ik fchreef haar het volgend Geneesmiddel voor
Conferva Anthos gi.
P. Osfis Sepia 3iii.
01. Laterini feu Philofoph. 3s.
Syr. for. Stoechador iii.
M. S. alle drie uuren een brokje , ter grootte van een hazeinoot , te gebruiken.
Twaalf achtereenvolgende dagen had zy bier van gebruit( gemaakt , zonder eenige andere verbetering te hefpeuren, dan dat de waterloozing ruimer, en de pis beter
gekookt , wierd; hier op begonnen de fpanning, verftyving en pynen , die zich te vooren alleen tot de rechterzyde bepaald hadden , meer bet geheele lichaam eau te doen,
en nu en dan, zonder voorafgegaane iluipen en flaauw.
ten , te verfchynen : dit duurde zo tot den 'Lieu May;
neeT3
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neemende de trekkingen en flaauwten in hevigheid en lengte
van duur merkelyk af.
Op den 25flen , beyond ik alle de toevallen veel verminderd , en de Lyderesfe in krachten toegenomen ,
fchoon zy nog over eene aanhoudende groote zwakte
aan de geheele rechterzyde klaagde.
Den 5den Juny,, waren de ongemakken niet alleen nog
meer geweeken , maar zy begon ook eene veel betere
kleur te krygen , en daar by opgeruimd , en zelfs vrolyk ,
te worden, fchoon zy nog zo zwak was, dat het gun
haar zeer moeijelyk viel. Dit continueerde tot den ioden,
wanneer zich geene andere kwaade verfchynzelen meer
opdeeden , dan nu en dan eenige trekkingen, met aanhoudende pynen in de gewrichten.
Den x7den , vond ik haar veel gevorderd; de trekkingen en pynen kwamen flegts nu en dan , en als by
vlaagen , en troffen dan eens deezen arm of been, dan
weder eenen anderen, zonder algemeen of zeer hevig te
worden: dit alles ging , by het aanhoudend gebruiken
van voorgemeld middel, op deeze wyze, zo naar wensch
voort, dat ik my vleide, daar door de geheele Ziekte te
zullen overwiunen: maar, op den a3ften , haar bezoekende,
vond ik, dat zich eene menigte galftoffe in de maag had
opgehoopt, blykbaar uit eene zeer drooge tong, hevigen
Borst , gebrek aan ftoelgang, en aanhoudende neiging tot
overgeeven ; dit bewoog my haar den volgenclet4 drank
voor te fchryven:

iy Fol. Oriental. f. f. gg.
.Manna Ca/abr.
Fruetus Tamarind. d ,i.
f. cum 4q. 9. f. inf. ad 'viii. Col. adde,
Tart. emetics gr. iii.
Oxymell. fimpl. ii.
S. alle uur een tafellepel vol van te gebruiken.
Bier door ontlastte zy van boven en onderen vry wat
gado& , waarna ik het volgend Poeijer liet neemen:
Pulv. Rhei.
— Antispasm. Hall. a 3iii.
M. S. viermaal 's daags een vingerhoed vol, met wat
water, te gebruiken.
Den
TEL
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Den a9ften,klaagde zy alleen ovel een gevoel van branding in de maag ; zynde de trekkingen en pynen gering : ik liet haar het voorfchreeve Poeijer continueeren ,
tot den &len July, wanneer ik haar pols zeer opgezet
en vol vond ; de trekkingen waren van geen belang,
maar de pynen van aart veranderd: zy lieten niet alleen
eene verdooving en gevoelloosheid in de leden na, maar
fchooten uit dezelve na de burst , en verwekten dan
groote benaauwdheid en drukking: ik deed haar acht oncen bloed laaten, en gaf haar een Poeijer, uit Rad. Rhei
& Puly. e Chet. Cancror. comp. a p. ceq. beltaande, waar
van zy alle twee uuren een vingerhoed vol gebruikte.
Hierop beyond zy zich veel beter : op den 9den
voegde ik 'er echter, om den fterken dorst, waar over zy
klaagde, nog een derde gedeelte Nitrum by. Den uden
oordeelde ik het noodig , haar nog eens eene Infuflo
laxans , als boven , doch zonder de Tart. Emeticur,te moeten geeven , waar mede de Ziekte gelukkig eindigde.
In den volgenden Herfst, liet ik haar, uit vreeze dat
zy, door het aanhoudende natte en koude wear , op
nieuw eenig ongemak mogt krygen , een paar maandeu
Van het volgend Poeijer gebruik maaken:
Rt. Pulv. Mastich. elea. 3vi.
Offis Sepia 3iv.
— Rad. Rhei 3ii.
S. viermaal 's daags een vingerhoed vol, met way
water, te neemen.
Na het weak zy ook volkomen gezond bleef.
Voor weinige Jaaren heb ik ontdekt , dat men een
zoortgelyk Conferf, als boven gemeld is, under de hand
verkoopt, als een onfeilbaar Geneesmiddel voor de Vallende Ziekte , doch met eene omzigtige geheimhouding
van de ingredienten, waar uit hetzelve beftaat: hoe veel
men echter op zoortgelyke middelen ftaat maaken kan, en
welke nadeelige gevolgen daar uit mar al te dikwyls
voortvloeijen, is te zeer bekend om 'er iets van te meiden.
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NA TUURLYKE DISTORIE VAN DE KWAKER-EEND, EN
IIET BRUINETJE.

(Voigens den Heer DE BUFFON.)
e Kwaker-Fend, in 't Latyn Clangula, in 't I-loogduitsch Kobel- ente , Straus-ente , Weisfer drit Vogel
en Klinger , in 't Zweedsch Knipa en Lopping , in 't
Italiaansch Quatti-occhi , in 't Engelsch Gulden-eye, in 't
Fransch Garrot , is eerie kleine Eendvogel , met een
zwarte en witte Pluimadie : de Kop is aantnerkelyk door
twee witte plekken , aan den hock des l3eks , die van
verre twee oogen gelyken, aan de zyde der twee andere
geplaatst, van hier ontflaat de Italiaartiche naam, zo veel
zeggende als de Piert■ogige; de Engelfchen noemen deezen Vogel GoudUog , uit hoofde van de geele goudkleur
van de Iris der Oogen. De Staart en de Rug zyn zwart,
als mede de groote Vleugelpennen, welker meeste Dekveeren wit zyn. Het benedenfte van den Hals, met bet
geheele Voorlyf, is fchoon wit: de Pooten zyn zeer kort,
en de Vliezen, die de Vingers vereenigen ,firekken zich tot
het einde der Nagelen uit, en zitten 'er aan vast.
Het Wyfje is een weinig kleinder dan het Manneije;
doch verfchilt 'er geheel van in kleuren, die, gelyk men
aigemeeti in het groot Gezin der Eendvogelen heeft waargenomen , veel zwakker en bleeker zyn by de Wyfjes: zy
behben graauw of bruin waar het Mannerje zwart is, en
grysagtig waar het Mannetje fchoon wit is ; zy derven
den groenen weerfchyn aan den Kop, als mede de witte
plekken aan den hoek des Belts.
De vlugt van de Kwaker-Eend , fchoon vry laag , is
zeer fferk, en maakt een gedruisch in de lugt ( 4 ). Deeze
Vogel flaat, by het opvliegen , geen gduid, en Ichynt zo
fchroomagtig niet als andere Eenden. Kleine benden van
Kwaker Eenden ziet men op de poelen, in Frankryk , den
geheelen Winter door ; maar zy verdwynen met den Voortyd, en gaan ongetwyfeld in het Noorden nestelen: ten
rninflen LINNIEUS zegt, in eene korte Aantekening, in de
Fau-

D

(4 ) Clangula al' alarm. elangore , qua, firmisfime Ce non
volutu 11101'Cialir. ALDROVAND1.4.

/'ono

fine

VAN DE KWAKER-EEND.

265

Fauna Succica , dat deeze Vogel des Zomers in Zweeden
gezien wordt, en zich, dat Jaargetyde, 't welk de broedtyd is, in hone boomen onthoudt.
De Heer BAILLON , die beproefd heeft eenige KwakerEenden in een opgeflooten ftaat te houden, heeft ens de
volgende AVaarneemingen medegedeeld. — Deeze Vogels zyn , in korten tyd , zeer vermagerd , en terftond
waren zy onder aan de pooten befchadigd , als ik ze in
vryheid liet loopen: zy bleeven den meesten tyd op den
buik liggen ; maar , wanneer andere Vogels op dezelve
aanvielen , verdedigden zy zich moedig : ik kan zelfs
verklaaren weinige Vogels zo kwaadaartig gezien te hebben. Twee Mannetjes, die ik laatstleden Winter gehad
heb, zogten myn hand met den Bek te befchadigen, zo
dikwyls ik ze wilde opvatten. Ik hield ze in een groote
teenen korf, om ze re gewennen aan den gevangen ftaat,
en op het Vogelplein andere Vogels te zien gaan en komen ; maar zy gaven in dien gevangen that niets te
kennen dan ongeduldigheid en gramfchap ; zy vloogen
tegen de tralien der korven aan na de andere Vogels,
die bun naby kwamen : met veel moeite had ik dezelve
geleerd, Brood te eeten; doch zy weigerden volftrekt aile
Graanen.
De Kwaker-Eend , voegt 'er deeze oplettende Waarneemer sevens , heeft het met de Rosfe-Eend gemeen , dat
zy op eene moeilyke ,bezwaarlyke, en ,zo 't fchynt,
lyke, wyze op den grond loopt. Ondertusfchen komen
deeze Vogels, van tyd tot tyd, op den grond; doch om
'er zich itil te houden en uit te rusten , 't zy ftaande
of liggende , en 'er een genoegen te fmaaken , 't geen
liaar byzonder eigen is. — De Landvogels voelen, van
tyd tot tyd , de behoefte ow zich te baaden
zy om
hunne Pluimadie te zuiveren van het flof, daar in gekomen , 't zy om aan het Lichaam eene uitzetting te geeven , welke de beweeging daar van gemaklyker maakt;
zy geeven , uit het water komencie , door hunne vrolykheid te kennen, welk eene aangenaame gewaarwording
bun flreelde:by de Watervogelen, in tegendeel, en bovenal
by die zich langen, tyd in 't water onthouden, geeven de
natgeworden vederen , in 't einde doortrokken , ongevoelig
doorgang aan 't water, dat ten laatilen tot op de huid meet
dcordringen: deezen hebben een Lugtbad noodig, 't welk
hunne Leden, door de vogtigheid te zeer ontfpannen, opdroogt, en doet inkrimpen: zy komen, met de daad , op
T5
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den oever, om dit drooge Bad, 't geen zy zo zeer behoey en , te gebruiken: de vrolykheid, welke als dan in hull-.
ne Oogen fpeelt, en eene zagte fchudding van den Kop,
geeven te kennen, welk eene aangenaame gewaarwording
zy fmaaken: maar, deeze behoefte voldaan zynde, en op
aIle andere tyden, komen de Kwaker-Eenden en de RosfeEenden niet gaarne op het Land, bovenal vermyden zy
daar op te gaan, 't welk haar eene groote vermoeidheid
fchynt te veroorzaaken : en, in de daad, gewoon zich in
bet water te beweegen by kleine zetten, welker aandryving at hangt van een viugge en fchielyke beweeging der
pooten, brengen zy die hebbelykheid op den grond mede , en gaan 'er tiiet dan hortende ; zo fterk met de
breede pooten op den grond flaande, dat haar loopen 't
zelfde geraas maakt als een handgeklap. Zy behelpen
zich met haare Vleugelen om het evenwigt te bewaaren,
't welk zy ten alien oogenblikke verliezen ; en , indien
men ze jaagt, vallen zy vlak, de pooten agteruit firekkende. Daarenboven worden de pooten binnen korten
tyd , met op den grond te loopen , befchadigd. Het
fchynt, derhalven, dat deeze Vogelfoorten alleen voor 't
water gefchapen zyn, en nimmer het getal zullen kunneu vermeerderen van de Volkplantingen, welke wy daar
nit gehaald hebben, om onze Vogelperken te voorzien.
.Het Bruinetje, in 't Latyn Glaucius , in 't Fransch
Morillon, in 't Hoogduitsch Schilt-ent , Skil-ent en Lepel-ganz, in 't Engelsch Spoon bill duck, is een klein aartig Eendje, dat, als men 't zelve in rust ziet, geene andere kleuren 't oog biedt, dan een langen blaauwen Bek,
met een zwart kapzel en een mantel van dezelfde kleur,
wit aan de Borst en Buik, en het bovenfte der Schouderen: dit wit is net en zuiver, en al het zwart fchitterend en uitfteekend door een purperen , en rosagtig
groenen, weerfchyn; de Pluimen agter aan den Kop vormen zich tot een Kuif ; dikwyls is het benedenfte gedeelte van het zwart op de Borst met wit gegolfd: en
in deeze foort , gelyk ook by andere Eenden , zyn de
kleuren onderhevig aan zekere veranderingen, die geene
foortlyke onderfcheidingen uitmaaken , en alleen aan een
enkelen Vogel behooren.
Wanneer het Bruinetje vliegt, vertoonen zich de Vleugels als met wit geftreept; dit words veroorzaakt, door
zeven Vleugelpennen, die voor een gedeelte deeze kleur
hebben; het binnenfte gedeelte der Wooten en Schenkelen
is
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is roodagtig , het buitenfte zwart: de Tong is zeer gevleescht, en aan het agtereinde dermaate opgezet, dat die
Vogel twee Tongen fchynt te hebben. BELON houdt
het Bruinetje voor den Glaucion der Grieken; dewyl by
geen Vogel gevonden heeft, wiens Oog een zo groene
kleur heeft : en, in de daad , de Glaucion, by ATHENEUS,
draagt dien naam , uit hoofde van den zeegroenen kleur
tier Oogen.
Het Bruinetje onthoudt zich doorgaans in meiren, eh
op rivieren, en komt, volgens BELON bykans allerwegen
voor ; volgens LINN/EUS, vindt men de Bruinetjes ook aan
den zeekant. Zy duiken zeer diep in 't water, en weeten
'er zich lang onder te houden. Zy aazen op kleine vischjes.,
fchaal- en fchulpvisfchen , als mede op waterplanten. Zy zyn
min wantrouwend , en mm gereed om weg te vliegen, dan
de wilde Eendvogel: men kan ze naderen tot op een fnaphaanfchoot , als zy op de meiren zwemmen , en nog beter op de rivieren als het gevroozen heeft. Opgevloogen
zynde , maaken zy geen lange zydlingfche wendingen.
De Heer BAILLON heeft ons zyne Waarneemingen op
het Bruinetje, in den gevangen ftaat, medegedeeld. De
kleur van het Bruinetje, fchryft by, de wyze van ba.
lanceeren in 't voortloopen , den Kop bykans recht overelude houdende , geeven 'er een te zonderlinger voorkomen aan ; daar de fchoone kleur van den helder blaauwen Bek, altoos tegen de Borst gehouden , en de groote
fehitterende Oogen op het zwart der Pluimadie zo zeer
affteeken.
Het Bruinetje is vrolyk van aart , en kan geheele uurea
lang, gelyk de Eend , ilobberen. lir heb 'er veele, met
gemak , tarn gemaakt , en by myne Vogelen gehouden : zy
werden, in korten tyd, zo gemeenzaam , dat zy in de
keuken , en elders , binnen traden : men hoorde ze eer men
ze zag, ter oorzaake van het geraas , 't geen zy by elken trod maakten ; de breede pooten op den grond
nederzettende. Nooit zag men ze meer dan noodig boo.
pen , 't geen ten blyke Itrekt , dat zy niet dan met
moute zolks verrigten ; ligt worden de pooten befcha.
digd ; niet te min hidden zy zich een geruimen tyd zonder te vermageren, en zouden zeer lang kunnen geleefd heb ben indien de andere Vogels ze min mishandeld hadden.
Ik heb, voegt 'er de Heer BAILLON nevens , my meer
dan dertig Bruinetjes aangefchaft, om te zien , of de Kuif,
die by zommige deer zigtbaar is , een byzonder foort
uit-

268 NATUURLYKE H1STORIE VAN HET ERUINETJE.

uitmaakteen ik heb ontdekt, dat het een cieraad is van
alle de Mannetjes (*). — Daarenboven zyn de Jongen , in den eerilen tyd, vuil graauw ; deeze Pluimadie
behouden ze tot den ruityd , en krygen de fchitterende
zwarte kleur niet, dan in het tweede jaar: ook is het
dan eerst , dat de Bek blaauw wordt. De Wyfjes zyn
altoos min zwart, en hebben nooit Kuiven.
(*) Ik heb 'er, fchryft my de Heer HEBERT, gedood, die
op den 'Kop eenige Vederen hadden, langer en breeder dan de
andere , en die een weinig zigtbaare Kuif vonnden; ik heb
andere gedood, by welke ik niers dergelyks befpeurde.
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BYEN.

Door JOHN HUNTER , Esq.

(Uit de Philofophical Transthions. Part. 1. for

u92.)

(Vervolg en Slot van bl. 231.)
Van de Stem der Byen.

e Byen Mogen gezegd warden een Stem te hebben.
D Zeker zyn ze in ilaat , om verfcheide klanken te
vormen. Zy geeven een geluid, wanneer zy vliegen , 't
geen zy naar de omftandigheden kunnen veranderen. Wie
gewoon is met Byen om te gaan , kan onmiddelyk uit het
geluid opmaaken, wanneer een By een aanval doet. Het
gefchied waarfchynlyk met haare wieken. Men ziet de Byen,
aan den ingang van de Korf, met den buik eenigzins opgeheeven, de wieken beweegende, geluid flaan. Maar zy
brengen een geluid voort , dat van de wieken niet afhangt: want als een By geheel met Honig overlineerd is,
derwyze dat de wieken zamenkleeven, !hat zy een onaangenaam en fchril geluid. Om dit verder te beproeven, en
my beter hier van te verzekeren , hield ik eene By met
een nyptangetje by de pooten, en zy floeg dat onaangenaam geluid, fchoon de wieken volkomen 1E1 waren. 1k
herhaalde de proeve in 't water , maar toen gaf de By
geen geluid , voor dat zy vry veel getergd was ; toen
hoorde ik het weder op denzelfden toon ; en ik nam
waar , dat het water, of liever de oppervlakte, aan de
opening van een lugtbolletje , beneden aan de wick, in
een
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ten trillende beweeging was. lk heb ontdekt , dat de
Byen , of althans eenige onder tdezelve , een geraas maaken ,
op deb avond v66r dat zy zwermen , 't geen eenigzins
geleek na het geluid van een klein trompetje : 't zelve
vergelykende met de toonen van een Pianoforte , fcheen
het gelyk te ftaan met de laage A.
Van den Angel der Byen.
't Zyn alleen de Koningin en de Werkbyen die van Angels voorzien zyn, en deeze Angel is misfchien eene zo
zonderlinge en optnerkenswaardige byzonderheid, als eenige
in de Ey, en misfchien een der characters van het Byenfoort.
De toeftel zelve is van een zeer keurig maakzel , gefchikt om eene wonde toe te brengen , en ten zelfden
tyde vergift in die wonde uit te {torten. De toeftel beftaat uit twee fteekers loopende in een fleuf of geleider, die zelf bLykt de Angel
te weezen. Deeze fleuf is
'
eenigzins dik aan het gronclituk , doch loopt in een punt
nit , it gehegt aan de laatfte fchaal of ring, aan de opperzyde van den onderbuik, door dertien kleine fchaalen of
ringen , zes aan ieder zyde en een agter den aars. Deeze
fchaalen onmetten als 't ware den aars rondsomme : dezelve kunnen naauwlyks gezegd worden aan elkander ingelyfd te zyn; dunne vliesjes alleen verbinden ze aan een,
en deeze laaten eerie groote verfcheidenheid van beweegingen toe: drie derzelven zyn nogthans met sneer vastheids
gehegt aan een rond en .geboogen uitltek; beginnende aan
het giondltuk van de fleuf of fcheede, waarin de Angel
ligt, als mede aan de gekromde armen van den Angel,
die zich buitenwaards verfpreiden. De twee Angels mogen gezegd worden een aanvang te neemen by deeze twee
gekromde uitftekken , aan derzelver vereeniging met de
fchaalen , en zich te buigen na de fleuf aan deszelfs
grondfiuk , waar zy ing-aan , en tot het punt voortloopen. Ze zyn getand aan de buitenzyden , naby het punt.
Deeze twee Angels kunnen buiten de fcheede worden nitgeltooken , fchoon niet verre; zy kunnen 'er ook binnen
gehaald , en , zo 't my voorkomt , afzonderlyk bewoogen
worden.
Alle deeze deelen worden in beweeging gebragt door
Spieren, welke wy mogen veronderftellen by de Byen vry
fterk te zyn , en veel fterker dan by andere Dieren :
deeze Spieren dieuen tot beweeging in bykans alle rigtingen ;
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gen; doch byzonder om ze buitenwaards te brengen. 't Is
te verwonderen , hoe diep zy vry vaste lichaamen met
deezen Angel doorbooren. 1k heb onderzogt, hoe diep zy
de palm van de hand, met een dikke huid bedekt, doorflaaken ; het haalde een twaalfde gedeelte van een duim.
Om dit door enkel geweld te doen , zyn twee Bingen
noodig; de fterkte der Spieren, en van den Angel: geen
van beide fchynt het geval te weezen. 1k beken, deeze
werking niet te begrypen. Ik hel over, om te gelooven,
dat 'er iets in plaats hebbe , onderfcheiden van enkele
kragt, aan het eene einde van een lichaam bygezet: want,
was dit enkel het geval, dan kon de Angel van de By
niet fteekende gemaakt worden , door eenige kragt aan
deszelfs grondituk: naardemaal de mintte drukking denzelven allerlei rigtingen geeft: misfchien dat de getande
zyden byftand bieden, door deli weg, even als een zaag,
open te fnyden.
De toeftel, om het vergift in de wonde te Morten, be*
ftaat uit twee kleine kanaalen , die het vergift affcheiden:
deeze beide liggen in den onderbuik, onder de lugtblaas,
jes , enz. Zy loopen zamen in edn , 't welk een langwerpige vergaderplaats vormt gelyk een pisblaas : uit
dezelve komt een buis, welke loopt na den hoek, waar
de twee fleekers elkander ontmoeten, en gaat tusfchen
dezelve heen in een groeve , 't welk een kanaal vormt,
door de vereeniging der twee fteekers in dit gedeelte. 'Er
is eene andere buis ter rechter zyde van de even befchreevene , deeze bevat een dikker ftoffe , welke , zo
verre ik heb kunnen naagaan , met de andere voortloopt:
doch de eerile is het die het vergift inheeft , 't welk
beftaat in een dun klaar vogt. Om my te verzekeren
waar het vergift fchool, ftipte ik met punten van naalden in beide : en prikte met dezelve het bovenfte van
myn hand: de prikken met het vogt uit de eerstgemelde
buis werden zeer en ontaooken ; die met het andere
hadden geen zodanig gevolg.
Naardemaal de Angel getande kanten heeft, kunnen de
Byen , naa gettooken te hebben , den Angel zeldeu los.
maaken. Onmiddelyk naa den Meek tragten zy weg te
vliegen ; doch meestentyds mislukt zulks , en zy worden , als 't ware, in haar eigen valarik gevangen: het geweld, 't geen zy oefenen, dient veelal , om den geheelen
toeftel des Angels, en een gedeelte der ingewanden tet;
fens, kwyt te raaken : weshalven de By meest altoos
oogen-
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oogenbliklyk het flachtoffer wordt van haare betoonde
woede.
By eene oppervlakkige befchouwing, begrypt een ieder,
dat het eerfte oogmerk , met de Bye een Angel te geeven,
is , op dat dezelve ten verdedigmiddel zou dienen ;
doch waarom zy ten flachtoffer ftrekt van haare eigene
verdediging , doet zich zo ras niet op : daarenboven
hebben alle Byen Angels , hoewel alle Byen de eigenfchap van zich te verdedigen niet bezitten, en dus niet
in de noodzaaklykheid zyn (n derwyze toegerust te worden. Waarfchynlyk was het, een Angel ten gebruike te
bezitten, voor de By genoegzaam te haarer verdedigiuge,
zonder dat zy dien vrylyk kon gebruiken: en het verlies
van een By of twee , wanneer zy met den Angel zo
vetregaande fteeken , was van geen aanmerkenswaardig
gevolg : en zeldzaam is het, dat 'er meer in edit Korf
dus het leeven verliezen.
In deezer voege heb ik de werkingen in een Byekorf,
of de Huishouding der Byen, een jaar rond nagegaan, in
welk tydsbeftek zy wederkomen tot het punt waar wy
aanvingen. Het verder voortzetten zou alleen eene herhaaling weezen van dezelfde omwentelingen, als wy reeds
befchreeven; maar deeze omwentelingen veroorzaaken een
reeks van uitwerkzelen in de Raat , welke uitwerkzels
met den tyd veramieringen te wege brengen in het be..
than eener Byekorf. Daarenboven zyn 'er waarneemingen, die weinig te maaken hebben met de Huishouding
van een jaar; en die het geheele Leeven van dit Infea,of
ten miniten van' zyn Korf, betreffen.
Van den Leeftyd der Byen.
Ilc heb reeds opgemerkt , dat het Leeven van de Mannetjes flegts 6dnen Zomet, of liever twee maanden, duurt:
dit weeten wy Aar uit , dat 'er in den Winter geene
Mannetjes zyn; buiten zulks zouden wy deezer Leeftyd
niet kunnen bepaalen; gelyk wy dit niet kunnen doen,
noch van de Koningin, noch van de Werkbyen.
Eenigen veronderftellen , dat het de jonge Byen zyn
die zwermen , en zeer waarfchynlyk is het daadlyk zo
znet de zaak gelegen; doch het dunkt my teffens aanneemelyk , dat een zeker aantal van de Jongen overgehouden worden , om den Stam in weezen te houden:
naardemaal wy Wet kunnen ualaaten te denken, dat veele
van
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van de Ouden, door toevallen .van verfcheidenerlei aart,
voor de Korf verlooren raaken : en wy kunnen begrypen, dat een Korf, drie of vier jaaren oud, geen oorfpronglyke By in zich bevatte, fchoon een By twee:: aalen dat tydsbettek leefde.
Maar 'er moet eene tydsbepaaling voor het Leeven van
de By weezen , en , uit de overeenkomst oordeelende ,
zou ik zeggen, dat het natuurlyk Leeven van eene By
bepaald is tot een zeker aantal van Saifoenen: te weeten:
de eene By leeft geen hen , de ander twee , de ander
Brie jaaren, enz. Ik begryp zelfs, dat geen Infeet van
eenige foort eene maand 'anger leeft,. dan een ander van
dezelfde foort. 1k geloof, .dat, dit bet geval is met alle
Infeaen; maar de Ouderdom van de Koningin, of van eene
Werkby,, kan nooit .ontdekt, worden.
Iemand zou kunnen veronderftellen, dat het Leeven van
een By , en tic tyd dat een Korf met mogelykheid kan
duuren , bykans op een uitkomen ; fchoon dit niet volftrekt noodzaaklyk naardernaal zy by opvolging kunnen beftaan, gelyk zy waarfchynlyk doen. Want het wil
by my gereedlyk in, dat ,naa het eerlte Broedzel in 't Voorjaar,, alle de Byen van den lacatften Winter fterven, en
de Korf vervuld wordt •met dit eerite Broedzel ; en dat
zy den eeriten Zwerm broeden;, of dat het oude Broedzel dit geheel Saifoen broedt , en ',dam fterft ; en die
den Winter overblyven cle Jongen zyn ;, en , indien dit
zo is , dan volgen zy denzelfden loerp els hutine VOorzaaten.
De Raat van een Byekorf mag gezegd worden, het Pakhuis, of de Voorraadverzamelplaats, der Byen te weezen,
't welk door het gebruik verilyt. Uit de befchryving,
daar van reeds gegeeven , blykt, dat de Raat, met den
tyd, ongelchikt ten gebruike wordt. 1k merkte op, dat
zy de uitwerpzels van den Byeworm niet wegnamen ,
en dat de Byeworm, v66r dezelve in den that van een,
Pop ()verging, de Cel bekleedde met een foort van Zygelyk veele andere Infeden: het bekleedt de geheele
Cel van boven, aan de zyden , en op den bodem ; de
twee laatfte bekleedzels blyven , en op den bodem bedekt de Byeworm met ,dit bekleedzel zyne cigene uitwerpzels (*). De rede, waarom de Byeworm dit doLt, is ,
waar(*) Dit doen de Wespen of Hommels niet, fchoon zy de
uitwerpzels hunner Wormen niet wegwerpen.
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v,aarfchynlyk, om dat 'er vervolgens Honig in deeze Cel
moet gedaan worden; zo dat 'er Honig opgelegd wordt
in dit met zyde gevoerde huisje. Hoe dikwyls zy kunnen broe.len in dezelfde Cel , weet ik niet ; maar ik heb
het driemaal in 't zelfde Saifoen waargenomen ; telkens
waren de uitwerpzels opgehoopt , en de Cel was drie
keeren met zyde gevoerd. Uit dit berigt zien wy, dat
eene Cel, met den tyd, zo zeer zal opgevuld worden,
dat ze ongefchikt is om langer in te broeden.
By het wegneemen van het zyden bekleedzel, 't welk
gemaklykst gefchiedt aan den bodem , ter oorzaake vart
de gedroogde uitwerpzels tusfchen elk bekleedzel, heb ik
meer , dan twintig onderfcheide -bekleedzels in dine Cel
gevonden, en de Cel omtrent een vierde of een derde
opgevuld; wanneer zulk een Cel, of een auk Raat met
zodanige Cellen , in het water geftooken wordt, om de
uitwerpzels tusfchen de bekleedzets zagt te maaken _
icheiden zy op den bodem van een , door het zwellen
der uitwerpzelen zo dat ze gemaklyk kunnen geteld
worden.
Een Auk Raat van die gefleltenisfe, om het Wasch te
krygen , gekookt, zal zyne gedaatite behouden, en eene
kleine hoeveelheid Wasch zypelt nit aan verfcheide kand
ten, als uit een fpons gedrukt, en loopt zatnen in de
fpleeten : terwyl een ftuk Raat , waar in nooit gebroed
is , uit dezelfde Korf genomen, meest geheel fmelt. 't Is
dit Wasch , dat de fchoone geele kleur heeft , terwyl
het ander uit dezelfde Korven, fchoon bruin, nogthans,
gefmolten, wit zal weezen. Dit leidde my op tot de gedagten , dat het Wasch de kleur aannam van het Meet,
de Uitwerpzels, enz. dock zuiver Wasch daar mule kookende, kreeg het dat doorfchynend geel niet; het werd
alleen vuil.
In eenige -deezer Cellen, die waarfchynlyk twintig maalen, of meer,, tot broeden gediend ha iden, nat gemaakt
om de uitwerpzels te doen zweilen , heb ik gezien dat
tie bodetn van het laattle bekieeilzel tot den top of den
mond van de Cel oprees; zodanig, dat de holte van de
Cel gevuld werd; in andere zag ik dezeive hooger dart
den mond klimmen, zo dat de laatstgevoruide laagen bykans omgekeerd waren , het binnentle na buiten. lien
fink van zulk een Raat mag aanremerkt worden als
vorm, en het bekleedzel met de uttwerpzelen als het geen
daar in gegooten is: wanneer men 't zelve ko3kt , om
V
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'er al het Wasch of de vorm van te haalen , of om
de oorfpronglyke geregelde gedaante, welke de Raat vormde , te vernietigen , en 'er niets overblyft dan de Cellen
van fpinzel , enz. fcheiden zy alle gemaklyk van elkander ; zynde alleen zo veele gietzels met den vorm
vernield , en de bodeins, aan elkander vastgewerkt , zyn
vry volkomen.
Uit het gegeeven berigt mogen wy opmaaken , dat de
Raaten van een Korf flegts een zeker getal van jaaren
kunnen duuren, fchoon de Byen, om 'er te larger gebruik
van te hebben, dikwyls iets aan den mond van de Cel
toevoegen , 't geen zelden met Wasch alleen gefcjiiedt,
maar met een mengzel. Zomtyds ook bedekken zy het
zyden bekleedzel van de laatfte Pop; dock dit alles doet
de Ceilen gebrekkig en broddelwerk worden, in vergelyking met, de oorfpronglyke.

LF.EVENSBERIGT VAN VADER PIERRE FRANCOIS COURAI■
,
D. OPGEMAAKT UIT DE BESTE BESCHEIDEN.

(Naar het Engelsch.)

P

IERRE FRANCOIS COURAYER werd gebooren te Vernon,

of Rouen, in Normandye, den 17 van November des
Jaars MDCLXXXI. Zyn Franfche Leevensbefchryver verhaalt niets van 's Mans jeugd , maakt zelfs geene melding
van de TraitE de Poeme Epique , aan hem toegefchreeven
in een Fransch Werk (*), waarfchynlyk uitgegeeven
dat het Berigt van den Maaker in de Nouveau Die. Hifiorique aanvangt.
't Zelve begint met COURAYER 'S Intrede in de Orde
der Reguliere Kanunniken van St. ..fugustinus , waar van
ook het jaartal niet wordt opgegeeven. Mort naa zyne Intrede onderfcheidde hy zich door zyn Vernuft en Geleerdheid. en werd, uit dien hoofde, tat Boekbewaarder
van St. Genevieve , te Parys, gekoozen. Zyne aankanting tegen de Bulle Unigenitus bragt hem tot het onderzoek der Magt van den Paus van Rome, en de Regret&
der Leeraaren , ow over de Leer zelve te oordeelen.
Men wil, dat hy in den loop zyner naafpeuringen tot
ge(*) La &mice Litteraire.
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gevoelens kwam, ftrydig met die de Berk van Rome leers.
kliervan liet by , in gcfprekken, zich bet een en ander
ontvallen, 't welk ongenoegen baarde by de yverige VoorRanders van die Kerkgemeenfchap, en hunne genegenheic!
van hem verwyderde. — De uitgave van zyne Disler tation fur la validite des Ordinations Anglicanes -(*),
deedt hem in openlyken haat vervallen, en als een Ketter
aanzien.
By de eerfle uitgave van dit Werk luidden verfebeide
Geleerden, vastverkleefd aan de Pauslyke Kerkdwinglandy, de alarmklok , en traden te voorfchyn ,om dat nieuwe
Steizel te bettryden. De Yournalisten van Trevoux , D. GER:
VA1SE HARDOUIN de ye/la t , LE QuIEN een Dominicaan,
en de Cardinaal. TENCIN, waren wider het getal zyner
Tegenftreeveren.
De moedige Boekbewaarder van St. Genevieve weder.
ftondt hunne aanvallen, met onbezweeke ftatidvastigheid;
by week niet in 't minfte; hy deedt geene lange verontfchuldigingen; hy gaf geene dubbelzinnige verklaaringen;
dOch vermeerderde het heirleger zyner Tegenpartyderea
en verfchafte den Yveraaren zyner Kerkgemeenfchap een
overvloed van nieuwe itolfe , orn zich over hem te beklaagen , door eerie Verdediging der opgemelde Verhandeling over de Wettigheid der Kerkordeningen in Enge.
larrt (t). Deeze was gefchreeven met veel geests en vuurs„
en op een vryen trant, dien men voor fmaadend opnam,
Overzulks kon zyne Verdediging , -zo min als de Ver.handeling zelve, het doorftraalend misnoegen en de voile
veroordeeling ontgaan van vee1e Kerkvoogden, aan welker
hoofd de Cardinaal or No/111.LE, , Aartshislehop van Parys,
itondt , en werd dezelve verbAm ay eel' Raadsbefluit
van den 7 Sept. des Jaars MDCCXX VII.
Vader COURAYER. bezat een hart, bettand tegen alien opfpraak , en verdroeg de veelvuldige veroordeelingen , over
hem uitgefprooken, met onbezweeke flandvastigheid. Hy
vondc zich veriterkt , om vast te than in zyne opregtheid,
door de guitaige bejegening welke zyne Verhandeling en
Verdedigkg beide ontmoetten in Engeland , waar zy hen/
eene algemeene hoogagting en Vrienclen bezorgden. —

T
(*) Te Brusfel gedrukt in twee Vol. 1723 , en herdrukt
Holland , 1727.
(t) Deeze zag in 1725 het Licht.
V
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Te midden van zyn kampen met een santal rnoeilykheden , ontving hy, uit Engeland , een onwraakhaar Getuigenis van agtiug en goedkeuring , zelden gefchonken aan
Geestlyken van de Roornfehe Kerk. De Univerfiteit van
Oxfort droeg hem de waardigheid op van DcEtor in de
Godgeleerdheid, den 28 Mey MDCCXXV1I. Op den eerlien van December, daar aan volgende , betuigde hy zynen dank aan de Univerfiteit , in een Latynfchen Brie.
ve , en verfchoont zyne langzaamheid in het erkennen
van de Eere , hem beweezen , dewy! hy in dien tusfchentyd zich hadt moeten te weer ftellen tegen heimlyke laagen,
of openbaar geweld (*).
Haleanment , digt by St. Germain en Laye , was de
plaats , werwaards COURAYER. zich begaf, flaande den tyd,
dat by in ongenade gevallen was. Hier kreeg by het bezoek
van Bisfchop ATTERBURY toen als Balling buiten Engeland
zwervende : deeze was op verre na de, tot zagtheid aanmaanende, Man niet , of gekhikt, om water der verkoelinge
te verfpreiden op een volyverigen geest; en daarenboven
begreep by, gelyk het , in de daad , was, dat by met de
Kerkvoogden in Engeland belang had in 't gefchil , 't
geen Doctor COURAYER in verlegenheid bragt , en aan
eene fchroomlyke vervolging blootftelde. — De gemeenzaamheid van deezen Bisfchop met Fader COURAI.•
3En. , en een affcheidsbezoek van den Boekbewaarder,,
's avonds vbdr by Parys verliet , berokkende den Kerkvoogd eenige moeilykheid , en bragt eene onaangenaarne
boodfchap te wege van den Koning van Frankryk , en
den Cardinaal DE NOAILLES , door den Luitenant der Politie.
De todiand van Dr. COURAYER, en diens verblyf in.
Frankryk , werd , van tyd tot tyd, meer en meer hachlyk ,
en in de omflandigheden , waar in by daadlyk verkeerde ,
vondt hy het raadzaam , ja noodzaaklyk , na een veilig
heenkomen uit te zien. Het vooruitzigt van de veelvuldige en groute onheilen , die onvermydelyk moesten voortvloei-

(*) tout pnecavendis avails infidiis , aut manifest ,e vs de•
elinandze injurhe incumbo. Rep. of Letters Vol. r. 8vo. 1728.
p. 4 87. Hier kan de Leezer ook vinden bet Diploma van de
Univerfiteit en een uitvoerig Verflag van COURAYER ' S Verhande.

ling. Zyn Brief Van Dankzegging aan de Univerfiteit hadt ten
onderfchrift: Dabarn Ilannemonse prope S. German ys is Laya,

Cal. Dec. i727.
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vloeijen op een Ban, tegen hem uitgevaardigd, door den
Generaal zyner Orde , waren zeer ontrustend , en bet ontwyken daarvan leedt geen uitftel. In deezen verlegen
toeftand nam by zyn toevlugt tot zyne Vrienden in Engeland; en befloot , op hun raad, ten zynen gelukke, om
dat Land tot zyne wykplaats te neemen. De Aardsbisfchop van Parys bleef onverzoenlyk ; de vriendlyke tusfchenfpraak van 'sCardinaaIs Broeder , de Marfchalk DE
VOAILLES, kon niets op hem verwinnen, om zyne flrengheid te verzagten, of vervolgzugt to teugelen.
Omtrent wine maand, derhalven, naa het fchryven zyns
Briefs aan de Univerfiteit van Oxfort , ving Dr. COURAYER
in 't hoist van den Winter, zyne reis aan na Calais, in
een Postkoets en bereikte die plaats , zonder eenig ander
ongemak, dan 't geen hy, nit hoofde van het wear, gevoelde. Tegenwinden hielden hem daar eenige dagen op;
en men zegt , dat hy juist van paste het vatten ontkwam;
to dat hy, om rent het einde van January MDCCXXVIII,
in Engeland landde , waar men hem met open amen ontving. — Te Greenwich aan wal flappende , vondt hy
de koets van Lord Burggraaf PERCEVAL, baderhand Graaf
van Egmond, met zes paarden befpannen, gereed om hem
na diens huis te brengen, 't geen hy den Doctor verzogt , als zyn eigen aan te zien, en te gebruiken. Naa het
middagmaal deedt zyne Lordfchap hem een aanzienlyk
gefchenk. Den volgenden dag nun hy het middagmaa/
by Dr. WAKE toen Aardsbisfchop van Canterbury , in
diens Paleis te Lambeth; deeze begiftigde hem desgelyks.
Dezelfde edelmoedigheid ontving hy van Bisfchop HARE,
Bisfchop SHERLOCK, en verfcheide andere Kerkvoogden;
en, kort naa zyne aankomst, deedt de Markgraaf van
/H.ANDFORT hem een gefchenk van vyftig Ponden , uit
hander van NICHOLAS OMAN, Esq.
Dr. COURAYER maakte, in een bezoek by den Aardsbiafchop WAKE , niet lang naa zyn komst in Engeland ,
deeze aanmerking , „ dat Engeland een fIegt Land was
„ voor 't verblyf van een Godsdienftig Man : zo ter
5, oorzaake van de ongelukkige Verdeeldheden in den
Godsdienst , waardoor de onderlinge Liefde verloo53
ren ging ; als van wegen de Vryheid , welke veelen
9,
$, namen , otn tegen de Leerfiellin gen des Christendoms
„ te fpreeken , en de Zeden des Volks te bederven.
In dit Land leefde Dr. COUR AYER omtrent eerie halve
Beuw,, naa het uitboezemen deeze: kiagte , en hadt tyds
V3
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genoeg, om ovcrtuigd te worden , dat Engeland, °rider
andere onfehatbaare v, , ordeelen haven bet Land, door hem
verlaaten, ook te waardeeren was boven 't zelve in die
eigenfte opzigten , waarover by klaagde , en te zien,
dat de Godsdienstgezindheden der Disfenters , meer dart
men gewoonlyk denkt , ftrek ten , tot vastigheid der vastgeffelcle Kerke dat de Vryheid , zo iiewraakt , de
buitenfpoorigheid ter zyde gezet, en uitgeoefend gelyk
dezelve doorgaans gebruikt wordt, en moet gebruikt warden , met voegelykheid , een natuurlyk zwut is , zeer gefchilrt en kragtig werkende , ottt in de gemoederen des
Volks bederf y our te komen , of te weeren.
Beati, bona fi jua norint
Anglicolce.
Het ftrekt my tot niet weinig genoegen , met zekerheid
te molten zeggen , tot eere deezes Volks, dat veele der
Tafelen en Fluizen van de Grooten edelmoedig openflonden , om Vader C OUil AYER te ontvangen , zints hy den
voet in Engeland zette. Hy verzekerde zyn bettendig
welkomzyu in het toekomende , door zyne eigene verdienften , door zyn onderhoudenden , leerzaamen en heufcben , ommegang. Welhaast werd bet hem gewoon ,
inaanden agter elkander te ieeven in de eene of de andere der eerfie Familien in dit Ryk; op de •onderfcheide
Bnitenverblyven der Graavinne van HERTFORD naderhand
liertogin van SOMERSET , was het niet vreemd, dat hy
zes maanden agter den anderen bleef.
Niet lang, egter,, bleef by een behoeftig Afhangeling
van de goedheid antes Adels, en der Kerkvoogden , die
Reeds weldaaden op weldaaden hoopten. Een Lands
Jaargeld van honderd Ponden werd hem voor zyn leeven toegeftaan. Koningin CAROLINA , eene milddaaclige
Befchermfter der Geleerden , en van behoeftige verdienften , verdubbelde , in 't Jaar MDCCXXXVI, die fom.
Aan haar droeg by de Franfche Vertaaling op, van Fra
PAOLI SARPI'S Gefchiedcnis der Kerkvergadering van Trenu , in dat jaar uitgegeeven. Zyne Opdragt is gefchreeven met de gevoeligtie en warmfle uithoezemingen van
bartlyke dankbaarheid. De Verkoop van die Overzetting,
Ileide hem in flaat , om isoo Ponden te betaalen , en r600
Ponden aan Lord FEVERSHAM te geeven voor een Jaargeld
V211 too Ponden, 't gcen by omtrent veertig jaaren trok.
Naa
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Naa dat Dr. COURAYER in Engeland wa:n , ontbrak
hem nooit iets v.itt het nood,ge , of dat kon ftrekken
om hem bet leeven aangena:nn te maaken , 't geen tot
den zeer hoogm ouderdom van vyf en negentig jaaren
duurde. Allengskens, en naa geen lang tydsverloop , geraakte hy in vry ruime omftandigheden, en ontving veel
meer gelds 's jaarlyks, dan by tot zyne fpaarzaame wyze
van leaven behoefde.
Nogthans lag by bet overfchot van zyn jaarlyks Inkomen niet op. Zyne kleeding , fchoon altoos ten niterften net, was niet kostbaar, zelfs niet wanneer by zich
als een Wereldlyk Heer vertoonde, en met een degen
ging, gelyk by zomtyds deedt, en deeze, zo men zegt,
vry vreemd droeg. Hy hieldt geen huishouclen op , was
in geen ding verfpillend, en de Armen deelden ryklyk van
zyne goederen. Ongelukkige Gevangenen waren de uitgezogte voorwerpen zyner liefddaadigheid. Zo ras hy zyn
Jaargeld ontvangen hadt , was zyne gewoonte, om van
vyftig tot tachtig Ponden ten hunnen behoeve te geeven.
't Is eene bekende, en welbevestigde, byzonderheid,
dat by gewoon was het benoodigde voor zichzelven , in
Gene week, op eene zeer maatige fom te bepaalen: en wat
by daar van befpaarde, met het overige van zyn Inkomen,
nimmer de gewoone liefdegaaven vergeetende , beftemde by
om de behoeften te vervullen, of de leevensaangenaamheden
te vermeerderen , zyner twee Zusteren, die Noilnen waren in Frankryk, en van een ouder Broeder , door hem desgelyks in dit Ryk agtergelaaten. Zyn geld vermeerderde met dit alles , en uit zyn Laatften Wil blykt, dat
by ryk mogt heeten: aan zyn ondften Broeder, een Regtsgeleercle te Paryr,, by het maaken van zyn Laatften WI1 in
den Jaare MDCCLXXVI nog leevende , maakte by een
gouden kenrlyk gewerkte Snuifdoos, hem door Koningin
CAROLINA ten gefchenke gegeeven.
De Yefiaten waren algemeen , en altoos, Dr. COURAYER'S
gellaagendlte Vyanden; nogthans voelde zyn menschlievend hart zich getroffen door de Vernietiging van hunne Orde, in den Jaare MDCCLXXIII, en by beklaagde
zeer het harde lot van veelen, door die Vernietigiag in
eenen behoeftigen that gedompeld.
Nooit kon men Dr. COURAYER beweegen, om gunftig
te denken over ARCHIBALD BOWER , Schrvver van het
Leeven der Pausfen; maar hieldt hem alto();, zints den
aanvang dat hy hem hadt leeren kennen , voor een daister
V4
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ter man, van een verdagt charaeler, die voorgaf veele
dingen uit Boeken ontleend te hebben , die by zeker
niminer gezien hadt. De ontdekking , die wy ten deezen
opzigte verfchuldied zyn aan het verfland en den loflyken yver van Dr. DOUGLAS bevestigt de vermoedens
van Vader COURAYER.
Men verhaalt , dat by, kort naa zyn komst in Londen ,
in 't jaar MDCCXXV1I1, by een Roomich Priester ging,
om te biegten en zondvergiffenis te krygen. Maar dat die
Priester , toen COURAYER zichzelven ontdekte , en deeze
bemerkte dat Ir
y gebannen was, of op bet punt flondt
om in den Kerkban gedaan te warden, weigerde hem de
Biegt of te neemen , en den Doctor erntlig aanrnaande ,
am zich rechtflreeks te vervoegen tot zyn Superior te
St. Genevieve. Wy weeten niet , wat bier op vo/gde ; doch
wy mogen , uit bet geen by des betreffende gezegd heeft
in de ' Verklaaring zyner Gevoelens over verft:heide Leeringen des' Godsdiensts (*), gisfen , dat die weigering Dr.
COURAYER geen groote of langduurige kwelling baarde.
--- 'Fe deezer gelegenheid fchiet my een geval te
nen , 't Welk, fchnon eenigzins grappig , zo zeer past
op het geval van Dr. COURAYER dat de Leezer zich
over het invoegen niet zal belgen.
Diet tang geleeden , toen de Hertog van GORDON , en
al de Lords van die Familie , Rooms ch Catholyk vvaren ,
Imurde een Proteltant , als zodanig niet onbekend by zyne
Gcnade, eene kleine Lantihoeve digt by Huntley. cast le ,
en was, door een zamenloop van omftandiglieden , ten
agteren geraakt in het betaalen van de Landhuur. Een
volyverig Rentmeester tastte de Goederen des Landhoevenaars aan voor de agterftallen , en het door den Roe.
per bekend maaken , dat dezelve , op een bepaalden dag,
openbaar zouden verkogt warden. De Hertog keerde in
dien tusfchentyd geluhkig weder. De Landhoevenaar
vervoegde zich zeer fchielyk aan bet verblyf des Hertogs ; by werd niet wederhouden , maar ter/tond geholpen door de Bedienden , die dagten dat by opontboden
was.
(*) 2ie het XXXII en de twee volgende Afdeelingen van
een Declaration of my last Scntimerts on the difercnt &Oli-

ves cf Religion , by the late P. Fa. COUR AYER , by wfutRat
BELL. Land. 17'7. ' t Is nit de Voorreden der Engetiche Ver.
taa!ing van dit heel; We; kje , dat ivy dit Lce, ensbetigr outleenden.
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was. „ \Vat fchort 'er aan, DONALD ? vroeg de Hertog , als hy hem droefgeestig zag binnentreeden. DoavALD vertelde kortlyk wat het geval was: dit trof den
flertog , en deeze gaf hem een volkomen Kwytbrief.
Vergetioegd heenen gaande , iloeg by bet oog op de
Schilderyen, die aan den wand bingen, en de Beelden;
vraagende, op zyn eenvoudigen trant, wat die betekenden
Is Deeze," zeide de Hertog, met veel heuschheids, „ zyn
GOD, voor my, tusfchen beiden
de Heihaen
9 die by
31
treeden." Mylord Hertog, voerde \DONALD hem te
gemoete, zou het niet beter weezen , urechtfireeks tot GOD
te vervoegen? 'Wien ik my met andere GoRDONS opgehouden haat , en niet by uwe Genade zelve gekomen was, ik
zou rzyn Kwytbrief niet gekreegen hebben; myne Goederen
waren verkegt geworden! lien eerlyk hart drukt zich
altoos wel alchans onaanflootelyk, uit. De Hertog nom
het niet euvel , en Vader COURAYER vertrok misfchien
van zyns Broeders Biegtftoel , denkende even als de
Landhoevenaar.
Niet te min, iegt men, dat Dr. COURAYER, jaaren
lang, en mogelyk tot het einde zyns leevens, geregeld
op gezette tyden zich ter Biegte aandiende, waarfchynlyk uit hoofde eener Godsdienttige Verbintenis, na wetker vervulling te tragten by een pligt rekende. Zeker
pat het, dat by, door eene ftrikte inagtneeming eener
Gelofte van dien cart, in zyne vroege jeugd gedaan, tot
bet laatst zyns leevens alle dagen zyn Breviarium opzei,
of las , waar toe hy dagelyks meer dan een uur befteedde.
Als Dr. COURAYER zich in Londen bevondt, bezogt by
geene andere dan Roomfche Kerken , en nooit verzaakte
by volftrekt de Roomsch Catholyke Kerkgemeenfchap. In
zvn Laatften drukt hy zich deswegen in deezer voege
nit: „ dat hy een Lid ftierf van de Catholyke Kerke; doch
„ zonder goed te keuren veele van de Begrippen en By„ geloovigheden,ter goomfche Kerke ingevoerd, en in hunne Schoolen geleeraard, waar op men gedrongen heeft
als op Geloofs-Artykelen, fchoon zy hem toefcheenen
„ niet alleen niet gegrond te zyn op de waarheid; maar
„ ook hoogst onwaarlchynlyk.”
Niet te min te Eeiling in Middlefex zynde, een Vlek
werwaards Dr. COURAYER dikwyls ging, of wanneer hy
zich te Percylodge, enz. bevondt , ging by altoos in de
llorpkerk, en betuigde zyn genoegen in de Gebeden der
V5
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Engelfche Kerke. 's Doors eigen woorden zulien best
den zin te verftaan geeven , in welken zyne aanpryzingen van. de Engelfche Kerk te verftaan zyn : naardemaal zy duidelyk toonen , wat het was , 't geen 'er hem
het meest in aanitondt , 't welk zeker dat geen niet
was , 't welk derzelver beste Vrienden voor 't beste keltren : „ Van alle Kerken ," zegt by , „ die de eenig„ heid gebrooken hebben , is de Engelfche Kerk Ons de
32 naaste , en heeft het meest behouden van onze Kerk„ gebruiken en Plegtigheden.”
1-lieruit is blykbaar , dat Dr. COURAYER. de Kerk van
Engeland alleen belchouwde als een wyziging van de
Kerk van Rome , en de dear in vastgeftelde Leer als een
foort van Paapery , zo veel , als ten dien tyde kon gefchieden , gefchikt naar den fmaak der meer verlichte Inwoon•
deren van dat Ryk Uit zyne Geloofsverklaaring kati
een fchrander Leezer met zekerheid opmaaken , in welke
ftukken deeze Roomfche Doctor de Engelfche Kerk fchuldig agtte , of in overmaat , of in gebrekt, eene ftrikte
overeenkornst te derven met de Roomfche, welke in geenerlei gedaante ooit voldoende of beftendig kan zyn , in
eenig Land , 't welk eene verkleefdheid betuigt aan de
Eenvoudigheid Van het Euangelie , in deeze verlichte Eeuwe , nu men de Heilige Schriften beter verftaat. Het
fclrynt onnoodig , en het zou in de daad onvoegelyk
weezen , hier te treeden in de veelvuldige byzonderheden ,
waartoe dezelve de aandagt trekt. In alien gevalle , het
fchynt onheusch , en eene geheele ontwyking van het bewys , alle de begrippen en gevoelens van Dr. COURAYER.
die niet in lengte en breedte joist overeenkomen met
de vastgeitelde maatitok der Engelfche Kerke , toe te
fchryven aan den ilegten invloed zyner vroeg ingezoo.
gene vooroordeelen. Zulks te beweeren zou blykbaar te
rug gekaatst kunnen warden op den Protefiant , die 'er
gebruik van maakt, en het bewyst zeker niers , noch aan
den eenen , noch aan den anderen. kart. — In veele
begrippen en gevoelens, byzonder die GODS Eenheid betreffen , waarin by zo uitdruklyk en fchriftuurlyk fpreekt,
was Dr. COURAYER zeker niet opgevoed : zyne vroegfte
vooroordeelen moesten hem bier blykbaar in den weg zyn.
Hy doet de waarheid daarvan alleen rusten op het Euangeiie , en neemt geen anderen grond aan, dan waartegen
geen Protejlant lets kan hebben , zonder afftand te doen
Vail alien eisch op die benaaming.
De
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De eigenfte begrippen , die 't meest naar Paapery fmaaken , en zyne gebegtheid daar aan toonen , draagt Vader COURAYER, verre genoeg van vroege vooroordeelen
verwyderd voor, als de uitkomst van redenkavelingen ,
die eene zeer ernitige overweeging verdienen: te meer,,
daar zommige derzelve , en aangemerkt als Tegenwerpingen tegen de Proteftanten, en als eene Verdediging van
bet Pausdom, voorkomen onbeantwoordelyk te zyn, wanneer men zich ftrikt houde aan de tegenwoordige Artykelen en Gebruiken der vastgeftelde Kerk in Engeland.
De Geloofsverklaaring zelve , blyklaaar opgefteld met eene
oplettenbeid , die den ernst aanduidt van de overledene
Vorttinne, op wier verzoek , en tot wier gebruik , dezelve naar alle waarfchynlykheid eerst gefchreeven werd ,
Itrekt zeker tot eere van wylen haare Koninglyke Hoogbeid , en verfterkt het heerlyk getuigenis , haar,, als eene
Christinne , gegeeven door dien Man in 't Ryk, die best
in Chat was 't zelve te verleenen (*).
Met deeze Vorftin , en haare 'Luster CAROLINA, hieldt
Dr. COURAYER , als by in Londen was , 'bet voor een
regel, an avond in de week door te brengen. Haar
Vader was, zegt men, dikwyls van de party. Deeze
verkeering moet zeer leerzaam en genoeglyk geweest
zyn ; want COURAYER. was een bevallig man, een beminnaar en kweeker van onzondige vreugd. — In deezen
kleinen kring was Vader COURAYER, ftrydig met de doorgaande gewoonte ten Hove , waarfchynlyk het openhartigst en gefpraakzaamst. Ongetwyfeld veronderflellende ,
dat het aan zyn Rand en otnftandigheden in dit Ryk best
väegde , was hy, ten aanziene zyner gefprekken over onderwerpen , den Godsdienst betreffende, agterhoudender,,
dart hem natuurlyk fcheen te weezen ; zorgvuldig vermydende, in algemeen onderhoud, zyne gedagten te uiten
over alle ttukken , die aanleiding tot gefchil konden geeven.
In dit opzigt fchynt by niet omzigtiger geweest te zyn ,
tian ten vollen verdedigd kan worden ; want in zyne
Franfche Werken bads hy zyne gevoelens genoegzaam
opengelegd voor Gefeerden , en de zodanigen , die dagten :
en voor die niet denken , kon eene ontvouwing van dezelve, nu of vervolgens , van weinig betekenis weezen.
Dr.
( P ) In eene Opdragt aan haare Koninglyke Hoogheid van
eene Verhandeling, On the Lords Supper, door haaren
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Dr. COURAYER hadt, ongetwyfeld, eene liefde en eerbicd voor de waarheid, welke hem niet toeliet zyne ge•
voclens te vermommen of te bedekken ; maar, volgens
het eenpaarig geruigenis van verfcheide geloofwaardige Getuigen, die hem wel kenden , en veel met hem verkeerden , hadt hy daarbenevens eene zeer groote maate van
natuurlyke befchroomdheid , welke hem eene omzigtigheid in de verkeering inboezemde , pryzenswaardig in
itakken , waarin het niet onmogelyk is , dat wy mistasten. Dezelve ging, egter, de paalen niet te buiten, en
Vader COURAYER was nooit in 't minst verdagt van vein•
zery en ontveinzing.
Dat zo zeer doorfehynend kleed, 't geen by droeg by
zyn leeven, wenschte hy, zo 't fchynt, dat, naa zyn
flood, geheel zou weggenomen worden, door de Uitgave
zyner Geloofsbelydenisfe , hoogwaarfchynlyk opgefteld tot
voldoening eener godvrugtige Vorftinne ; maar eindelylc
beftemd om een laatfte Aanfpraak to zyn aan de Chris.
tenen. 't Was als een kostbaar juweel weggelegd , en
ziet thans het licht.
Veele jaaren te vooren , was de Uitgeever van het
Oorfpronglyke naar het Handfchrift des Schryvers (*),
en
(*) Naam1yk de Eerw. WILLIAM BELL D. D. Prebendaris van de Collegie-Kerke van St. Peter, te Westminfier. Het
ilandfchrifc was door Vader COURAYER zelve gegeeven aan
wylen Prinfes AmEmA, die hem eene verregaande hoogagting
Vorffin hadt bet by Erfmaaking aan den.
Eerw. BELL r befprooken. Vader COURAYER bath dezelve gedagtekend in Ma= 1767, en met zyn eigen hand onderfareeven , toen by omtrent r 6 jaaren oud was: want by ftierf in
October 1776, den ouderdom van 95 jaaren bereikt hebbende. Hy verzogt, by de overgave, de Prinfes AMELIA , dat dit
ftuk niet in 't lichr mogt komen, vddr dat by niet langer in
een Raat was, om fchroom te hebben voor de gevolgen van de
onderfcheide aanmerkingen, waar toe zy, ten opzigte van den
Schryver, gelegenheid zouden kunnen geeven. — De Voorredenaar der Franfche Uitgave, dit opgemerkt hebbende, voegt
'er nevens : „ Die tyd is tang verftreeken, en daar de Ver„ klaaring zelve niet alleen, maar ook de eerfte en laatile Ardeclingen , ten vollen uitwyzeu , dat dezelve gefchreeven
„ was met oogmerk, om ten eenigen tyde in 't licht gegee„ ven te worden, zou ik die aping niet betoonen aan den
„ Sckryver, welke men asn zyne verdienflen verfehuldigd ,
„ ind[en ik , door dit Wetk agter te houden , rechtitreeks
f, ftrY.
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en waren mogelyk verfcheide van Dr. COURAYER ' S gcmeenzaamfte Vrienden , en zeker eenige fchrandere Geleeiden ,
„ firydig met zyn oogmerk handelde. — De laatfle gevoelens
„ eens Schryvers, van Doctor COURAYER ' S beroemdheid , in
„ een zo byzondere omliandigheid opgelleld, zyn zeker, op
zic'nzelve, genoegzaam, om de nieuwsgierigheid der Geleer.
„ den op te wekken, en van elk die den Godsdienst met een
„ ernflig oog befchouwt.
„ Naardemaal by nimmer plegtigen affland deedt van de
„ Roomsch Catholyke Kerkgemeenfchap , en zich nimmer ver„ voegde by eenig Lichaam van Proteftanten, fchoon hy dik„ wyls den Eerdienst in de Engelfche Kerk bywoonde, mogt
,, men twyfelen d y er zyne wyze van denken, die by bedekt
„ hieldt. Zyne Geloofsverklaaring ftelt niet alleen zyne Ge„ voelens in bet heldersc mogelyk licht; maar wont desgelyks,
• zeer tot zyne eer , dat , in een ouderdom
wanneer hy
„ ontheeven was van alle bezorgdheid voor deeze Wereld, en
„ dagelyks zyne gedagten met eene andere bezig hieldt, by
„ hem het lotlyk veriangen huisvescte, om de rechtheid zy.
• ner begrippen bekend te maaken, iets toe te brengen aan de
„ bevordering van den Godsdienst, en de vermeerdering van
„ deszelfs invloed.
„ By de Leden van de Roomfche Kerke, is niet zeidzaain
went ,zy alien tragten diets te maaken,
„ het voorgeeven,
„ dat Perfoonen , die deeze Kerkgemeenfchap verlaaten heb„ ben , altoos , vOOr hun fterven , tot den fclo.00c der IZer,, ke wederkeerden; in hunne harten de waarheid haarer Leer„ ftellingen erkennende. De Geloofsverklaaring van Dr. Coo'
RAYER verfchaft een onwraakbaar bewys van de valschheid
• deezer fiellinge. Wy ontmoeten hier een Schryver, uitftee„ trend door zyne kunde en bekwaamheden, die, in een kef„ tyd , wanneer zyne verflandige vermogens in derzelver vol,, fie kragt waren, verpligt was zyn Waderland, en eene aan„ zienlyke plants, welke by in de Roomfche Kerk bekieedde,
• te vertaaten, toen hy hoog in jaaren opgeklommen was ,
„ vrywillig Belydenis deedt van zyne Gevoelens, op tie on„ bewimpeldfie en volledigfte wyze. En biykt daar uit ten
• vollen , dat hy zich volkomen overtuigd hieldt , dat de
„ Leer der Roomli4e Kerke , in bykans alle byzonderheden ,
,, wear in dezelve van die der Proteflantfche verfchilt, flreedt
„ met de Waarheid en het Woord van coo.
Niet te min is het blykbaar, dat, daar by zich bykans
„ geheel en al gelukkig ontflaagen hadt van den fchadelyken
„ invloed der vooroordeelen , ten opzigte van de elwaalende
„, Begrippen der Roomfche Kerke , en van derzelver ongeryin.
,, de
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den, die zyne Schriften met aandagt geleezen hadden ,
zeer wet onderrigt van 's Donors begrippen en gevoelens , en begreepen zeer duidelyk derzelver gewigt en
gevolgen. De volgende zinfneede uit eenen Brieve van
Mr. JEREMIAH MARCKLAND aan Mr. BOWYER gedagtekend 29 Sept. MDCCXLVI, brengt men by als een bewys van deeze ftellingen , en maakt eenige derzelve ten
minflen uit „ Mr. CLARKE heeft my Vader COU•
5, RAYER' S Overzetting van de Gefchiedenis der Trent„ fche Kerkvergadering (*) ter hand gefteld. 1k heb zo
veel genoegen gehad in de Voorreden, (zo even heb
„ ik dezelve geleezen ,) dat, indien hy niet meer Papist
„ is in andere Stellingen , dan in die , welke bier voor„ komen , (welke veelvuldig zyn , en van de aangelegen,, fie foort ,) ik durf zeggen, dat 'er weinig zyn, die
„ zo goede Catholyken zyn, als hy is. Indien gy dee„ ze Voorreden niet geleezen hebt, dan hebt gy nog een
,, groot vermaak te goed.”
Dit gedeelte eens Briefs van een geleerd , fchrander
en beminnenswaardig , Man, is zodanig nedergefteld, als
of hy zo even was opgeftaan van het leezen der Geloofsbelydenisfe van Vader COURAYER : want , die geleezen
hebbende, zullen wy niet kunnen naalaaten dezelfde of
foortgelyke gevoelens te vormen van Dr. COURAYER'S
Paapery.
Dit waarfchynlyk het geval zynde, zal bet niet ongepast weezen , een weinig uit te weiden over de begrippen , welke zodanige gevoelens blykbaar veronderftellen,
en over de gevolgen , tot welke zy aanleiding ichynent
te geeven.,
(Deeze Uitweiding by eenc nadere gelegenheid.)
„ de Infteningen , by nogthans eene verknogtheid aan eenige
„ derzelven gevoelde : 't weak, zyne Kund en Bekwaamhe.
„ den in aanmerking genomen zynde, alleen roegefchreeven kan
„ worden aan zyne vroeg ingezoogene vooroordeelen. Doch
„ in deeze gevallen zelve , wont hy opregtheid en gemaatigd.
„ heid te beziuen.”
(*) Bifchop HARE hadt MC. CLARKE bet Werk van couAAYER gezonden.

ALMORAN EN SELIMA.

t

ALMORAN EN SELIMA.

Een Oostersch Pertelzel.
(Uit het Engelsch.)

I

n de Stad Bagdad woonde ALMORAN , de Zoon van
IBRAHIM. Zyne Geftalte was edel als die van den
flaatlyken eik in het woud ; erne Ziel zuiver als de
ftraal der middagzonne. Zyne Goedheid wischte de traanen of van het oog der Weezen, en de fchreiende Weduwe ging nooit ongetroost voorby zyne poorte. Met
6n woord, by was zo beminnelyk als verdienstlyk; alien die hem zagen bewonderden hem ; by alien die hem
kenden was by geeerbied en. bernind.
Onder eene menigte van Maagden , wier harten tot
ALMORAN neigden , was de fchoone SELIMA, eene jonge Dogter van Balfora ; voor Naar koesterde by eene
vlam , zo zuiver als die in haaren boezem gloeide. Haare
kaaken bloosden als het lieflyk morgenrood ; haare oogen
glinfterden als de diamanten van Golconda. Haar boezem
geleek in witheid op de zuivere Zwaan , het cieraad der
wateren. Hoe dikwyls, O Bosfchen van Balfora , heht
gy wedergalmd van den roem haarer fchoonheid ! Hoe
dikwyls, O Valeyen van Bagdad, klonken in u de loffpraaken Naar ter eere
ALMORAN en SELIMA ftaken niet minder uit door bun.
ne voortreflyke Hoedanigheden , data van wegen hunne
wederzydfche Liefdedrift : en daar geen van beiden Orders hadt , die de voldoening hunner wenfchen konden
wederftreeven , was de Dag , ter voltrekking van hunne
Egtverbintenisfe , bepaald , tot algemeene vreugde your
hunne Bloedverwanten.
ALrantAN , voi ongedulds haakende na het gelukkig
oogenblik , hieldt zynen geest onophoudelyk bezig op
bet onthaal van ingebeelde verrukkingen, SELIMA , niet
min ongeduldig , thhoon meer bedwongen in haare uitdrukkingen wegens het naderend geluk , fchilderde even
zeer voor haare verbeelding , met gloeiende kleuren, de gezegende Verbintenis , in welke zy gereed ftondt to treeden.
Duch , hoe ydel en harsfenfchimmig zyn de verwagtibgen der Stervelingen ! Terwyl de Qelieven in deezer
voe-
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voege bet tegenwoordige genot verwisfelden voor het
ingebeelde dat zy zich in het toekomende beloofden,
kwam 'er een bevel te Bagdad , dat SELIMA ten Hove
meest verfchynen van den Caliph, 'die, eeingen tyd geleden , veelvuldige gerugten van haare onvergelyklyke fchoonbeid gehoord hadt, en begeerig was om le zien , of de
hoogklinkende loffpraak, die van haar uitging, met de
waarheid overeenkwam , dan of vergrooting bier onder
fpeelde. Noch haare Godsdienstbelydenisfe, noch haare
verbintenis, kon SELIMA vergunnen , een enkel oogeehlik
de bevelen te betwisten van den Bevelhebber der Geloovigen , die met ingewikkelden eerbied gediend werd door
al het Volk , als de rechtflreekfche Afttammeling van den
heiligen Propheet.. SELIMA werd daar op onmiddelyk,
met een bloedend hart, na het Paleis gevoerd, en, op
't oogenblik dat de Caliph haar aanfchouwde, verklaarde
by haar voor opperfte en meest geliefde Sultane.
Woorden zyn magtloos om de fawn uit te drukken
van de twee Gelieven, zo alleronverwagtst van elkanderen gefcheurd. Op 't oogenblik, toen ALMORAN hoorde,
dat het hart van den Caliph door SELIMA vermeesterd
was, kag hy het leeven met een onverfchillig, ja met
een veragtend, oog aan, en, buiten that om de outfit-.
fpreeklyke zielsfinerten te verdraagen , zag by den Engel des Doods aan, als de eenige Aanbrenger van ruste.
Twee dagen en twee nagten zwlerf by in zyn hnis my.
merend om, roepende , in vlaagen van bysterzinnigheid,
welke hem by herhaaling overvielen, den naam uit van
de onherftelbaar voor hem verloorene SELIMA.
ALMORAN , met den tyd eenigzins tot bedaaren komende, begon de onderfcheide lotgevallen zyns voorigen
leevens na te pan, om te ontdekken, in weik een geval hy tegen mAtfomEm zulk een onvergeeflyk misdryf
gepleegd hadt, waarover by eene zo ondraageiyk zwaare
flraffe verdiende. Naa lang bedenken , nie ,s vindende,
dan eenige jeugdige onvoorzigtigheden , welke hy meer
dan geboet hadt door veelvuldige deugdzaame bedryven,
viel by op zyne knieen , en fprak den Opperaegeerder
van alles in deezer voege aan:
„ Groote Schepper des Heelals! die op uwen Throon
„ zit, boven de zeven Hemelen verheeven, tlaa een ge„ nadig oog neder op den elendigilen der Stervielingen,
die, des niet tegenftaande , beflendig uwe
Vet91
„ ten in de diepite eerbiedenis vereerde en gehoorzaain3) de .
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,, de. Zeg hem, 6 oneindig hoog Verheevene! ender,, rigt hem, 6 hoogst Regtvaardige! waarom hy, die het
,, tot isle hoofdbezigheid zyns leevens gemaakt heeft, om
,, uwe goedkeuring te verdienen, gedoetnd is om te lyPf den , 't geen de moedwilligfte en boosae Overtreeder
0, van uwen Godlyken Wil zou aanzien, als eene te
5, zwaare ftraffe voor de fchendigfte zyner misdryveny'
Naauwlyks hadt ALMORAN deeze woorden uitgelprooken , of een zwaare donderflag deedt het buns daveren , en een ongewoone glans fchitterde. in zyne kamer.
Wanneer by een weinig bekomen was van de verbaasdheld , waarin deeze wonderbaare verfchyning hem (tante, hoorde by eene Item, zo ontzag verwekkend als een
hemelfche bazuin , hem in deezer voege aanfpreeken :
,, Misnomen Man, befchuldig niet meer, niet langer,
,, de Regtvaardigheid en Goedheid van het Opperwee2, zen, dat altoos, fchoon het werkt door heimlyke ra2, deren en fchynbaare gearengheden , bedagt is op het
,, geluk der Deugdzaamen , en volmaakt beftaanbaar in
„ alle zyne wegen handelt. Weet, ALMORAN! dat deeze
2 , Wereld een kortftondige bel is, die welhaast op den
ilt Oceaan des tyds met berften; dat het Menschlyk lee,/ ven , op zyn best genomen, maar eene korte refs is,
39 op welke ieder Reiziger eenige onaangenaame rukwm2, den te wagten heeft, die tot beproevingen ftrekken van
311 de opregtheid en flandvastigheid zyns vertrouwen op
9 , de Oneindige Goedheid, en om zich waardig te maw.
SS ken ter eeuwige behouden haven in te komen. Zander
31I eenige ftormen en onweeren op den Oceaan des leeIII yens , zon eene beltendige voordewind het Schepzel
39 den Schepper in vergetelnisfe does ftellen, en hem in
39 een gevaarlyker toefland brengen, dan waarin de felst
99 woedende winden van tegenfpoed hem kunnen dompe,
1) len — eene voltlaagene Onverfchilligheid omtrent GOD !91 't Is daarom eene gunst en genaderyke fchikking des
3% Hemels voor den Mensch, dat hem veelvuldige droog„ ten en zandbanken ontmoeten , om , in deeze We3, reld, een beftendig bezef leevendig te houden zyner
39 Afhangelykheid van het Godlyk Weezen, en hem in
ft ftaat te ftellen om zyn leevenskiel recht te ftuuren, zo
99 dat hy ., in een toekomend leeven, een eeuwigduurend
SS geluk erlange. — Maar weet, 6 ALMORAN ! dat, bet, halven dit algemeen beloop der dingen , SELIMA pit
MENG. 1793. NO. 7.
9, UWC
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„ uwe Armen gerukt werd oin dat gy een Gunfteline
•, des Hemels zyt. Weet, 8 ALMORAN, en beef op het.
1 , denkbeeld, dat uwe beftemde Bruid.... uwe Zuster
,, was! -- 11w Vader IBRAHIM werd , op eene rein
„ na Ballard, door de Vrouw van den Cadi tot ontug• tige gemeenfchap toegelaaren, en de vrugt van deezer
„ misdaadigen minnehandel was SELINA. Nees ge„ troost, ALINIORAN! Ik heb SELIMA bezogt, het zelfde
• berigt, en dezelfde vertroosting, gegeeven. Zy is ge„ troost. Bette u desgelyks op. Twythl niet langer aan,
„ de Goedheid der Voorzienigheid , die uit fchynbaar
kwaad het goede fchept, en nittimer zal naalaaten ,
„ thans in een ander tooneel van ,beflaan,) eindelyk de
zodanigen te beloonen, die, met eene onallaatende on1, derwerping', op de onderfcheidene bedeelingen huns
Weldaadigen Scheppers het oog gevestigd houden!"
ALMORAN, dos vermaand, leerde onderwerping en berusten in de fchikkingen der Voorzienigheid. Zyne Liefdedrift voor de verloorene SELMA, veranderde in eene
tedere herdenking, welke egter niet belette, dat hy, naa,
het verloop van cenige jaaren,, botvierde aau eene deugdzaame neiging tot eett ander. beminnenswaardig Voorwerp , dat , hoewel minder fchoon dan SE1.,IMA voor
hear in ZieIsbegaafelheden en Deugden niet behoefde te
wyken.
Met dit tweed Voorwerp zyner Liefde weed ,At.sto
nAN vereenigd. Met haar leerde by eene reeks van jaaTen hoogst gelukkig , en liet een bloeiend Kroost naa
Erfgenaamen zyner Deugden en zyner Goederen.
Da (indite zyner Zoonen, die tot de waardigheid van
, by den Caliph HABOUN
kl
Groot-Vizier op...om
Scrim, beval, dat deeze gedenkwaardige Gebeurtenis opgefchreeven zoude worden in de Jaarboeken van Bagdad om den dwaalenden Srerveling , die troostloos
omzwierf in de donkere fchaduwen van angitige vreeze
en hartbreekend wantronwen , te leeren, dat de Alterhoogfte over alles heerscht, overal tegenwoordig en alweetend is ; dat by alle zyne Schepzelen met beftendige
goedgunftigheid gacieflaat; dat zyne geftrengfte en hardfie bedeelingen, (hoe,zeer zy vol fchynen van tegenwoordig onheil,) in derzelver eindlyken uitflag ten goede
van zyne Schepzelen ftrekken, en byzonder van de zo-,
danigen , die bettendig , en in opregtheid, zyne Guns;
en
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sn Befcherming tragten te verdienen, door needs aangekweekte gevoelens van Godsdienlligheid en onophoudelyke betooningen van Deugd.

OVER DE SPEELKAARTEN, EN DE EEDUIDENIS DER EBELDEN EN, FIGUUREN OP DEZELVE.

(Valgens .4en Meer FANT, Hoogleeraor te Upzal.)
e Speeikaarten zyn bekend, zints den jaare MCCC-.
LXXXVIII. Derzelver Uitvinding wort toegefchreeven aan zekeren JACQUEMIN GR1NGoNNEUR, die dezelve
vervaardigde , orn 'er den zwakken CAREL DEN VI, Koning van Frankryk, mede te vermaaken. By het getuigenis desaangaande in de Kronyk van JEAN SAINTRE,
kan men voegen eene aantekening uit de Rekenkamer,
waar uit blykt , dat CHARLES POUPART, Thefaurier diens
iionings , „ 56 Paryfche Stuivers gegeeven heeft aan
icO. bRiNcoSiNEptt , Schild'er , voor drie Spellen
kKaarten met good err kleuren, Om den Koning te
lustigen in de tusfchenpoozen van zyne droeve ziekte."
Alle Spellen , waar van men melding Ninth in eenige
Ordonnantien van c U-ARLENIAGNE 7 , ST. LOuls , CAREL
IV er. CAREL DEN V, gefchiedden met den DobbelNen— Het eerst uitgevonden Kaartfpel is Piquet. Het
denkbeeld dear van is ontleend nit - de- Tournoifpelen,
ten dien tyde zeer algemeen sirrtwang. DAVID, ALEXANDER , C/ESAR en CHARLEMAGNE, maaken ieder een
bende van -het Steekfiml. — De bier' bedagre Vrouwen zyn
JUDITH, Egtgenoote van LOUIS 1)E BONNAIRE. Argine,
(een Letterkeer van Regina, Koningin,) is eene benaaIning uitgedagt MARIA D'ANjotr, Egtgenoote van
CAREL DEN VII, te betekenen. RACHEL is de naam , welken men gaf aan AGNES SOREL, en die van PALLAS kwatu
wel overeen met den heldenmoed van JEANNE D'ARC.
DO Valtes , of Inegts, (by ons Boeren ,) een naam,
in die dagen van loflyke betekenis, waren de Schildknaapen der vier gemelde Koningen , LA HIRE en HECTOR
DE GALARD , twee Capiteins van CAREL DEN VII, hier
gelyk gefleld met LANCELOT en D 'OGIER, Heiden , bekend
in de Oorlogen van CHARLEMAGNE. — Maar boven alien
X2
was

D
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was het Aas, (van het woord As, of Asfes , der nude
Rorneinen,) zo veel betekenende als Geld : waarvan de
Tournoifpelen, zo wet als de Oorlogen, groote fommen
noodig hadden. Onder de Kleuren Ilrekken de Hay
zinnebeeld van den moed der Ridderen: de Rui--ten
ten beduiden Werpfpietzen; yzer verbeeldende: de Pieken,
(by ons Schuppen ,) zyn een ander bekend Wapentuig;
en de Klaveren duiden het Voeder aan.

LEN ASIATISCH EN HEN EUROPISCI1 VOOBBEELD VAN OORLOGEN
GERINGE OORZAAKEN.
AAN TE VANGEN,

e Koning van Pegu, in den jure MDLVIII, verwlttigd,
dat de !Coning van Siam twee Witte Olyphanten hadt,
D
die zeldzaam en in deeze oorden zeer gezogt zya, zondt dien

Vorst een Gezant, om 'er van re mogen hebben, voor
een prys, dien men 'er op mogt flellen. •Zytie Siamfche Majefteit hadt geene ooren na dit verzoek. Zyn des vertoornde Nabuur viel in zyn Land met een zeer talryk Leger ,
vermeesterde 't zelve , en maakte het fehattingfehuldig ; ten
koste eener beuzeling — van soo,000 Man.
De Franfche Minister Lonvens, door Koning LODEWYK DEN
XIV zeer flung behandeld zynde, ter oorzaake van bet Fen_Per eens Gebouws, 't welk by voor den Koning vervaardigde , kwam voI verontwaardiging t'huis, en gal lugt aan dezelve in 't byzyn van TILIADET , ST. ROMAINE en VILLACERF.
't Is met my gedaan" fprak hy, „ iniien ik geen bezig.
„ held vinde voor een Man, die om de geringfle beuzelingen.
„ in woede opftuifr. Oaring is 't eenige, 't welk hem van
., zyne Gebouwen kan aftrekkert. Hy moet in Oorlog." —
In gevolge hiervan werd•het beroemd Verbond van Augsburg
verbroken, en geheel Europa in vuur en vlam gezet, om dat
een Pinfler to breed of to final gemaakt was.

MENGELWERK,
TOT PRAAYE LETTEREN KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN 9 BE TEEKKELYK.

PRotvE,

OVER DE ONOPLETTENHEID DER MENSCHEN OP
DE MaDDELEN OM HUN GELUK TE VERZEKEREN.

Le Bonheur eft l'Ohjet des Defirs de taus les hammer, & non
pas de leurs Reflation:.
Beal fur la Vie de nnvErus.
(01 het Engelsch.)

W

ie zich gemeen gemaakt heeft met de Schryvers
eens nabuurigen Lands, vondt zeker te meermaalen gelegenheid, om hunne gehegtheid aan het Wonderfpreukige op te merken: en het zeggen van den Schryver der Esfai fur la Fie de HELVETIUS, als een Motto
boven deeze Proeve geplaatst, zal veelen toefchynen onder die onbeftaanbaare en ilrydige Wonderfpreuken te
behooren. Maar de Mensch zelve is een Wonderfpreuk ,
en dat geen, 't welk de traager bevatting van befpiegelende R.edenkaveling gereed is , als eene onbeflaanbaarheld, in den Schryver of te keuren, is dikwyls niets meet
dan de vrugt van die vlugge en leevendige doordringenheid , die de Wereld meer dan de Boekenkamer tot het
tooneel haarer waarneemingen maakt , en de leevende
charaders van het Menschlyk Hart meer beoefent, dan
de doode letters van Leerilelzels,. in dikke boekdeelen
bevat.
Deeze aanmerking geldt myns bedunkens , byzonder
ten opzigte van het geplaatfte,in den eerften opflage onbeitaanbaar,, gezegde: want, hoe zeer befpiegelende ernsthaftigheid agter uit moge deinzen, op het denkbeeld daar in
begreepen , zal een weinig tyds , aan weezenlyke waarneeming toegewyd , ons onderrigten van den grondflag , waarop het rust, en overtuigen, dat de Spreuk, 't
Geluk is het voorwerp der Begeerte ; maar niet van de
Overdenking der Menfelien, zo wel elders als in Ranfiryk
doorgaat.
DIENG. 1793. No. 8.
In
Y
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In de daad, de vernuftige Schryver van her Werkie ,
waar in dezelve voorkomt , houdt zich niet te vrede met
die Spreuk te neder te tlellen ; maar gaat voort om dezelve op te helderen , door aan te toonen , dat, in alle
eeuwen , ten opzigte van dit gewigtig Stuk , zelfs die
rang van Menfchen, van welken men het allermeest een
tegenovergefteld gedrag zoude hebben mogen wagten ,
zo onoplettend geweest is, „ dat zelfs zy, die het Ge„ luk met de onvermoeidite naarftigheid zoeken , maar
,' luttel bytlands vinden door het onderwys in de Mid„ delen , waar door het kan verkreegen worden; wei,, nig is over dit Onderwerp gefchreeven , dan de op„ gave van eenige algemeene Grondregels , eenige niet
55. veel betekenende Dichtitukjes , en drie of vier kleine
„ Proeven.”
De Wysgeeren der Oudheid , 't is waar, hebben hunne aandagt niet weinig te koste gelegd aan dit belangryk
Onderwerp; doch zy hebben ons veeleer fchoone gezegden , dan bepaalde denkbeelden , opgeleverd. Zelfs in
de Verhandelingen van SENECA de Vita beata eta de
Tranquilitate .Animi , fchoon 'er veel vernufts in doorItraale , is flegts weinig ,'t welk Wysbegeerte mag heeten.
Wat de hedendaagfche Zedefartyvers betreft , zy hebben zich meer bevlytigd om de Menschlyke Namur te
hekelen , dan om 'er de Gefchiedenis van op te geeven,,
Zy geeven , wel is waar, voor,, dat zy dezelve affchilderen gelyk zy is ; doch zy bemorfchen en mismaaken
die alleen , en wraaken dan met de grootfte_ hevigheid
het haatlyk beeld , 't geen van hun eigen maakzel is. —
Onkundig van de 'snare beginzelen eens weldaadigen Godrdiensts, verbannen zy het Geluk na het Ryk der Hem eIen , en merken 't zelve aan als niet op deeze Aarde
woonende. By hun worth het tegenwoordige Leeven ,
wat het Geluk aanbelangt, als een Niet aangemerkt , ea
alles , wat naar Genot gelykt , tot bet toekomende uitgeReid. Zo dat wy,, met de onnatuurlyke pligten van kloos.
teragtige eenzaamheid , en de remelaaryen van krankhoofdigs geestdryverye , in de fchoonfte oorden des aardbodems , verweezen worden, de kennis des Geluks verwoest te zien door denkbeelden van Zaligheid , welke noel/
Rede, noch Openbatring , inboezemen ; door gebrek aan
Overdenking, dat Zegeningen niet over de Wereld zouden uitgettort weezen , indien het oogmerk der Voorzienigheid niet geweest ware, dat de Kinderen der Men.
fchen
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fchen dezelve zouden genieren; en dat geen aardsch Ge.
nocgen met reden kan aangezien worden , als ftrydig tegen , en vyandlyk met, eeuwig Geluk , dan wanneer 't
zelve onbeilaanbaar is met de voorfchriften van waare
Godsvrugt en Deugd.
Eenige hedendaagfche \Vysgeeren, men moet het bekennen , van eeneu geheel anderen ftempel , hebben ons
eene en andere kleine Verhandeling ter hand gefteld, over
het Ondermaanfche Geluk; die van FONTENELLE en MAUPERTUIS muuten onder deeze uir. Doch de eerstgemetde , die langen tyd gewoon geweest was, zyne verftandsbekwaamheden alleen te gebruiken als een Man van
vernuft en fterke verbeeldingskragt, was geen Wysgeer
geworden toen hy het ondernarn, dit gewigtig Stuk op
te helderen. Hy wilt zelfs niet, hoe zyne denkbeelden
algemeen te maaken , -en , fchoon hy verfcheide nutte waarheden door zyn Werk verfpreid , en fraay omkleed , hebbe, beeft hy zyn Stelzel zo gefchikt, dat het
alleen toepasfelyk is op zyn eigen byzonder Chargter,
Smaak en LeevensOmftandigheid. Eene Ziel , met leevendige en vuurige aandoeningen vervuld , zal , in dit
Steizel, niets vinden , 't geen dezelve kan toepasfen op
haare gevoelens. Met ethi woord , het behelst flegts
weinige waarneemingen over de wyze om het Geluk
algemeener te maaken: alleen berigt het ons, hoe FONTENELLE zelve Gelukkig kon zyn.
MAUPERTUIS, aan den anderen leant, een Man van
een verllaagen en jalourfchen amt., ongelukkig, om dat
by de eerfte Man van zyn tyd niet was; MAUPERTUIS,
twee of drie valfche bepaalingen aangenomen hebbende
onze liegeerten vertoonende als ooze plaagfters , onze
Arbeid als lyden, en onze Hoop als een bron van frnert,
befchryft bet Menschdom als in opeengehoopte elenden.
hats over hoofd , gedompeld. Volgens hem is Beftaan zelfA
een Kwaad , en, terwyl by handelt over Geluk, fchytit
by in verzoeking, om zich door Zelfraoord van 't lee.
ven te berooven.
Zodanig is het Tafereel , geen onS een leevendig
Fransch Schryver heeft opgehangen , van de Dude ea
hedendaagfche Schryvers over 't Menschlyk Geluk.
\Vat het Steizel van den Heer MAUPERTUIS betreft,
het ontbreekt in geenen deele aan de zodanigen , die het
zelfde droefgeestig fpoor betrecden hebben; die, de don.
kere fchaduweu van hun eigen alles 4roef e9 naa,e
Yz
ke-
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befchouwenden geest over de voorwerpen limner befpiegeling verfpreidende, in itede van ons te leeren , hoe
het Geluk kan verkreegen worden, ons , in zeker voege
tot Wanhoop dreeven.
In 't kort , ten aanziene van dit groot en allerbelangrykst Onderwerp , heeft de Wysbegeerte ons, tot hier
toe, weinig lesfen medegedeeld, en is het, nit dien hoofde, geenzins te verwonderen, dat de weinig onderweezene Menigte , overgelaaten aan de heerfchappy van grilverbeelding, of de blinde aandrift van prikkelenden
lust, zo dikwyis in het net der dwaalingen zich verward
%Widen , en in hunne omhelzing een fchaduw, in ftede
van het beeld, aangreepen.
De verregaande Onoplettenheid en Agtloosheid der
Menfchen, ten deezen opzigte, moet den eenigzins opmerkenden, Befchouwer treffen ; en kan by niet naalaaten
zich te verwonderen, als by rondsom zich been ziet, en
niemand, om zo te fpreeken , ontdekt,zoekende na 't geen
elk een zo greetig tragt te verkrygen. De Gierigaart,
die alles Belt in bet verkrygen van fchatten , leert, op
welk eene wyze by best 'geld op geld kan ftapelen : de
Held , die na krygsroem tdingt , bevlytigt zich om de
kunst des bloedigen Oorlogs zich eigen te maaken. Eike Kunst , elke Weetenfchap , 'heeft haare byzondere geheimen , zonder welke aan te wenden, niemand denkt
de eer, daar aan vast, te kunnen verwerven: ja, het handwerktuiglykfte Beroep gaat gepaard met naarftige bevlytiging ; en elk zoekt te verkrygen, wat weezenlyk kan
itrekken ter bereikinge van zyn geliefd oogmerk ; maar
Geluk alleen , de algemeene wensch en begeerte van alien, fchynt door alien aan 't geval te worden overgelaaten; of aangezien te worden als een toevoegzel by het
voorwerp van elks najaaging, 't geen ongevergd zal komen , wanneer men dat voorwerp verkreegen heeft.
Hebben wy ons dan zeer te verwonderen , dat kwelling en te onvredenheid zo dikwyls de gezellinnen zyn
des Voorfpoeds; of dat Menfchen , die elk voorwerp, 's
welk zy betuigden na te jaagen , fchynen verkreegen te
hebben , nogthans zo verre zich verwyderd vinden van
Geluk ? Moet het ons niet veeleer bevreemden , indien
het anders met de zaak gelegen ware; indien Geluk, het
gewigtigfte voorwerp onzes Leevens, kon verkreegen worden zonder die .Overdenking, dat Natragten, 't welk bykaus elke andere zaak vordert ?
HET
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HET INWENDIG GEBRUIK VAN DE WITTE PRECIPITAAT,
(Mercurius precipitatus albus,) ALS ZEER VOORDEELIG,
EN WEL VOORNAMELYK IN ZOMMIGE ZIEKTEN DER
BEENDEREN VOORGESTELD , EN MET EENE WAARNEEMING BEVESTIGD.

O

nder een aantal Geneesmiddelen , welke men tot een
inwendig gebruik uit de Kwik vervaardigt , is 'er
byna geen , dat zo zeldzaam daar toe gebezigd word, als
de wine Precipitaat (Mercurius precipitatus albus,) daar
hetzelve nochtans , volgens het getuigenis van den onflerffelyken BOERHAVE, een der beste inwendige Geneesiniddelen was , 't welk men, tot op zyn tyd , en ook
wel tot in onze dagen , uit de Kwik wist te bereiden ;
„ want ," zegt deeze groote Man, „ het heeft een byzon17/ der groot vermogen , zo als men met zeer veele
„ Proeven zoude kunnen bewyzen; het werkt krachtig ,
„ en kan echter veilig gebruikt worden. Indien het ,
„ met zuiker gemengd, ingenomen word, werkt het door
„ ftoelgang, ook wel door een gemakkelyke braaking, het
„ dood de Wormen , het opent de Chylmaakende vaten ,
het outlast, zuivert, lost de° ilym op, en geneest dus
„ zeer veele Ziekten , den Druiper, het Schurft , Vene• rieke Zweeren , en meet andere, Kwaalen. (*)." En dat
hetzelve tegen kwaadaartige gebreken een uitmuntend Geneesmidtiel oplevert, blykt , onder anderen , uit het geneezen van Beeneeters , het welk door hetzelve bewerkt
kan worden, zo als men zien kan uit de Waarneeming
van den geleerden B. FUUN (f). Qok zyn my zelve
twee gevallen van Beeneeters voorgekomen , die beide
veel erger waren dan die, waarvan , in gemelde Waarneeming gefprooken word, en nochtans alleen door de witte
Precipitaat inwendig , en de Tine. Myrrhce vinofa uitwenclig , te gebruiken , en wel binnen veel korter beftek
van tyd , geneezen zyn ; waarfchynlyk om dat ik dezelve
in eene grootere hoeveelheid toediende , en de opkomende falivatie door gepaste laxeermiddelen telkens te keer
Bing.
Dan
Procesf. CXCV/.
Tom.
2de D. pag. 383.
Y3

(*) Bo au. Elem. Chemim.

(f) Haarl.
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Dan my is nergens voorgekomen, dat men dit middel ,
behalven in het gemelde geval , aismede in Venerieke
Kwaalert, en ook daarin zeer zeldzaam , tot een inwen.
Jig , gebruik bezigt : is dit vrees of vooroordeel ? -,—
Onkunde, is het niet, daar men daaglyks , van hetzelve,
met her beste gevolg , ter geneezing van huidgebreken ,
uitwendig gebruik maakt.
J)at men zich echter van hetzelve veilig bedienen kan,
en dat dit Geneesmiddel de loffpraak van den Herfteller
der Geneeskunde niet onwaardig is, zal, behalven nit
het reeds gemeide , ook uit het volgende geval duidelyk
genoeg blyken.
De Heer K. gevoelde , in den Nazomer van het Jaar
1791, een doffe pyn in de Bit, die in den beginne wel
Met zeer fterk, maar, door deszelfs aanhoudenheid, even•
wel zeer lastig Was; men telde 'er toen niet veel op , ver.
moedende, dat het eene gevatte koude was; dam dezei,
ye verergerde langzaamerhand , zo dat men uitwendig
door eenige verwarmende floo yingen , en. inwendig door
zweetdryvende en laxeerende middelen , dezelve trachtte
te verdryven ; doch , daar deeze niets hielpen, wierd ik,
in de char op volgende Maand November , om rand ge.
Vraagd,
De Lyder ,was toen op „het uiterlyk aanzien gezond,
en , van een.. fterk geftel; alle de natuurlyke werkzaam.
heden waren in een goede -orde , 'er was niets ander,sdan deeze meer en meer toeneemende pyn , die hem
li,Welde en ongerust maakte , uit hoofde dat de stange.
daade Bit aanmetkelyk begon te vermageren , en het Part
bern moetjelyk te worden. 'Er was niets ,tegennatuurbits 'Ran dezelve te zien noch te votlen; maar; wanneer
Yuen wat ,ftetk in de diepte drukte , •wierd de pyn zeal he.
vig; het bleek dus, dat die pyn , op, of in , het Dyebeen ,
en wel genoegzaam in her midden, under de groote
(pier, 2yne zitplaats had.
Op de vraag , of by ook eene uitwendig daar toe aan.
leiding geevende oorzaak wist , unt ying ik een ontken.
rend antwoord ; zo ook a hy, in vroegere jaaren ,
aan een of ander ongemak , de gevolgen van eene al te
losfe leevenswyze zynde , gelaboreerd had, waarvan hy
my niet alleen het tegendeel verzekerde , maar 'er zelfs
byvoegde dat ik , by myne re houdene geneeswyze ,
daar op geene de minfle acht ;west flaan , • alzo ik dan
vruatloos zoude waken; en ik het) your, of aa, dien
tyd
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tyd niets ontdekt , dat by my eenig billyk wantrouwen,
omtrent zyne verzekering , heeft doen opryzen. Ik viel
dus in het vermoeden , dat deeze pyn veroorzaakt wierd
door eene verplaattte Koortsftoffe , en dat deeze misfchien
van eene Rheumatique geaartheid was; waarom ik, na de
eerfte wegen gezuiverd, en eens een zweetdryvend middel gegeven, te hebben, de Koortsbast, met de Harst van
Pokhout, in vry fterke giften, het gebruiken.
Hier mede hield de Lyder een geruimen tyd aan , zonder eenigzins te vorderen , maar veeleer verffimmerde de
pyn, de gang wierd langs hoe moeijelyker, en vervolgens z6, dat by genoodzaakt was zyn kamer te houden; ik liet 'er echter tot byna vier weeken, en teffens
met eene zagte leefwyze, mede voortgaan; doch to vergeefsch : de pyn nam zodanig de overhand , en verzwakte het Been dermaate, dat de Lyder, by het opflaan,
vreesde zyn Been te zullen breeken , naauwlyks meet
over de kamer konde gaan , en eindelyk genoodzaakt
wierd geheel te bed te blyven ; 4ynde voor het overige
vry gezond. Door alle deeze Verfchynzelen, wierd ik op
de gedagte gebragt , dat 'er misfchien in de zelftlandigheld van het Been, of in het Merg, eenig plaatzelyk ongemak mogt fchuilen; dan dit zeker te kunnen weeten, en
wel te onderfcheiden, was volftrekt ondoenlyk , en geen
wonder, daar men nooit , zelfs dan, wanneer 'er reeds
aanmerkelyke uitwendig zichtbaare gebreken plaats vonden, behoorlyk heeft weeten te doen , gelyk
blylt uit het geval, door my. in het voorig jaar opgegeven (*) , en nog fterker In een ander , waarin de
Hoogleeraar GAusius zelve den waaren aart van het ongemak niet konde verklaaren (f), fchoon by, van alle de
Genees- en Heelkandigen 'er het naast by kwam : van
dit gebrek, het zy men het
' een Spina bifida, of Caries,
verkiest te noemen , of wel met een anderen naam te
beftempelenzegt de beroernde VAN SVVIRTEN met het
groottte recItt , dat het zich zeldzaam eerder duidelyk
openbaart, voor dat het te laat is (j.); obk kan men
van
(*) Zie Mengelse. der .41g. Fad. Letteroef. voor 1792. No.
s. pag. If.
(t ) Ilaarl. Illaatfch. XVI. D. 2 St. pag. 342.
(1.) Comm. in Aph. BOERH. Torn. I.pag. 947Y 4
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van zoortgelyke nog een aantal voorbeelden , by andere
Schryvers , opgetekend vinden (*).
Daar men nu, ter geneezing van zodanige ongemakken,
de Sarjaparilla, Bardana, Guajacum, enz. benevens Mercuriaale middelen , voorfchrylt, en de laatstgenoemden wet
voornaamelyk , zonder welke, volgens het getuigenis van
den beroemden meisTEit ( t), alle andere middelen weinig of niets daar tegen vermogen , fchoon ik de redeTien , die hy daar voor opgeeft , juist niet in alles voldoende oordeel : zo befloot ik by het voorgefchreeven
Poeijer,, uit de Koortsbarst , Harst van Pokhout en Suiker,, beftaande , eenige greinen van de witte Precipitaat
te voegen, en, by een zagten leefregel en het gebruiken
van Kalfsnat , daaglyks eenige reizen te doen neemen.
Dit verwekte al fpoedig fluke aanhoudende ftoelgangen , waar by de Lyder eene menigte fcherpe ftoffe loosde, en die vervolgens zomtyds zo geweldig fcherp was,
dat het onderlyf daar door ontveld en zeer brandig wierd;
bierdoor in myne verwagting verflerkt wordende , liet
ik eenige weeken met het gezegde middel continueeren,
waarna myn Lyder aanmerkelyk begon te beteren , de
pynen te verminderen , het vermogen om te gaan zich
ee betftellen, en, na een geduurig gebruik daarvan, was
by, binnen den tyd van vier tnaanden , reeds in that ora
zyne zaaken buitens huis te kunnen verrichten , terwyl de
vleezigheid der 13i1 zich insgelyki langzaamerhand heriteIde. 1k heb echter den Lyder voile zes maanden het
zelve , fchoon langzaamerhand in hoeveelheid verminderende , laaten gebruiken , waarna hy volkomen herfteld
was , en tot nu toe gebleeven is ; flegts een of twee
reizen lieten zich de verfchynzelen van eene opkomende
falivatie zien; doch die door een infufum purgans uit de
Fol. Shane telkens onderdrukt wierden.
lay eene Vrouw, alwaar de verfchynzelen meerendeels
wet de bovengenoemde gelyk waren, uitgenomen, dat de
Dye gezwollen was, de pyn zich hooger na bet Acetabulum
deed gevoelen , en de aanleidende oorzaak vermoedelyk
in
(*) Zie Ceneeskundige Verbal:4 van de Koningl. Zweedfche
vert. en uitg. door Prof. sANDiroaT, II D. p. 54.: en
bovengem. XVI D. a St. der Haar/. Maatfch.
(t) Inflit Chirurg. P. I. Lib. V. Cap. IX. §. XL alsmede by
ZWIITIN en Au d tun.
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in een geringen val beftond , die zy eenige maanden te vooren gedaan had, fchreef ik het zelfde Geneesmiddel voor.
Ongelukkig had haar Man op het Recept het Carataer
van de Mercurius gezien , en , dit kennende, een heime]yk ongenoegen des wegens opgevat ; vermoedende , dat ik
zyn Vrouw oordeelde door eene Venerieke befit-letting
aangedaan te zyn : dit wantrouwen ging vervolgens , toen
het middel even als in het voorig geval zeer flerk begon
te purgeeren , tot een volkomen miscredit over waaroni
by dam met zyn Apothecar over het voorfchreeven middel confuleerde; en, daar diens hoogwys advies geheel declinatoir uitviel , wierd her opvolgen van myn Voorfchrift
geflaakt, ik gratieus bedankt , en een ander Geneesheer
in myne plaats aangenornen.
lk heb gelegenheid gekreegen om het vervolg deezer
Ziekte te verneetnen , die voor de Lyderesfe allerelendigst
geweest is ; want zy heeft nog eenige maanden met allervreesfelykile pynen , die dag aan dag roenamen , moeten worilelen , en is eindelyk , door eene Atrophic geheel
uitgeteerd, overleeden.
1793.

...... M. D.

BEDENK1NGEN OVER DE WAARSCHYNELYKHEID ERNES
DAMPKRINGS RONDSOM EEN1GE PLANEETEN , DIE
ONS ZONNE-STEL IJI1MAKEN VOGRGESTELD DOOR
P. VAN MIEN
L. M. & Phil. Donor.

Wel Edele zeer Geleerde Heeren!

D ewyl

de bewyzen voor het beftaan eenes Dampkrings
rondsom de Planeeten , in de Schriften der Starrelondigen en Wysgeeren , doorgaans twyfelachtig gevonden worden , en de beste , nogthans, bedenkelyk , uit de
Zon -Eclipfen , de vertooning van een ring om de Maan
in foortgelyke gevallen , de gedaante - verandering van
zekere Starren in eene onderlinge verfchuiling , enz. wore
den afgeleid ; voor het overige , wanneer zy daar van
ipreeken , die gemeenlyk als zeker vooronderfleld word,
en nogthans de gemelde Waarneemingen door proeven
van NEWTON , bettekkelyk op den loop der licht-ftralen ,
door de inwendige aantrekkings-kracht der lichamen , waaz
orttY5

362,

WEGINS EEN DAMMING/

omtrent zy zich vertoonen, aangedaan, buiten het daar
Mellen van eenen Dampkring , als de oorzaak daar van, zeer
wel betoogd worden ; kunnen goede en gevestigde gronden,
onzes bedunkens , de theorie ten hoogtten nuttig en
zyn : ten dien einde zyn deze Bedenkingen, gefchikt
voor U Ed. geacht Mengelwerk , zedig opgelteld: vinden
ze uwe goedkeuring , en aldaar eene plaats, het zal hem
ungenaam zyn, die zich, met alle achting, ondertekent,
Wel Edele zeer Geleerde Heeren!
U E. Wel Eds. onderdanige Dienaar,,
Leyden,
den 3o Mey 1793.

PIETER VAN ALEN.

• * * *
Dat de meeste der Hemel - lichten, die ons Zonne - feel
uitmaken , en onder het bereik der meest vergrootende
Telescopen vallen, door vlekken voorzien zyn, is eene
zaak, die by alle Wysgeeren bekend itaat , over welke
geen de minfte twist geOpperd word. -- In de Maan
zyn ze zoo meuigvuldig , en by alle Starrekundigen zoo bekend, dat ze van ouds , om ze van den anderen te onderfcheiden, met byzondere namen zyn afgetekend. — De Zonne- fchyf vertoont zich niet altoos
even zuiver : niemand is in de Starrekunde zoo onbedreven , of by weer , dat zy op fommige en verfchillende
tyden met vlekken bezet is, die, onder eene verfchillende
gedaante , en met eene geitadige verwisfeling , zich vertoonen ; de Waarneemingen van wydberoemde mannen,
met de naauwkeurigtte Werktuigen genomen , ftellen deze
zaak buiten alien twyfel, te meer, dewyl ze met omitandigheden itaan geboekftaafd , die verbazend voorkomen ,
en door hare zichtbare opilyging den oorfprong duidelyk
aantoonen , van waar ay komen. — De Waarneegen van RLANCHINCYS, HOOKIUS , CASSINI , IvIARALDUS, en
anderen , leeren duidelyk , dat de andere Planeeten , Venus,
Mars en yupiter , de eene min, de andere meer, hare
vlekken hebben.
Deke vlekken dan , met de vereischte zekerheid in de
gemelde hemel-lichten waargenomen , hebben den Starre.
kundigen gelegenheid gegeven; om door nauwkeurige op..
letenheid den tyd van derzelver omwentelingen rondsom
hare asien te bepalen even nut, in der daad, van veel aanbelang
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in de Starrekunde : vestigt men echter zyne
iandacht op deze goede gronden, en wil men zyne befpiegelingen verder uitbreiden, zouden ze; daarenboven ,
onzes bedunkens, eene gegronde waarfchynelykheid kunnen opleveren, dat de meeste derzelve,.inzonderheid die ,
alwaar eene veranderlyke vertooning zich opdoet , met
een Dampkring, of foortgelyke vioeiftof , hare lichamen
eigen , voorzien zyn eene gegronde waarfchynelykheid zeg ik , want waarfchynelyke hoedanigheden no,:mt
men in de hemel-lichten gegrond , zoodanige zaken , welkers verafgelegen en ontoegangelyke omitandigheden met
de wetten der natuur overeenkomen , die in het wydnitgebreide hemeirond overal dezelfde zyri, en op onzen
aarbodem foortgelyke uitwerkfelen voortbrengen , welke
men in de hemel-lichten kan befpeuren. — Ten died
einde, om dit ons gezegde,en deze onze bepaling, eenigzins op te helderen, moet men noodwendig onderfcheid
waken tusichen valfiandige, of zich altoos order dezelfde
gedaante vertoonende, vlekken s hoedanige zich in de Maan
voor ons oog opdoen, en veranderlyke, die geftadig van
gedaante veratideren, hoedanige 'er in de Zon, en andere
Planeeten, voorkomen. Geen twyfel is 'er, of volltandige vlekken , die nimmermeer in de hemet-lichten
van gedaante veranderen , moeten noodwendig van de ourfprongelyke gefteltenis der lichamen, waar in zy zich vertoonen, worden afgelegd; want eene uitwendige oorzaak
daar zynde, 2011 de volflandigheid door veele tusfchenko.
mende oorzaken 13 zekere Vlagen moeten veranderen , en
om die reden de vlekken andere gedaanteR aanneemen ,
dan zy te voren hadden : dit op de vlekken, die
zich in de Maan vertoonen, overgebracht, die federt de
eerfte uitvinding der Telescopen altoos dezelfde zyn geweest, en geene verplaatfing, vermindering, gedaae.te-verandering , Ondergaan hebben, gevoegd by het gemis van de breeking der licht-ftralen in opzieht der Planeeten en Starrett, die by 'dtrzelver rauden zyn waargeNomen (*), zal ofis alle reden geven, om te denken, dat
zy, volgens alle gegronde begrippen , met geen Dampkring
voortien is. —. Dit ueemt echter geenzins weg, dat de
andere Natuur-wetten , die van de lucht diet afhangen,
alle lichamen in het hemel-rond eigen, haren loop behoudens
Zang

( 1') Zie

KENAI

Introd. ad Attie:). p,

N96.
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den , en volgens gezette wetten hare uitwerkfelen zullen
voortbrengen, die zy, een Dampkring daar gefteld zynde ,
zouden hebben kunnen veroorzaken : — de zwaartekracht , by v. de famenhechting, enz. zullen wel op dezelfde manier , als op onzen aardbodem, werken , en door
een onderling overwicht eenige brokken in het lichaani
zelve plaatfelyk kunnen doen veranderen , en om die reden door ophooping of breeking van de daar op vallende
Zonne- ftralen eenige ongewoone verfchynfelen , even gelyk als op onzen aardbodem , kunnen voortbrengen ; maar
het gevaarte, en de inwendigegefteltenis des lichaams , in
opzicht der hoedanigheden van hoogten en diepten dezelfde blyvendezal het over bet geheel geene verandering , die naerkelyk is, in de .vlekken kunnen veroorzaken : — bier van daan mogelyk de Vukanen , door
eenige Geleerden van naam in dezelve waargenomen; want
dat deze uit de inwendige gefteltenis der Mean niet zyn
of te leiden , geeft de onveranderlykheid harer vlekken,
dit nict te genftaande , alle gegronde reden om te denken.
Maar geheel anders is het met de veranderlyke vlekken gelegen ; gefteld zynde dat de lichamen , op welke
zy zich vertoonen , in hoedanigheid gelykfoortig zyn met onzen aarbodem, en met de lichamen , die zich op denzelven
bevinden (het welk , zoo ik meen, door alle proefondervindelyke Wysgeeren hedendaags word toegeftaan ); zullen ze verfchynfelen, die deels van een Dampkring, deels
van haare inwendige veranclerlyke gefteltenis , afhangen ,
moeten voortbrengen. — „ De hoedanigheden der fiche„ men die niet verminderen of verflappen kunnen ,
2, en die in alle lichamen waar in men proeven kan
neemen, zich bevinden, barmen voor algemeene hoeft danigheden in het Geheelat gehouden worden ,” is de
grondre ael van den grooten NEWTON:. volgens dezen reb de hoofdftoffen in de Planeeten en hemel-lichgel zullen
ten, uit welke zy zyn farnengefteld , dezelfde wetten onderhevig zyn , en dezelfde uitwerkfelen moeten voortwe op onzen aardbodem ondervinden.
brengen,
Ht water zal men in de Planeeten , even gelyk
als op den aardbodem, ale wetten der zylings perfende
krachten moeten toefchryven ; het viuur de hoedanigheden van voedfel , en bet beftaan in een Dampkring. De
Dampen daardoor veroorzaakt , dezelfde wetten van
veerachtigheid , de byzondere zwaarte (gravitas fpecifica)
dezelfde wetten van evenwicht , die we op den aardbcf•
dem
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tiem ontdekken , deze hoofditoffen zullen verfchillende verfchynfelen moeten voortbrengen, naar gelang zy
op het een of antler der hemel-lichten rn grooter of kleiner overvloed gevonden worden , of geheel ontbreeken.
Indien men nu dit algemeene op het byzondere toepasfe : men vind in de proefondervindelyke Natuur-kunde
aangetekend (*), dat de vuurdeelen, en de daar uit ontftaande vlam , met een zeker foort van Dampkring omringd is, welke a/toos , naar evenredigheid van het voedfel , en haare hoeveelhaid , zal geevenredigd
, waar nit
zy ontitaar. Brengt men dit nu op den ontzaggelyken
vuurkloot der 'Lon over , zal by noodwendig een zeker
foort van Dampkring moeten hebben , die, fchoon verteerbaar op -zich zelven , nogthans met foortgelyke hoedanigheden en eigenfchappen zaI moeten begaafd zyn, hoedanige men in onzen Dampkring tot voeding- van het vuur
en deszelfs beftaan nodig kan ontdekken. — De evenredigheid en gelykvormigheid der gefchapen zaken , die
men overal in bet Geheelal befpeurt, brengen de waarfchynlykheld in dezen opzichte op zyn hoogst • een
Dampkring echter,, die, offchoon by voor de ademhaling
van levendige fchepfelen nadeelig zy , pogthans de eigenfchappen van eene byzondere zwaarte van yeerachtigheid, en wat dies aangaande meer zy , zal moeten hebben , die men in foortgelyke vloeiftoffen kan befpeuren
waar uit meta dan lichtelyk zal kunnen begrypen ,
op welken grond de Waarneemingen iteunen , waar door
men eenige brokken van eene aanzienelyke grootte , uit de
binneufte zelfflancligheid van het Zonne-lichaam uttgeworpen , op deszelfs fchyf, onder de gedaante van vlekken ,
heeft kunnen zien brandende dobberen, van gedaante vereenige facul ce of toortsjes verveneering
anderen , en door veneerino.
oorzaken. — De waarfchynlykheid gaat in dezen opzichte zoo ver, als by mogelykheid door eene..analogifche
redeneenng kan plaats hebben , dewyl alle wederzydfche
vereischtea hier to vinden zyn.
Die zelfde redenen zyn- op de andere Planeeten toepasfelyk , met dit onderfcheid , dat zy geene lichanten zynde
met vuurige Oceanen omringd , naar lichamen I die hun
Licht
(*) Musscn. Elem. Phyficte , S. 585, en in de Nederduittche
nitgaaf van 17 33, §. 983.
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licht van de Zon ontleenen , geen oorfprongelyk maar
een geleend , licht tot onzen aardbodem brengen , daarenboven naar alle waarfchynlyk held , met hoofdftoffen voorzien , die voor het meerder gedeelte in de Zon onr.
breeken.
De hoofdftoffen en elementen , derhalven , zich aldaar
bevindende, zullen, overeenkomftig met foortgelyke op onzen
aardbodem, volgens hunne onderlinge betrekking en gelleltenis tot den anderen, op eene andere wys op dezelve
moeten werken.
De zylingfche perfing van het water, zich in deze Planeeten bevindende , aangeftuwd door geweldige buiten-oorzaken , zal, even gelyk als op onzen aardbodem, aldaar
fchroomelyke verwoestingen moeten veroorzaken , en gevolglyk veele veranderingen in hare vlekken : — de onderaardfche , of onderplaneetifche , vuuren aanmerkelyke gedaantewisverfelingen in derzelver oppervlakten : het doen opkomen , of het doen verdwynen , van ecnige gedeeltea , dit
alles, van onzen aardbodem befchouwd, zal onder de ge.
daante van vlekken zich voor ons oog moeten vertoonen ,
die veranderlyker,, en in getal menigvuldiger,, zullen moeten
zyn , naar- mate de Planeeten , op welke zy gezien worden , met een kleiner of grooter voorraad van onderaardfche , of onderplaneetifche , vuuren voorzien zyn.
De ondervinding begunfligt en beantwoord bet beloop
van deze redeneering. — Mars , by v. die zich altoos
voor het oog vuurig vertoont (waarom Alt/STOTELRS
Naar al van ouds met den bynaam van TUPEIGIC benoemde)
zal eenen overvloed van onderaardfche , of onderplaneetifche , vuuren moeten hebben , en gevolgelyk de verandering , verdwyning en opkomst , der vlekken menigvuldiger moeten vertoonen , dan de andere Planeeten.
De Waarneemingen van ,HUYGENS, nooKtos, CASSINI,
WIARALDUS en anderen, hevestigen dit zonder eenigetl
twyfel , onder welke 'er zyn , die deze veranderlykheid
meenen dagelyks plaats to hebben.
Deze veranderingen van verdwyning en opkomst der
vlekken zyn wel door BLANCHINUS , CASSINI en anderen,
zoo wel in de boven- als beneden- Planeeten waargenomen , maar nergens , zoo ik meen, zoo groot en menigvuldig , dan in Mars ; het welk nit de bovengemelde re.
denen zeer wel is of re leiden.
Deze hoofdftoffen en elementen dan zullen, volgens den
gemelden regel van NEWTON, in de Planeeten dezolide hoeda-
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moeten
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danigheden van bun beflaan en
die men ondervind op onzen aardbodem denzelven _ nodig en eigen te zyn : de lucht namelyk, die hen , als 't
ware, bezielt, en verfehynfelen doet voorkomen, die men
verbazend bewondert. Dit anders te willen &lien ,
zou tegens alle genomen proeven ftryden , en wezentlyk
op het wandrogtelyke moeten uitloopen.
Hoogstwaarrchynelyk zal het, derhalven zyn ,dat alle die
Planeeten , die voor den befchouwer op den aardbodem foortgelyke veranderingen in derzelver oppervlakten door middel
van de reeds opgegeeven analogifche oorzaken, onder de
gedaante van vlekken , ondergaan, met lucht , en gevolglyk met een Dampkring , otncingeld zyn, gelykfoortig aan
hare inwendige gefleltenis , daarenboven met groeijende
eigenfchappen begaafd , hoedanige men in onzen Dampkring in opzicht van een oneindig getal van fchepfelen
kan ontdekken.
Deze onze overbrenging , en analogifche redeneering ,
die we met vrymoedigheid durven vooritellen , is niet
nieuw , maar eene navolging en uitbreiding der gedachten van CASSIM (*). Deze fchrandere Starrekundige, bezig met de befchouwing der Planeet yupiter,, vond zoo
veel fmaaks in zyne Waarneemingen, dat hy, in vooronderRating van getnelde grondeu , tevens op eene nitlegging
boogde van deze wonderbare verfchynfelen. Om tot eene
phyfifche waarfchynelykheid te komen , bediende hy zich
van deze analogifche redeneering: by voorondertielde eenea
befchouwer, in yupiter geplaatst, die van daar den aardbodem met zyne IVIaan als eene omloopende Satelliet, bezichtigde : de groote Oceaan, den aardbodem omringende ,
zou, naar zyne gedachten , hem als dan voorkomen els
eenen wycluitgettrekten band, foortgelyke als die, welke
'user omcingelt ; de Middellandfche Zee zou wat zweemen na de afgebrokene en verdeelde banden , die hem
vergezellen ; de lEthiopirche en Atiantirche zouden de
gedaante van de andere duistere en onveranderiyke vlekken uitmaken , welke alle door helder Idlynende plaatren
zouden worden afgebroken deze zouden de vaste /anden veroorzaken , zoo dat men America zou kutinen cinder(*) Nouvelles Decouvertes de Yupiter , par Mr. CAPIN!,
dans le Memoires de Iliathens.4' de Phyflque, pour yanvier 1692.
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derfcheiden van Africa en Europa: de Eilanden zou men
ook in de banden, als heldere ftippen, kunnen zien doorflikkeren : de wolken, die onzen Dampkring vergezellen ,
zouden, naar zyne gedachten, aan de veranderlykheid dezer banden veel toebrengen , ten opzichte van bunne
grootte zoo wel als gedaante : mogelyk zouden de Aardbeevingen, die bier en daar voorvallen, de overftroomingen der *ateren, die fommige gedeelten des aarbodems
bedekken , nieuwe vlekken doen voorkomen , de oude
daarentegen doen verdwynen.
Deze voorondergeftelde gelykvormige gedaante vertooningen, naar het begrip van dien grooten Starrekundigen , met goedkeuring van DERHAM (*) aangehaaid, van
desgelyke .overgebragt tot de andere Planeeten (byaldien
bet gezag de zaak eenig gewigt byzet) wettigen myn
voorgeftelde , en doen my des to gereeder befluiten: by
aldien oorzaken , die van een Dampkring, en de inwendige gefteltenis van het lichaam , of gevaarte , waaromtrent zy zich vertoonen , afhangen , buiten den aardbodem befchouwd, verfchynfelen kunnen voortbrengen, die
men op den aardbodem in de Planeeten bezigtigt , dat
men haar dan op den aarbodem, wederkeerig, die zelfde
oorzaken in de Planeeten moet toefchryven , waar van
daan men op den aardbodem ondervindt, dat zy komen,
en, derhalven, dat de waarfchynelykheid op zyn grootfle is, dat alle die Planeeten, op welke banden en veranderlyke vlekken worden waargenomen , met een Dampkring
voorzien zyn, dewyl zy alle foortgelyke verfchynfelen voor
ons opleveren, welke de inwoonders dier Planeeten, in
opzicht van onzen aarbodem, met een Dampkring begaafd„
aanfchouwen zouden.
(') In zyne Theologie 4fironemique pag. z65.
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ONTMOETING VAN EEN VERBAAZEND AANTAL KROKODILL , OF ALLIGATORS, IN AMERICA; MET VEELL
BYZONDER HED EN DE N A TOUR LYKE H1STORIE
DEEZER DIEREN BETREFFENDE.

(Overgenomen uit w. BARTRAM' S Travels through North and
South Carolina, East and West Florida , sze.)
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Heer BARTBAM , in Oost Florida, alleen, eene
uitgefirekte reis doende op de Rivier St. Yohn
met een kleine boot , gaande van de eene Plantadie
na de andere, als by ze aantrof, en de nagten op den
oever doorbrengende , wanneer by 'er geene vondt,
geeft ons de volgende befchryving van een Bier Avondontmoetingen , welke, om derzelver aandoenlykheid,
bovenal van wegen de byzonderheden , de Natuurlyke Historie der Krokodillen , of Alligators, betreffende ; (want nu eens geeft by 'er deeze , dan weder
geene ,benaaming aan,) onze opmerkinge, en eene plaats
in ons Mengelverk , verdient."

* * * * ,
De Avondftond was gemaatigd koel en 1111. De Krokodillen begonnen geluid te than, en vertoonden zich, in
grooten getale , op de oevers in de Rivier. /lc verkoos
myn verblyf op eerie opene vlakte, naby een ver fteekenden uithoek , onder de fchaduw van een grooten Eik,
die op 't hoogfie van den grond , en maar weinig roe..
den van myn boot of ftondt. Van deeze opene en hooge
Jigging had ik een vry uitzigt op de Rivier , 't geeft
voor my van geen germg aanbelang was; veel reden hebbende om te vreezen voor de verrasfende aanvallen der
Alligators, die in menigte zich rondsom myne haven vetzamelden. Een groote hoop houts verzameld hebbende ,
om, geduurende den nagt, licht op te houden en rook te
verwekken , begot' ik om myn avondeeten te denken,
wanneer ik, myn voorraad naaziende, denzelven li:haars
beyond. 1k betloot daar op, zynde - dit de vaardig.fte wyze om my de noodwendigheden te bezorgen, myn visclitu g
te neemen , en te bezien of ik eenige Forellen kon vangeu.
Omtrent honderd roeden boven myne uitgekoozene legpla-t$
DILL\ G. 1793. NU. 8.
Z
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plaats begon een inham der Riviere , die in een wyd
Meir uitliep. De mond of ingang uit de Rivier was
naauw; doch het water verbreedde allengskens, en vormde een IVieir , 't geen zich tot de moerasfige gronden
uitlirekte : de ingang was bezet met waterplanten , die ik
kende voor 't geliefde onthoud der Forellen.
De kanten des ingangs waren heerlyk vercierd met
bloeiende planten en gewasfen : de Koeten trippelden ,
met halfuitgefpreide vlerken , over de nester , en ver.
fchoolen zich in de grasbosfchen : naauw uitgekomene
Zomer- Talingkeils zwornmen op de ffille oppervlakte der
wateren , en, de Moeder volgende , onbewust van het gevaar, werden zy opgefnapt door de vraatige Forellen: en
deezen , op hunne beurt , door den flimmen en gulzigen
Alligator. Ziet hem te voorfchyq fchietende uit riet
en luigte ; zyn vervaarlyk lichaam zwelt; zyn platte than ,
om hoog geftooken , vlot op het Meir; het water loopt als
een waterval uit zyne opengefparde kaaken; nit zyne opengezette neusgaten gaat , ais t ware, een wolk van rook
op ; de aarde davert van zyne donderende item. Onmiddelyk komt 'er van den overkant des Meirs uit de diepte
een ander op om hem te bevegten. Zy vallen fchielyk
op elkander aan. De kookende oppervlakte van het Meir
wyst den weg aan welken zy neemen. De fchriklyke
ftryd begint. Zy zinken weder na den afgrond , elkander vastklernmenoe. Het water words dik en wankleurig.
Zy komen weder boven , flaan de kaaken toe, en het
weergalmt in de omliggende bosfchen. Zy zinken op
nicuw. Het gevegt neemt een einde op den modderigen
bodem des Meirs. De overwonnene ontkomt bet met leevenSgevaar,, en verbergt zich in het modderige water op
een afgelegen oever. De ftoutmoedige Overwinnaar keert
zegepraalend na de plaats des gevegts. De oevers en
bosfchen kaatzen het geluid zyns fchriklyken gefchreeuws
te rug, verdubbeld door de flemmen der andere Krokodillen, getuigen van het fchriklyk gevegt.
Myn kommer was zeer veel vermeerderd op het aan.
fchouwen van deezen Krokodillen ftryd. Het was blykbaar,, dat alien nitltel alleen zou ftrekken om myne zwaarigheden te vermeerderen , en myn gevaar te vergrooten ;
dewyl de Zon bykans aan 't ondergaan was, en de Alligators, van alle kanten, rondsom myne havenplaats waren.
Uit lien hoofde belloot ik my te fpoeden in myn tochtje
na het Meir om viach te vangeo. Het Diet geraaden oardee-
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dee/elide myn fnaphaan mede te neemen ; dewyl ik din
over boord mogt verliezen , wanneer ik aangeyalleu
rnogt worden vOOr myne wederkomst, waar toe zich a1_
le waarfchynlykheid opdeedt , voorzag ik my daarom met
een ftok te myner verdediginge, ttapte in myn boot, en
voer zonder letzel heenen voorby de eerlten die myne havenplaats omringden ; zy weeken ; doch, nagevolgd door
eenige groote Alligators , was ik naauwiettend op myn
hoede, en roeide uit al myn. magt na den ingang van het
Meir , in hoope , dat ik daar bevryd zou weezen voor
myne belpringers: maar, eer ik de helft van den weg afgelegd had , werd ik van alle zyden aangevallen ; verfcheide zogten myn boot om ver te werpen.
Allerhachlykst werd myn toeftand; twee zeer groote
Alligators deeden een naderen aanval, te gelyk, fteekende den kop en een gedeelte des lets boven het water ,
en ()oaten, onder een fchriklyk getter , een vloed van water over my sit. Zo digt aan myne ooren floegen zy de
kaaken toe, dat ik bykans, van fchrik bevangen , in zwym
viel, en ik verwagtte elk oogenblik niets anders dart nit
de boot te zullen gehaald en onmiddelyk verfcheurd te
worden. Doch ik fchermde met myn itok in 't wilde met
zulk een gelukkigen uitflag, dat zy eenigzins affieten; , bemerkende dat zy den aanval dreigden te hervatten, zogt
ik den oever te bereiken, als het eenig middel te myner
behoudenisfe: want, door digt daarby heen te houden, kon
ik myne vyanden aan g ene zyde houden , daar zy my te
vooren van beide bezetten ; ook was 'er dan nog een
kans, om, ten niterfien gedrongen, myzelven te redden,
met uit de boot op 't land te fpringen; dewyl men deeze
Dieren getnaklyk te land kan ontkomen , fchoon zy in 't
water , by gelykenis gefprooken , zo fnel zyn als de blixem.
Ik beyond, dat dit laatfte middel alleen ten vollen aan
ne verwagting kon beantwoorden : want, zo ras ik den
oever bereikte , hidden zy at, en gingen heenen.
Dit was eene gelukkige verlosfmg , en ik kreeg eenig
nicer vertrouwen. Bedaarder denkende en ziende waar
ik was, ontdekte ik ,.dat ik my bykans aan den ingang
van het Meir beyond , en belloot 'er in te roeijen
eenigen visch te vangen , en dan na myne havenplaats
weder te keeren eer de avond viel: want ik kon nu, met
voorzigtigheid en floutmoedigheid , myn weg veilig langs
den ()ever neemen; en, in. de daad , 'er was geen andere
om op myn verkoozen verblyfolaats te komen , zonder myn
Zz
boot
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boot agter te laaten en den terugweg te neemen , door
riet en moerasfen : en al deed ik dit met een gelukkiotn uitflag dan bragt ik my zelven in de grootite onge.
legenheid : want 'er was dan geen kans , om homer myn
boot weder te krygen , en veilig de woonplaats van men.
fchen te bereiken.
Ik volvoerde •myn plan , voer het Meir in , fchoon
niet zonder wederftand van de Alligators, die den ingang
bezetten , doch my niet vo/gden : ook werd ik niet verhinderd door eenige vry groote , die zich daar aan het
oppereinde bevonden. Welhaast ving ik meer Forellen
dan ik noodig had ; de lugt was te heet , en het weer te
broeiend , om ze veele uuren te houden , fchoon gekaakt
en gezouten.
Hierop maakte ik my ten hertocht gereed, 't welk gelukte met weinig ontrusting , doordien ik my digt aan
den oever hield : nogthans ontmoette ik wederftand , toen
ik de Rivier inroeide , en werd vervolgd , fchoon niet
onmiddelyk aangetast , byzonder door een ouden ftouten
Alligator, omtrent twaalf voeten lang , die zich digt agter my hieldt. Wanneer ik aan land ftapte , en my omkeerde, om myn boot op 't land te haalen , kwam hy
digt by myn voet boven, lag 'er eenigen tyd , my in 't
aangezigt ziende, met den kop en de fchouders boven 'a
water. Ik befloot dat deeze voor zyne itoutheid zou
boeten ; en een zwaaren kogel op myn fnaphaan hebben4
de, haalde ik dien fchielyk , en vond den Alligator met
zyn poot op den kant van de boot, na den visch ibuffelende. Toen ik aankwam , sloop hy langzaam in het
water; doch keerde ras weder, en nam den voorigen stand
aan ; een onvervaard oog op my vestigende. lk vaardigde
hem af, door hem in den kop te fchieten , en voer toen
voort , met' myn visch fchoon, en tot myn avondmaal
gereed, te maaken. Ik nam dezelve nit den boot, lag ze
op den oever, digt by 't water, en begon met ze te
fchrabben : toen ik , myn hoofd opligtende , voor my, door
het heldere water been, den kop en de fchouders zag van
ten vry grooten Alligator, die langzaam op my afkwam.
/k trad oogenbliklyk te .rug, wanneer hy, met een flag
van zyn ftaart , veel van myn visch verplette. Mergelukkigst was het , dat 1k, op dit tyclitip , opkeek ; het
monfter zou my anderzins , in minder dan een minuut,
aangegreepen en in de Rivier gefleept hebben.
Dseze dngelooflyke ftoutheid der Alligators ontrustte
my
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my grootlyks, en deedt my vastflellen, dat ik my niet
veilig kon relcznen , dan door geftadig op de wagt te
blyven: weshalveu ik , zo ras ik myn visch fchoon gemaakt hadt, my bevlytigde om voor myne veiligheid, en
die myner goederen , zo goed ik kon , zorg te draagen.
In de eerfle plants haalde ik myn boot op den wal, bykans geheel uit het water , om te voorkomen , dat de
Krokodillen dien niet omwierpen , of ten grond deeden
zinken; ik nam alles wat los was 'er uit, en bragt het
na myn verkoozen verblyf, llegts weinig roeden van daar
gelegen ; ik fchikre eenig droog bout op atilt eene wyze
als my gevoeglykst fcheen. Voorts maakte ik het daar
rondsom ruim , op dat 'er niets in den weg mogt wee.
zen wanneer ik 's nagts mogt aangevallen -worden, of
van de water- of van de landzyde: want ik had toen ontdekt , dat deeze kleine Landengte , van . wegen de afgelegenheid en vrugtbaarheid, bezogt werd door Beeren en
Wolven.
My op de best mogelyke wyze toegerust hebbende ,
laadde ik myn geweer , en ging uit op verkenning van
de plaats , waar ik my be yond. Wanneer ik ,ontdekte ,
dat het Schiereiland en bosch , op den affland van , omtrent twee honderd roeden van myne verblyfplaats, aan
de landzyde, omringd was door een wateragtig moeras ,
't geen„.benedeu grenade ,aan den oever van het kleine
Meir, en boven- :reikte aan de moerasren , die den, Poel
omringden : weshalven ik my op een -zeer hepaald onthoud
beyond, en 'et, 'ingevalle van befpringing, voor my geen
andere wyk was, dan; op een der:.hooge Eiken te klimmen, of met myn, boot van wal te !team
De duisternis -was under dit alles aan 't en de
Alligators hadden .maar even • afgelaaten van het maaken
huns fehrikbaarenden geluids, tun ik weder ontrust werd
door een vreeslyk 'geraas, dat ult. myne haven fcheen te
kotnen ; en _Jayne geheele aandagr trok. Na myne verblyfplaats wederkeerende , von& ik alles ongeftoord. 1k vervoegde my aan den vertten uithoek, waar ik eene vertooning zag , zo nieuw ah verbaazend, en my ,in den eerften
opflage dermaate ontftelde , dat het eenigen tyd leedt,
eer ik kon begrypen , wat 'er van de zaak was. Welhaast , egter,, ontdekte ik de reden van de ontzettende veelvukligheid van Krokodillen te deezer plaatze, die alles te
boven ging, wat ik ooit van dien aart gehoord had.
Hoe zal ik my uitdrukken , om 'er een evenmaatig denirbeeld
Z3
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beeld van te geeven aan myne Leezers, en teffens vet.rnyden , vermoedens , omtrent de waarheid myns verha.als ,
te verwekken ? Zal ik zeggen, dat de te deezer
plaatze , van den eenen oever tot den anderen , en misfchien een halve myl boven en beneden my , een enkele
vaste bank van Visch geleek van verfcheidenerlei foort ,
door deeze engte van St. Sohn gaande in het kleine
Weir, by derzelver afzwemmen van de Rivier,, en. dat
de Alligators hi zulk eel) ongelooflyk groot getal byeen
waren, en van oever tot oever zo digt aan een lagen ,
dat het gemaklyk zou gevallen hebben op -hunne koppen
over te wandelen , waren het onbefchadigende Dieren ger
weest /. Welke ,ultdrukkingen • zyn flerk genoeg, om ge.
noegzaam te berchryVen her akelig tooneel, 't welk eenige minuuten aanhieldt; terwyl deeze groote Vischfchoole
poogde door te' dringén ? Stnande dien tyd werden 'er
dnizenden , ik mag wc1 zeggen honderden van: duizenden , gevat en ingezwolgen door de vraatige Alligators.
Ik 'zag een Alligator - verfcheide groote Visfchen teffens
uit bet water opneemen en tusichen -zyne kaaken
geren o terWyl de (Tauten der groote Forellen .rondsont
zyne• oogen en lippen, fpartelden , eer by ze kon, binneri
ktygetf. Het fchrikryk germs van ihunne trpeen klappen*
kaiken , hun indompelen tusfchen de, Afgebrooken
Vischfchoo/e, bun bbyth- 'r wataimuitteetcen,..eenige voeten hOog ,, met 'den '-lprooy , de gromen, van fwater eft
bloed 'uit bekken, afleopende, do deg witafemwolkenz uit
hunne• wyde neusgatien opgaandet, was alles evert .ont;
zettend. Dit tOOneel vertoonde, zicli by tusfchenpoozen ,,. geduutende den '-nagt , mar gaange de -Vlach aan
kWarn zwernmen. Naa dit gezigr, hoe ontzetterid ook ,
be yond Iltr tiny war gerukety en betel! tioklzan tiverany.
zynde
clot' de. buitengenreert
nen toeftand ; overtnigd
groote verzameling van Krokodillen Moest• toegefchreeven
worden aan dit jaarlyks ,Pistirfeest ,
dat • zy zo
beziglfeids vonden in hun eigen elemenr 8- slat ik •flier zeet
beboefde te vreezen VOOF ern bezoek.
't Was nu bykans nag; ik kterde na myne legertie,
de terug , waar ik rnyn Viscli te kooken ,:ezdirnyn Ryst
te flooven gezet had. Olie , "Peper en Zorn: , by' my hebbende, en overvloed van heerlyke :Oranje-appelen , al g boven thyn hoofd hangende , (die keutlyk ; in. Tiede van AIyrt,
kunuen gebruikt worden ,) zat ik neder, en -onthaalde
my zelveu frnaaklyks
Naa
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Naa den maaltyd deed ik myn yam. , om licht te he!).
ben , wat beter opbranden, en, terwyl ik de aantekeningen van den voorgaanden dag in myne papieren naazag,
wierd ik fchielyk gewekt door een geraas van de Wadzyde. Ik fprong op, en luisterende, hoorde ik zeer onderfcheiden een flier waaden in het water by de Landengte. Ik vatte myn fnaphaan op , verliet myn verblyf
voorzigtig , en trok op het geluid aan. Omtrent dertig
roeden voortgegaan zynde , hield ik ifand agter een ry
Oranjeboomen , en ontdekte weldraa twee groote Beeren,
die, door het water heen ge.waad, het bosch bereikt hadden , en op my afkwamen. Ik wagtte tot zy omtrent
dertig roeden van my of waren; hier begonnen zy te fnuffelen ; ik haa/de de haan over, maar het roer weigerde:
de beide Beeren keerden zich om , vlooden weg, en zich
in 't water en de moerasfen dompelende , hielden zy, zo
veronderifel, niet op , voor dat zy- het vaste land bereikt
hadden ; langen tyd, althans , kon ik ze hooren loopen en
in 't water ploffen. Zy waagden het niet weder te keeren ,
en wend ik then nagt niet .geftoord door eenig ander
fchepzel ; uitgenomen dat ik nu en dan ontwaakte , door
het gefchreeuw der Nagt•uilen , en het loopen der Boschrotten door de takken.
De Boschrot , een zeer aartig Dier, haalt in grootte
niet wel de helft van een Huiirot , is donkerbruin of
zwart van kleur ; de ftaart is dun, en korter , naar evenredigheid , dan die der Huisrotten, en dun, met kort hair
bezet.. Dit Diertje thekt uit door het cernuft en den
arbeid, befteed in het zamenitellen zyns verblyfs, 't welk
eene kegelagtige pyramide is, tusfchen de Brie en vier voeten hoog, zamengefteld uit drooge takjes, welke het met
veel arbeids en volhardings verzatnelt , en zonder eene
fchynbaare orde opeenttapelt; nogthans zyn deeze takjes
zo vast in elkander gevlogten, dat een Beer, of Wilde
Kat, eenigen tyd noodig zou hebben am deeze gevaarten
te verbreeken, en deeze Diertjes tyds genoeg geeven, ow
zich met hunne jongen te redden.
Het geraas der Krokodillen hieldt my bet groattte gedeelte van den nagt wakker; loch, toen ik 's, morgens
optiond, was het tegen myne verwagting volmaakt :
ik zag 'er weinigen , en deeze illepen op den oever. Ik
was, egter, niet in (hat om myne vrees, van op nicuw
door bun overvallen te zullen worden , te verbannen; in
de daad , de Ilryd van gisteren , niettegenftaande ik 'er
overZ4
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overwinnend afkwam , of althans my een veiligen aftocht
bezorgde , hadt een indruk agtergelaaten , diep genoeg
om myn moed te dempen: het fcheen te veel voor iemand
van myne fterkte, alleen in een kleine boot zynde, zo
veel gevaars onder de ()nen te zien. Myne refs de Rivier op voort te zetten , en genoodzaakt te zyn den
agt door te brengen op zulke plaatzen , was my te veel
gewaagd. Ik hefloot, nogthans , nog een dag langer de
Rivier op te vaaren als ik het veilig kon doen , en dezelve af te zakken als ik dergelyke zwaarigheden aantrof.
Diensvolgens bragt ik alles. aan boord ,laadde myn fnaphaan,en zeilde voorzigtig den oever langs. Op de hoogte,
waar de ftryd gisteren voorviel, gekomen , begon ik te vreezen , en keek , met alle oplettenheid ,uit. Op het onverwagtst
fchoot 'er een ontzaglyk groote Alligator nit het rift , kwam
met een eisfelyk getier op my af, fchoot als een .pyl onder myn boot, en hief zich aan lyboord op; met open
kaaken water uitwerpende, 't welk op my nederviel als
een flortregen. Met myn flok floeg ik hem op den kop,
en weerde hem af: naa rondsom myn boot zich in bet
water gedompeld te hebben , ging by in een rechte lyn
weg, zo fuel als een blixemftraal, en ZWQM na den nithoek van den Poel. 1k bediende my van dien tyd ten
mynen meesten voordeele , by den oever fangs houdende; doch kon niet naalaaten nu en dan om te kyken , en
ontdekte 'er op nieuw een. Het water te deezer plantze van de Rivier was ondiep, en zeer helder: het fchrikdier kwam boven met het gewoon geraas, en in een dreigende houding ging by digt fangs myn boot heenen; ik
zag toen een broedzel van jonge Alligators, zeer onderfcheiden , ten getale van honderd of meer, volgende dee.'
zen ouden in een lange reeks. Zy hidden zich naauvr
byeen in een kolom , zonder aan de eene of de andere
zyde af te wyken. De jongen fcheenen my toe alle van
dezelfde grootte te weezen, en omtrent vyftien Admen
fang , meest zwart , met bleekgeele dwarsftreepen en
plekken ; in kleur zeer naar Rateltlangen gelykende.
Steeds digt fangs den oever houdende , en om een uithoek der Riviere heen vaarende , deedt zich eensflags
aan myn oog een groot getal Heuveltjes , of kleine Pyramiden, op, gelykende na Hooirooken , fangs den oever
gefchaard. Zy flonden vyftien of twintig roeden van den
waterkant, op eene hoogte , omtrent vier voeten boven
bet oppervlak des waters. Rt wist dat dit de Broeinesten
der
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der Krokodillen waren ; men hadt ze my te vooren befchreeven. Thans verwagtte ik een woedenden en algemeenen aanval ; dewyl ik verfcheide groote Krokodillen zag
zwemmen op de hoogte deezer Heuveltjes. Dan die Nesten trokken myne nieuwsgierigheid dermaate, dat ik befloot , war. 'er ook van kwame, terftond te landen, en ze
te onderzoeken. 1k ftuurde myn boot op een gevoeglyke
plaats aan wal , 't was een inham, van waar een afdaalend pad liep na de plaats der Nesten; de meeste waren
verlaaten , en de groote dikke Eyerfchaalen lagen rondsom
op den grond verfpreid.
Die 1 esta , of Heuveltjes hebben de gedaante van een
geknorten Kegel, zyn vier voeten hoog, en van vier of
vyf voeten middellyns aan den onderkant, zamengefleld
uit modder,, gras, en ander planrgewas. Eerst leggen zy
een vloer van dit mengzel op den grond, daarop eene
hag Eyeren; bier boven weder een laag van dat mengzel, zeven of acht duimen dik , .voorts ear laag Eyeren,
en op deeze Wyze- de :eene laag 'boven de andere, tot
omtrent den top. 1k geloof, dat zy van den tot twee
honderd Eyeren in een ! Nest leggen : deeze, veronderftel
ik, worden door de zon uitgebroed; en mkfchien dat
de zelfflandigheden uit bet groeiend ryk, met aarde gemengd , aan de zon blootgetteld , eene kleine maate van
gisting veroorzaaken, en dus de hette in deeze Broeinesten vertneerderen.
De- grond, vry verre rondsom deeze Nesten', droeg de
zigtbaarlie blyken van eene geftadige verzameling der Allintors te deezer plaatze ; het gras was daaromftreeks
geheel plat getreeden , men rig naauwlyks- blad of ftronk
overeinde than; terwyl, op een verderen afftand, overal
het gewas vyf of zes voet, hoop ftond, en zeer digt zamengegroeid.
Het Wyfje , verbeeld ik my, bewaakt zorgvuldig haar
eigen Nest, tot dat de Eyeren alle zyn uitgebroed; of
midchien neemt het, terwyl het op 't eigen broeclipl let,
onder opzigt en befcherming zo veele als zy van eigen
en anderer Nesten kan bekomen : vast gaat het; -dat , de
jongen niet aan zichzelven worden overgelaaten ; want
ik heb dikwyls gezien , hoe een Wyfjes - Alligator de jongen na den oever geleidde, gelyk een Hen Mare Kiekens : zy betoonen ook die oplettenheid in 't oppasfen , en
dien awed in 't verdedigen, der jongen. Wanneer dit
WyfZ5
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V'y fje , omringd van het broeclzel , zich op de warme
oevers baakert , hoort wen de jongen gefladig piepen en
tjanken als jonge Honden. Ik geloof dat, van dit talryk
kroost , flegts weinigen tot den vollen wasdom en ouderdom geraaken : de ouden eeten de jongen op , zo
lang zy een prooy van dezelve kunnen maaken.
De Alligator is, volwasfen , een zeer groot en verfchriklyk Dier, van eene verbaazende fterkte , vlug- en fnelheid
in het water. lk heb 'er gezien , die in de lengte twintig voeten haalden , en men zegt dat 'er van twee en
drie en twintig voeten gevonden worden. Het lyf is zo
groot als dat van een Paard : in gedaante hebben zy veel
overeenkomst met de Haagedisch , uitgenomen den than,
die plat en wigswyze is , zynde aan beide de kanten
zamengedrukt , en allengskens dunner wordende van den
onderbuik n2 het uiteinde. Deeze flaart is , even als
bet geheele lyf, bedekt met hoornIgtige plaaten , of fchubben , ondoordringbaar,, zelfs voor een fnaphaaus-kogel, als
bet Dier leeft , uitgezonderd omtrent den kop, en even
beneden de voorpooten, of armen , waar men wil, dat
ze alleen kwetsbaar zyn. De kop van een volwasfen Alligator is omtrent' drie voeten ; de opening van den bek
heeft omtrent dezelfde wydte; de oogen zyn klein , naar
venrediemid van bet Dier, en fchynen diep in den kop
gezonkcn van wegen het uitfleeken des voorhoofdsbeens ;
de neusgaten zyn wyd , opgeblaazen , en puilen voorwaards
nit: weshalven de kop, op eenigen afiland in bet water
gezien , een dryvend fink flouts gelykt. De bovenkaak
alleen is beweegbaar; zy richten dien bykans rechtftandig
op, zo dat dezelve met de onderkaak een rechten hoek
ianakt. Vooraan in de bovenkaak, even onder de neusrum, flaan twee groOte ) .dikke*, iftevige tanden, nier zeer
ieherp gepunt, mar eerder kegelvormig, zo wit als het
beste gepolyst yvoor ; deeze zyn met geen vel of lippen
bedekt, en altoos zigtbaar 't welk aan dit Diet een af.
gryslyk aanzien byzet : in de onderkaak zyn, tegen over
deeze tauden , ;holen , gefchikt om dezelve in to laaten.
1Vanneer zy de kaaken op elkander ilaan , veroorzaakt
zullts een verbaazenden flag, niet ongelyk aan het werpen.
van een zwaaren plank op den grond , en kan men dit
geluid op ,eenen zeer verren afftand hooren.
Maar,, 't geen een Vreemdeling nog meer verbaazen
moet, is het ongelooflyk flerk geluid en vervaarlyk gebrul ,
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brul, 't zy kunnen maaken , bovenal in de Lente
de tyd wa3meer zy teclen , of broeden. Dit gebrul heeft
veel van 't geraas Bens zwaaren ver of zynden donders,
beroert niet alleen lugt en water , maar duet ook bet
aardryk daveren, en, wanneer honderden en duizenden,
ten zelfden tyde, dit brullend geluid than , kan men zich
Diet wel tinders verbeelden, dan dat de geheele Aardbol
op de hevigfte en fcbroornlyktle wyze gefchud wordt.
Len nude Kampvegter, die mislchien de volftrekte Opperheerfcher is van een klein Meir of Poet, (terwyl een
vyfrigtal , kleinder dan by , genoodzaakt is zich te vergenoeg,:n in:t in minder kreeken, daar orntrent, te blaa.
zen en te ,) fchiet eensklaps-, uit de rietbosfchen,
op de oppervlakte des waters, in een rechte lyn; eerst
zich zo fuel als een blixem beweegende , doch allengskens
trelager voortgaande, tot hy aan ' t midden van bet Meirtje
Itornt, waar hy ftil houdt. Daar blaast by zich op, door
✓ veroorzaakt,
lugt en water in zyn bele in te flurpen ; dit
your omtrent een Minuut, een luid geraatel in de keel;
doch het wordt,onmiddelyk daarop , met een flerk geraas,
ten mind en keel uitgedreeven terwyl hy den ftaart
de lugt flaat , en een damp nit ;de neus-gaten, als een
rook , opklimt. Op andere tyden, als het Dier zich tot
beritens toe opgeblaazen heeft , heft hy , kop en ftaart
beide am hoog; zich boven op het water keerende en
weutelende. -By fpeelt, als 'I ware, de rol van een Ind'aansch Opperhoofd, die zyne krygsveri;igtingen met veel
vertoons ophaalt. Zich vervolgens weg maakende, word
hetzeifde vertoond door anderen , die voor den dag duryen kennen , en elkander zoeken voorby te ftrecven , in
de aandagt te wirmen van het geliefde Wyfje.
Myne nienwsgierigheid op deeze algemeene Broedplaats
der Ktokodillen voldaan hebbende , zette ik myne rein
langs de Rivier vocirt., zonder aaninerkelyke itoorenis vat/
deeze ithepzelen te lyden.'
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LEEVENSBERIGT VAN VADER PIERRE FRANCOIS COURAI.

Jen , D. D.

OPUEDIAAKT MT DE BESTE BESCHEIDEN.

(Naar het Engelsch.)
(Vervolg en Slot van bladz. 286.)

V

ader COURAYER'S Paapery was , wat men 'er ook
over denke , geen enkel harsfenfchimmig denkbeeld.
In de daad, hy behieldt zo Wel Paapery over , tot het
laatst ,ins leevens mogelyk , dat by in .de Rootnfehe Kerkgetneenfehap bleef, welke hy nook daadlyk verzaakte; en
bet blykt' met geene zekerheid, dat hy ooit daadlyk
die Kerkgemeenfchap gebannen nverd.. Her pat zeer
ker, dat men, fangdyne .konist
Lngeland, zelfs
in den Jaare MDCCLXIII, ten -mintier?: fret oogmerk hadt
om hem terug te noodigen in W het Land , 't welk hy,
op het punt om met den Kerkban geflaagen te worden,
ontweek. Dit worth als een ontwyfelbaar flak opgegeeven , volgen9 eigenn-tondig . berigt van eon 1-leery izitfteekende in verftand, en Nan, ontwyfelbaare eerLyItheid ,maar
wiens Imam het-my niet vry flaat ter neemen; doch hy is
de eigenfto Man, die belast was• met deeze -boodfchap van
den Superior ! der Orde te St. Genevieve, die by, fehoon
een ProteJtant , in den bloede beftondt. 'Zo ver myn geheugen bydraagt , gaf by my woordlyk dit berigt : „
het *einde van het Jaar MDCCLXIII, kreeg ik
9$ gent
last van , den Superior der Orde te St. Genevieve.,
„ myn Bloedverwant , om Dr. COURAYER to gun bezoe4
3, ken , en hem te verzekeren , dat alit zyne wander'
dood .waren , en dat, indien hy weder zyn , ceders- and
„ (van Kanunnik) wilde :bekkeden.„ hy-met.ckl:sen armen
„ zou ontvangen worden, zonder ,senitge heerneping,.of
11 eenige vernedering hoegenaamd." Toen deeze Heer
te Londen wederkeerde, bevondt zich Vader COURAYER
te Windfor, waar hy eenigen tyd hier by kwam
nog , dat by nimmer deeze boodfchap overleverde : en
by weet niet of dezelfde , of dergelyk eene, boodfchap
ooit door iemand anders aan Vader COURAYER gedaan is.
't Is naauwlyks der mete waardig, den eenigzins opmerkzaamen Leezer te herinneren , dat deeze vriendlyke
en
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en ruimfchootige uitnoodiging van den Superior van Vader COURAYER'S Orde te St. Genevieve, 'anger/ tyd voorviel naa de uitgave in Mr. MARCKLAND 'S Brief. Zyne
Franfche Vertaaling van Fra PAOLI SARPI'S Gefchiedenis der Kerkvergadering van Trente zag in 't Jaar
MDCCXXXVI het Licht, en gevolglyk is Mr. MARCKLAND ' S Brief aan Mr. CLARKE tien jaaren laater gedagtekend , elan de Voorreden , op welken dezelve Haat ,
hoewel gefckreeven even naa het leezen daar van.
Vader COURAYER'S zagtvoerig fpreekende Paapery laat
zich wel hooren, fchynt de onfchuld zelve , en bykans
aanneemenswaardig. De DoCIor hadt zeker een recht, om
'er het best mogelyke van te maaken , en 'er zich aan te
houden, als by zich nog ingenomen vondt met haare
bekoorelykoheden. Om zyne keuze te regtvaardigen , kon
by niets minder doen , dan dezelve , zo veel mogelyk , te
ontdoen van haare boosheid en ongerymdheid. Terwyl
dit der verbeeldinge vry that kali het veel goeds doer/
un die het behaagt.
Maar met dit glles zou de Paapery, in dit fchynbaar
onfchuldig voorkomen , gevaarlyk kunnen worden in een
Proteftantfche Familie. Want alles, wat hiur ten voordeele
dear van gezegd is , moet niet betrouwd worden : bet
gelykt zeer veel na de magere verkleumde Slang in de
Fabel , die , naa vriendlyk ontvangen te zyn , welhaast
bekwam , en fierkte genoeg verkreeg , om den vriendlyken opneemer te befchadigen.
De Paapery kan , met al de listigheid van fchynbaare
eenvoudigheid , en de kunftigite bedekking van kunst ,
in 't eerst groflyk bedriegende , onder de gedaante van
een eenvoudig, onfchadelyk uitzienend en goedgelykend
fchepzel, met een betoverend gelaad , eenige Schriftuurtexten neemende om haare naaktheid te dekken , toegang
verzoeken en verwerven in de Christen - Gemeenfchap ,
waar zy welhaast w'eder to voorfchyn treedt in alle pragt,
en de Christenheid befinet met haare affchuwelykheden.
Fronti nulla fides
turpiter atrum
Definat in piscem mulier formofa fuperne.
Ongegrond en bedrieglyk , even als eene verfchyning , is
alles wat onder . den naam van Christendom voorkomt, en
gefchraagd wordt door eenig ander gezag , dan dat van
het
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het Euangelie. Geleerd of ongeleerd, geen Christen
kan zekerheid vinden, dan in de -Schriftuur zelve; • en
ongetwyfeld flaat by den veiligften en zekerften weg in,
die zich ftrikt aan het Euangelie alleen houdt, om onder.
weezen te worden in de Leer en Pligten eens Christens.
Het denkbeeld van het Proteftantendom is zo eenvoudig,
als dat der Paapery zamengefteld. Maar, zullen wy der
waarheid regt doen , dan moeten wy opmerken , dat
Paapfche beginzels en handelingen niet alleen bepaald zyn
aan 's Paufen Heerfchappy of tot de Landen , waar de
Roomsch - Catholyke de heerfchende Godsdienst is
Illiacor intra muros gravatur & extra (*).
Het is hier, egter, de plaats niet, p in te treeden in
byzondere ontvouwingen van Napery of Proteftantendom,
of te handelen over de beginzels waar op zy ieder rusten ,
en de einden waar op zy elk uitloopen. Maar eenige
kotte aanmerkingen , op Mr. MARCKLAND 'S Brief, komen
bier niet te onpasfe.
Ilet valt zo gemaklyk niet, en het is ook niet noodig,
met naauwkeurige ftiptheid te bepaalen , bet denkbeeld
van Paapery , op welk zyn fchryven aan zyn Vriend
rust. Het blykt , dat het geen hy aan Mr. CLARKE
fchryft van Paapery en Papisten , niet fteuut op de al•
getneene en bepaalde betekenis van deeze woorden , als
betekenende alleen den Godsdienst der Kerk van Rome,
en der Aanhangeren van dien Godsdienst. Het voegt
bier op te merken dat een Christen wei zorgvuldig in
de gedagten meet houden
'
, dit weezenlyk ondericheid
tusfchen Paapery en Papisten; geen afkeer van de eene
kan de afkeuring van de andere billyken, en Proteanten wisfelen van party met de Papisten, op het oogenblik dat zy hun beledigen, of zelfs liefdeloos van hun
denken.
MR. MARCKLAND die geen onkundig, onbedagt , of
liefdeloos, Man was , zegt uitdruklyk , fpreekende waar.
fchynlyk van Geleerden , en in zyn eigen Kerkgemeenfchap , dat 'es daar weinig waren , die, geen zo goede
Catholyken waren , als Vader couaAvEn. ; en hy fluit
zich zelven, een welonderweezen Proteftant, van dit petal
niet uit.
Ilier
extra.
Miacos intra mares peccatur
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Hier uit volgt dan, dat Mr. MARCKLAND geloofde, dat
'er ProteJtanten waren, zo wel, in 'c, ftuk van Paapery,
bevoegd cm Dr. COURAYER'S plaats in de Kerk van Rome
te bekleeden, als de Doctor zelve, die nogthans, zo 't
fchynt , genoeg van de Paapery overhieldc, om weder
weikorn -ontvangen te worden in zyn voorigen rang onder die Kerkgerneenfchap: en omgekeerd, met al de Paapery, welke by behieldt, zou by, naar 111r. MARCKLANDS
begrip , niet onvoegelyk hebben kunnen geplaatst worden in de Proteliantfehe Kerk van Engeland. Men zegt,
met der daad, ik weet niet met hoe veel gronds, dat aan
Vader couitA yEa. een Standplaats en Bisdom in Enge..
land is aangebooden geweest, welke by weigerde. Zeker , gelyk Dr. CLARKE zeide van den Aartsbisfchop
WAKE , by diens verheffing tot den . Zetel van Canterbury, was Vader COURAYER, met alle zyne gemaatigdheid,
„ Priester genoeg voor die Standplaats." Dit blykt uit
eenige vry fcherpe plaatzen in Vader COURAYER ' S Redenvoering, te Oxford gehouden (*)."
Mr. MARCKLAND ilondt, als een Protellant , ongetwyfeld toe, dat de dienften, door de Proteltantfihe Hervormers gedaan , gewigtig waren, en hunne naagedagtenis
deswegen in zegening ; maar by fchynt gedagt te hebben, gelyk Vader COURAYER zeker deedt, dat onze Herwormers te verre gegaan waren in de omkeering der Pisa.
pay.
Daar zyn veele verlegennaaakende vertooningen in het
gedrag der Proteftanten, die ciit vreemde denkbeeld zeer
begunftigen , en die zeker op ProteJtantfche beginzelen
Diet kunnen goedgemaakt worden : dit moge algemeener
weezen , den ik begryp; doch het is daarom niet biliyker. Indien de hoedanigheid daarvan geheel dezelfde
is , fchynt het onverantwoordelyk , fpyt te hebben, dat
de haeveelheid van Paapery weggeweerd is: terwyl wy
zo veel laaten overblyven, en ,tot onze fchande, als Pro.
teflanten, het met zo veel yvers vaschouden.
\Vie ziet geen overvloed van droeve overblyfzels der
Paapery in Engeland, zo in als buiten de Godsdienflige
Vastftellingen, die droevig de bronnen van openbaar
derwys bederven, de Christenleeraars jammerlyk bezwaaren ,
a

(*) Oratio habita in Theatro Sieldoniano apld Oxonienfcr,
S. T. P. paint. Id. July AIDCCXXXIIi.
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ren., blykbaar hun Dienstwerk verhinderen , en de Nuttigheid daarvan ftremmen, 't geen zeker de noodzaaklykheid van alle andere bewyzen voor de bondigheid van
dit begrip wegneemt? Kunnen wy te veel van de Paapery
hervormd zyn in beginzels of in bedryl; terwyl 'er nog
Leeringen in het Euangelie zyn, die men niet klaar kan
vinden in de Artykelen onzer Kerke; en Artykelen in onze
Kerk, die men niet klaar in het Euangelie kan aantreffen ?
Waar kan de grond voor dit gevoelen zyn, daar 'er
nog onfchriftmaatige wyzen van Geloof en Eerdienst ,
eigendunklyk ; den Christenen worden opgelegd , door Acien
van bet Pariement , geftaald door ftrafdreigende wetten ,
fchandelyk vuor ons Wetboek , en rechtltreeks aanloo.
pende tegen de Protefiantfche Beginzelen, en de Menschlykheld ?
Pudet hcec opprobria nobis
Et dici potuisfe E non potuisfe refelli.
Vader COURAYER wordt gezegd met alle behoedzaamheld bezorgd te hebben , dat zyne Geloofsbelydenis niet
openbaar wierd , dan naa zyn dood (*). Elk onbekrompen denkend Mensch, en te meer, indien by een
veritandig en met zichzelven beilaanbaar handelend Proteftant is, meet zich des fchaamen , en leedweezen hebben over de ontdekking van 's Doors beweegreden tot
dit verzoek. Zeker moet het niet worden toegefehreey en aan eenige befchroomdheid omtrent de openbaarmaaking zyner Roomschgezinde Gevoelens , of aan vrees
voor eenige ongelegenheid voor zichzelven , door ewe
erkende verklaaring van dezelve. De Dotor was een
Roomschgezinde van belydenis, woonde Heeds hun openWaren herdienst by , en genegen om zich in nadere gemeenfchap met de Roomfche Kerk to begeeven , dan de.
zelve gezegd wurdt, dat zy hem wilder toelaaten.
De Uitgave van dezelve ontdekt de waare beweegreden van COURAYER'S bezorgdheid ten dien opzigte: welker beuzelagtigheid alleen de bier heerfchende lafheid , en
's Franschmans hooge ouderdom , tot verfchooning of vergoelyking kan ftrekken. De Dolor was blykbaar befchroomd
(') Zie bier boven de Aantekening, hi. 284.
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fchroomd voor de opfpraak en berisping , die hy zich
op den halze zou kunnen laaden , in een vry en Proteltantsch Land , door het ontdekken Diet van zyne Paapfche maar van zyne Schriftuurlyke, Gevoelens op Proteftantfche Beginzelen. Het jammerhartig verzoek, en deszeds nog jammerhartiger beweegredenen , begrypt men
ten vollen , wanneer wy in zyne Geloofsverklaaring leezen , zyne flellingen over GODS Eenheid, in al derzelver
uitgeftrektheid en kragt. „ De Eenheid van GOD is de
Grondflag van het Euangelie , en alles , wat inbreuk
„ maakt op deeze Waarheid, is gevaarlyk (*)."
Een Proteflant, een Brit, van welk eene Godsdienstbelydenis , of van geene in 't geheel, moet in zyn hart
afkeuren , wat aan laaggeestigheid grenst, 'c welk een
opregt Geloover in eene Leeritelling van die aangelegenheid kon wederhouaen , van zyn geloof daarin op de
openlykfte en onberchroomdfte wyze te verftaan te geeven. Moest het getuigenis, 't welk ieder Menscli aan de
Waarheid verfchuldigd is, door Dr. COURAFER niet af=
gelegd worden, dan naa zyn dood ? Waarom eene openbaare Verklaaring , tot welke hy betuigde in gemoede
verpligt te zyn , opgeflooten tot by begraaven ,was ? Dit
was onedelmoedig en onregt voor een Land, 't welk hem
eerde, uit hoofde van zyn naauwgezetheid van Geweeten, en een Jaargeld gaf, om zyne Godsdienftige opregt.
heid.
Naauwgezetheid van Geweeten heeft zeker hier zo weinig te vreezen , als in eenig ander Christen - Ryk : niet
.te- mill is het hartlyk te wenfchen , dat zy, die zulks
meest in hunne magt hebben , lets meer doen om de
Hervorming van Paapery min onvolkomen te doen zyn;
om zichzelven, of de Proteltantfche Beginzels, op eene
beftaanbaarder wyze te handhaaven; en de Lands-Kerk
uit te breiden door een wyder omvatting der Proteftanten.
De Heilige Ordes worden thans gegeeven aan lieden ,
die geene opleidende opvoeding tot zulke verrigtingen
gekreegen hebben , en flegt gefchikt zyn, om ze naar
eisch te volbrengen. Maar de opleiding en Ordening
der
(*) L'Unite de Dieu ell le Foamed de l'Euangelie ;
tout ce qui pent dormer atteinte a oette Ferite efl dangereux.
DECLAR. S. 6.
MEND. 179$. NO. 3.
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der Leeraaren in den Godsdienst, nu te weinig gadegeflaagen , gefteld, zynde in gefchikte handen, en voortgezet volgens gepaste regelen , dan is 'er geen kwaad, hoe
uitgeftrekt ook, te bedenken , 't welk de Christenheid zou
kunnen treffen, 't geen niet voorgekomen of kragtdaadig
zou kunnen geweerd warden door Leeraars, die, wel
onderweezen en braaf zynde , volkomen vryheid hadden , om het Euangelie in deszelfs grootfte eenvoudigheid te verklaareri, volgens de begrippen, welke zy daar
van vormen , en op welke zy flume eigene Zaligheid laaten aankomen.
Het fchynt, als of 'er Christenen zyn, die koelzinnig
denken, dat de Kudde van CHRISTUS, altoos, even ais
in den beginne, eene kleine Kudde moet gehouden worden. Maar, zo zeker als het Euangelie van GOD komt,
moet de Kerk , die zich het naauwst houdt aan de eenvoudigheid van het Euangelie, de zuiverfte, de verftandigfte , de beflendigfle zyn. Het moge 't oogmerk der
Voorzienigheid geweest zyn , dat dezelve met tegenkantingen zou worftelen, en, onder die flormen, even als
de Eik , te dieper wortels fchieten en beter groeijen; dat
deeze Wereld, of derzelver Wetten , haar niet zouden
begunitigen , en dat haare uitgebreidheid langen tyd niet
klaar te onderfcheiden zou weez.en;altoos zich veel wyder
nitflrekkende, dan de zigtbaare gerneenfehap: zeker, wan.
neer het Geloof Lydzaamheid gewrogt heeft, en de Lydzaamheid een vohnaakt werk zal hebben, zal zy, gelyk
AARON 'S Staf, alle de andere verilinden, en, in 't einde,
de overhand bekomen op al de Geleerdheid van Egypte,
en alle verkeerde Wysheid deezer Wereld.
Ondertusfchen zullen de beste Christenen , en te meet
als zy bedreevenheid bezitten in de Kerklyke Gefchiedenisfen, gevoelig zyn over, en dankbaar voor, de groom
zegeningen , welke , met dit alles , dit Land den On.
derzaaten verIchaft, am het Geloof in een goed eerlyk hart
te bewaaren , en vreedzaam te leeven in alle Godzaligheld en eerbaarheid. — Welke fterkere , of zelfs gelyke,
beweegreden kunnen Menfchen en Christenen hebben, om
liefhebbers buns Lands te weezen, in eenig Koningrylc
op aarde, dan zy bier vinden? Vry van overlast, en niet
blootgefteld aan eenige gevaaren , die voor een oogen•
blik bet gemoed eens Christens ontrusten, of den geest
des Menfchen vrees aanjaagen , mogen wy bier leeven,
gelyk eerite Christenen, op de beste wyze, en in den best
Ince.
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mogelyken ftaat des Christendom:; onze opregte getuigentsfen aan de Waarheid geevende , en daarvolgens ons
Godsdienitig gedrag regelende.
Vader COURAYER 't zy dan Roomsch of Proteltantsch ,
was een Christen van den besten ftempel, zo in Gevoelens als in Zeden. Laaten wy , wat zyne Gevoelens betreft , hem zelve hooren. Ben Christen en een Catho3, lyk gebooren , heb ik altoos getragt my zelven in den
Irf Godsdienst te onderrigten, met denzelfden yver en vry.
heid, welken ik my verpligt zou geagt hebben te moe.
3, ten aanwenden in eenige andere zaak , welke ik van
„ het grootst aanbelang rekende. Overtuigd van . het
2, Bataan van GOD aan wien wy ons aanweezen verzyn , en die dus te deezer oorzaake onze Aan• chuidigd
f
s) bidding en Dankbaarheid verdient , en my verzekerd
houdende , dat wy voor een ander Leeven gefchaapen
s, zyn , heb ik nimmer , dan met affchrik , die onvergezien, in welke het gros des Menschdoms
• chilligheid
f
.32 leeft, ten aanziene van een auk , welks betlisfing van
• zo veel gevolgs is voor onze gerustheid.
„ Hoe nicer ik de Euangelieleer inzag , hoe goedkeu.
s, render en aanneemenswaardiger dezeive my voorkwam.
„ Niets is zo zuiver als de Eerdienst, welken deeze be.
• veelt; niets zo naauwkeurig als de Regels , welke dee„ ze voorfchryft ; niets zo heilig als bet Leeven, 't goer).
„ deeze gebiedt ; niets zo edel als de belooning , op
welke deeze ons doet hoopen; niets is zo gefchikt : ora
• Menfchen en Maatfchappyen gelukkig te maaken ; near• detnaa.1 zy, door onze Driften aan Rede en Godsdienst
„ onderdaanig te maaken , de bron onzer elenden wegg
i, neemt, door de bron onzer ongeregeldheden te demss pen.
,, Het Euangelie veronderaelt alle Natuurlyke Waar.
), heden , en vernietigt 'er geene ; het hervormt alle Onss deugden, en zet ons ter betragting van alle Deugdea
aan ; het heraelt , in 's Menfchen Ziel, die denkbeeldea
3) van Regtvaardigheid , Liefde en Gemaatigdheid , van Zedigheid en Godsvrugt, welke de Maaker der Natuur
in ons gelegd heeft, en die de Zonde verwoest hadt.
Niets is overeenkomaiger met de waarheid , dan het
zeggen van Apostel emus, dat CHRISTUS alle dinons, door eene foort van tweede
gen nieuw gernaakt ,
s Schepping , weder in fiaat gefleld he eft tot de betragting
,, van waare Regtvaardigheid en Heiligheid.
$, Het
Aaa
I I

2,
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Het Euangelie is eene nieuwe Zending van den lie:
mel, waarin de Godsdienst niet meet bepaald wordt
tot een Volk , of binnen de grenzen van e6n Land;
SP
waarin alle Menfchen , den zelfden Schepper hebbenzonder onderfcheid, geroepen worden tot waarnee„
ming der zelfde Wetten , en tot dezelfde hoope. — Het
is een nieuwe Eerdienst , in welken wy geleerd worden,
31
dat 'er CODE geen andere aangenaam is, dan die in
2, Geest en Waarheid HEM, wordt toegebragt.' — Het
is eene nieuwe Zedekunde, die zich niet beperkt tot het
33
s, wederbouden van die uitwendige Bedryven , welke zondig zyn ; maar ons leert den oorfprong te dempen van
„ flegte daaden , door zelfs fnoode Gedagten en Begeer.
„ ten te veroordeelen. Het werkt op ens door het
,,voor oogen houden van nieuwe voorwerpen van Hoop
,, en Vrees ; en 't is met meer de verwagting van tyd„ lyk goed , of het dugten voor tydlyken ramp, waardoor wy opgewekt worden om de Deugd te betrag99
ten en de Ondeugd te fchuwen. Wat 'alleen bepaald.
35
22 is tot dit tegenwoordig Leeven , fchynt onzes onwaardig;/ en de Mensch, op de beste wyze onderweezen
35
„ in de grootheid van zyne herkomst, en het verheeven
„ einde , waar toe by gefchikt is, koestert geene gedagten ,dan die betrekking hebben op de Eeuwigheid , voor
V/
,, welke by begrypt dat zyne Ziele beftemd is (*)."
- De Man , met deeze Gevoelens vervuld , behieldt , tot het
uiteinde van een lang leeven , de goedkeurende hoogag.
ting van alle Braaven. De zamenftemmende getuigenisfen
zyn duidelyk, fterk, en fpreeken ten voordeele van zyn
Chara6ter: hy -flondt bekend voor opregt, en een vriend
der waarheid. Zyn ommegang !was zeer fligtlyk en aan.
genaam , verleevendigd door eene groote verfcheidenheid
van Letter- en Gefchiedkundige byzonderheden ; zyne Zeden waren zuiver,, geheel onverdagt , en met eene groote
maate van Welleevenheid verloor hy niets in 't minfte
van zyne Eenvoudigheid.
Veele Werken gaf by in de Franfche taale in 't Licht:
en eenige , in 't Latyn overgebleeven , draagen getuigenis
van zyn verftand , geleerdheid en fmaak. De voornaamfte
Traite de Pam Epique.
Disfertation fur
zyn
„

(*) P. F.

COURAYER ,

Torn. I. p. 4311 43 2 , 433.
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la validiti des Ordinations Anglicanes. — Relation Apologetique Hijlorique. Lettre a Mylord PERCIVAL,
au fujet de la nouvelle accufation de faux qui lui eft inLettre a M. l'Abbe ni.
tente , par le P. HARDUIN.
Lettre a M. le Cardinal DE NOAILLES. -MARDIN•
Oratio habita in Theatro Sheldoniano apud Oxonienfes , a
4'. F. COURAYER S. T. P. Id. Jul. MDCCXXXII.
Eene Franfche Vertaaling van Fra PAOLO SARPI 'S Historie der Trentfche Vergadering, met Oordeel- Gefchiedkundige en Godgeleerde Aantekeningen. — Eene Franche Overzetting van de Gefchiedenis der Hervorming door
fsr-no/urns.
Deeze gaat desgelyks gepaard met breedvoerige Aantekeningen,waarin de Schryver gewigtige zaaken ontvouwt, Ook was Dr. COURAYER, zo men wil,
de Schryver van veele Artykelen in het Journal, ten tytel voerende: L'Europe Scavante.
Lange jaaren was het gezigt van Dr. couRAven. flegt,
en de twee of drie laattle jaaren zyns leevens was by
geheel blind. Omtrent twintig jaaren v66r zyn dood ,
fchonk by zyne Boeken aan Aartsbisfchop TENISON 'S Boekery, te St. Martin.
Vader COURAYER flierf op zyne Kamer in Spring-gardens, naa eene Ziekte van twee dagen, op den 17 Oft.
MDCCLXXVI, byna vyf en negentig jaaren bereikt hebbende. Hy werd , volgens zyne eigene begeerte, begraay en , in het Klooster van de Abtdy • van Westminjler,
door Dr. BELL, toen Capellaan van Princes AIVIELIA.
Dr. COURAYERIS Laatfle Wil , gedagtekend 3 Febr.
MDCCLXXIV, eh den e4. 06t. MDCCLXXVI by Dr.
COMMONS goedgekeurd , befprak 500 Ponden aan de Wyk
van St. Martin, 20o Ponden aan de Wyk van St. Margareet , in Westminjler ; eene vry goede fom aan de Armen in Vernon in Normandye, waar by gebooren was,
en veele Legaaten aan zyne Vrienden in Engeland. Het
overige van zyne Naalaatenfchap kwam aan zyne twee
Neeven COURAYER, te Vernon.
Daar is een klein langwerpig rond Portrait van Dr.
COURAYER gefneeden door Mrs. ELIZABETH B. GULFTON , volgens eene Schildery van HAMILTON , met dit
Opfchrift: PIERRE FRANCOIS COURAYER, who was banifhed France , for writting in defence of English Ordination. He war born at Rouen , Nov. 17. 1681. and
is (till living. Published Junv I. 1774. — De SchryKr, of Schryvers , in de Nouveaux Diction. Hift. 8vo.
Aa 3
6 Tom.

LEEVENSBERIGT
330
6 Tom. /779. van het Artykel COURAYEK. ftellen ook
Rouen als de plaats zyner Geboorte; doch nit zyn Laatften \Vil fchynt men Vernon daar voor te moeten hon.
den.
Bisfchop A T TE BURY bezat een Portrait van MTh.
RAVER. , in 't best van ,diens leeven gefchilderd. 't Zelve berust thans in de Bodleiaanfehe Boekery, door den
Bisfchop aan de Univerfiteit van Oxford befprooken.
In het Klooster der Abtdye van Westminiter, recht tegen over de Beeldtenis van Abt V/TALIS , is een Opfchrift, ter Eere der Naagedagtenis van Vader COURAYER,
-opgetteld door Mr. KYNASTON. Dit Opfchrift was te
haastig op het Monument nitgehouwen ; de Optteller
hadt verzogt , het nog eens te mogen zien. En Mr.
KYNASTON gaf vervolgens een beter Affchrift aan zyn
Vriend Mr. NICHOLS. Met een flipt Affchrift bier van,
zal ik dit Leevensberigt beiluiten.

H. S. E.
Annis morumque integritate juxta reverendus
PETRUS FRANCISCUS COURAYER.,

Ccenobii de Saneta Genoveva
Apud Urbem Lutetiam Pariliorum
Regularis olim Canonicus.
Vir, fi quis alms
De Ecclefia atque Politia Anglicana
Animo parker ac fcriptis
Optitne meritus.
Quippe qui Epifcopalium jus Adminifirationam
Jamdi'i a Pontificiis acerrime impuguatum.
Huic eldem Ecclefim
Et Gallus ipfe & pontificius
argumentorum vi, asferuit & vindicavit
Quique adeb, ob id vindicandum
Pulfus jam patria, profugus,
Omnibus demum exutus fortunis
ilac in urbe qunrebat afylum, & inveniebat;
Ibique per annos prope quadraginta
Honetlw mentis otio egregius fruebatur exul,
Bonorum omnium deliciee vivus,
Moriens commune defiderium.
Obiit quint decima die 06obris
Anno poll natum Chriflum MDCCLXXVI.
Poll fe natum XCV.
Huic tali tantoque Viro ,
Marmot' hoc, amoris fui inonumentum,
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Portiere Amici,
eui famam marmore perenniorem peperit
Defenfa Veritas, refutatus Error.

EENVOUWIGE HERDERSBESPIEGELING , BY EEN SCROONEN ZONIERSCHEN AVONDSTOND.

D

e vale fchemeringen begonnen van verre uit het Oosten op te ryzen , en zich over 't aardryk te verfpreiden. — De dag, was reeds gedaald, een verkwikkelyke
Avondliond gekomen , die door hare koelheid al 't aardryk
verfrischte , dat , door de brandende zon verzengd , als eenige
verademing kreeg , en door eenen zagten dauw verfrischt.
wierd. De ftille nagt naderde , al de Natuur haakte
naar rust, Vee en Mensch, om door dezelve verkwikt
te worden. — Een lieflyk westewindje fpeelde door het
malfche Bras en fchommelend loof, en blies eerie zagte
verkwikking aan , na eenen brandenden zomerdag. — Mensch
en Vee, aamegtig door de felle hitte , wierden verfrischt.
De vermoeide , de afgefloofde , Landman begaf
zich, vermoeid door den zwaren arbeid , reeds naar
zyne wooning te rug , om de afgewerkte leden te verkwikken door eene aangename rust.. — De gladde Melkkoeijen traden met eenen tragen en langzamen tred flat.
waards , terwyl Melker,, al vrolyk zingende , dezelve zags.
tjes van agter navolgde. — De Herders dreven hunne
Kudden ftulpwaards , fpeelende, op eene ligte herdersfluit,
hunne vrolyke avondzangen , terwyl de Kudde al dartelende door elkanderen fpeelde, en deeze gezangen beantwoordde met een zagt geblaet. — Malfche kruiden , en
tedere bloempjes , door de heete zortneftralen geftoofd ,
hunne toppen latende nederhangen , begonnen , door een
zagten dauw verkwikt, dezelve weder op te beuren en
in de hoogte te .verheffen. — Al 't gewas , al 'r gebloemte ,
wierd als op nieuw met lieflyk ruikenden balfem overgooten , en verfpreidde langs de wyde vlakten de aangenaarafte geur. —Lietlyk en ftreelend was het gemurmel der zagt
voortrollende golfjes , welke aartig door elkanderen fpeelden , bewoogen door een zagt geblaas der fpeelzieke
westewindjes , terwyl zy onder zich duizenden van bruin
Vrolyk dartelden en
gefchubde Vischjes verborgen.
Aa4
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fpartelden deeze vlugge waterbewooners dooreen , en toon.
Glen zich verheugd, dat de heete dag gedaald, en de koele, de verkwikkelyke, Avondftond gekomen was. — De
velden en wyde vlakten gevoelden zich verkwikt door
den verfrisfchenden dauw en de koele avondwindjes.
Wyd en zyd heerschte reeds de ftatigtte ftilte. — In de
bosfchen hoorde men flegts een zagt geritzel, door een
ligt windje in de blaadjes veroorzaakt , terwyl alle derzelver inwooners zweegen. — De Nagtegaal , de zoetzingende •Nagtegaal, verborg zich in het digtfte woud , enzweeg. — Ook zweeg de vrolyke Leeuwrik in de velden, en verfchool zich onder 't malfche gras. — De
fnelvliegende Daak fchoor niet meer langs de waterkartten , noch de vlugge Zwaluw door de wyde vlakten. —
Zy alle waren reeds in rust — en al de Natuur neigde.
reeds tot rust.
Lieflyke , verkwikkelyke, Avondflond ! — hoe nuttig zyt
gy voor de geheele Natuur, hoe noodzaaklyk voor Mensch
en Vee , voor 't gevogelte des Hemels , en voor de be.
wooners der velden , voor de inwooners der bosfchen ,
zelfs ook voor alle de bewooners der golven, voor de
bewooners der diepe wateren , der peillooze afgronden!—
Lieflyke Avondflond ! verkwikkelyk zyt gy voor
den afgefloofden Landman , die, den ganfchen dag door
de heete Z011 gebraden , door eenen zwaren arbeid
vermoeid en afgelloofd , naar eene verkwikkelyke rust
baakt ! — Maar,, gy alles verfrisfchende Avondftond,
hoe gewenscht zyt gy inzonderheid voor het aamegtig
Vee , dat ganfche dagen -in de heete velden de fel fteekende , de brandende , zonneftralen heeft moeten doorftaan dat geweldig geplaagd is door een zwerm van
fcherp fleekende Infeden.— Ja gy zyt nog des to verkwik.
kelyker,, om dat gy volgt op eenen heeten en branden.
den zomerdng. — Al de Natuur haakt naar uwe aan.
komst , even alS een vermoeide
en door dorst verfmagtencle, Reiziger, in fen dorre ,in
n een brandende , woes.
teny , haakt naar een verkwikkelyken dronk waters !
rjoe aangenaam is uwe aankomst , 6 zielftreelende Avondftond! — hoe veele verkwikkelykheden imaakt men niet by
— hoe veele fchoonheden fpreid gy niet ten won!
Al wat zagt , zielverkwikkend , en verrukkend aandoet ,
litmakt men in een ftillen en fchoonen Avondftond — en
bgte verrukkend zyn de fchoonheden door u ten toon
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gefpreid! — Met welk eene ftatigheid zinkt de Zon
in de Westerkimmen neder , terwyl hare laatfte ftralen
de kimmen verwen met een verkwikkelyk rood , of de
randen der ligte westewolkjes fchilderen met eene mengeling van kleuren , die het hart verrukken ! — De vale
fchemeringen, uit den Oosten opkomende , fpreiden een
donker kleed over het halve Waereldrond , een kleed
van duisternis en fchemering. Dra vertoont zich
een heir van tintelende Starren , dat niemand tellen kan.
— Het Uitfpanfel is vol majefteit en heeriykheid.
Hier vertelt de Hemel het vermogen des Almagtigen , en
verkondigt de eer van Hem , door wiens alvermogende
vingeren zy gevormd zyn. — Met welk eene flatige
majefteit vertoont zich het wyde Heme/ruim! — Elk
flonkerend licht, iedere glinfterende Star, roept de eer des
Almagtigen uit, en voert den opmerkzamen befchouwer in
verwondering weg — terwyl al wat het oog ontdekt eene
magt aanduidt, die alle bevatting , die alle denkbeeld, te
boven gaat eene majefteit , die met geen menfchentong kan uitgefprooken worden!
13! Gy verkwikkelyke, gy ftille en verrukkende Avondfond ! — gy fchenkt aan alles eene neiging , om zich tot
rust te begeeven , om zich door die rust, die aangename
rust, welke de ftille nagt aanbrengt , weer te herftellen.
— Aileen de opmerkzame geest zoekt die rust nog niet,
maar wil zich vermaken in befpiegelingen, in aandagtige befpiegelingen , welke des te aandagtiger worden ,
naar mate der ttatige ftilte , welke over al de Natuur is
uitgeftort. Verbazend tooneel ! — Zo dra verfpreid
zich de vale duisternis niet op het halve Waereldrond,
of 'er vertoont zich een heir van Starren, wier getal ontelbaar is ! — Dan, wie weet hoe yeele , en welke, Weezens,
op die glinfterende Waerelden, die ik daar in eenen onafmeetlyken afftand boven onze hoofden zie fiikkeren , even
als of het flegts kleine vuurfpranken waren , zich bevinden !
Wie weet hoe veelen van derzelver Inwooners mogelyk
nog veel redelyker, nog veel verttandiger,, zyn, dan die,
in wier kring wy Menfchen ons bevinden ! — Wie weet
hoe veelen dier Weezens thans bezig zyn in ftille overdenkingen , in verrukkende befpiegelingen , der groote Werken van den Almagtigen ; zich verlustigende in de befchouwing van de Natuur — in de befchouwing van de
oneindige verfcheidenheid der Weezens in al 't gefchapeder Weezens , welke alien de groote daden Gods
Aa 5
ver-
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vermelden I — Wie weet, met welk een doordringend yes.
Hand zy dit alles cloordenken , dit alles berchouwen , en
de grootheid van hunnen Maker verkondigen ! — De
Hemelen toch vertellen. Gods eer, en het Uitfpanfel verkondigt zyner handen werk! — De dag aan den dag (tort
'er overvloedige fpraak van uit , en de nagt aan den nagt
wont 'er weetenfchap van , terwyl de opmerkzame aandagt elk redelyk denkend Weezen doet uitroepen : hoe
grout zyn uwe Werken, 6 Heere! Gy hebt ze alle met
Wysheid gemaakt ! — Lieflyke Avondflond ! welke
flange vertooningen verfpreiden de fchemerende oogenblikken allerwege randsom my! — Hoe verheven — hoe
val majeileit, zyn alle de voorwerpen, welke zieh aan
bet opmerkzaam oog opdoen ! Duistere en plegtige
fchaduwen waken alles even ftatig, alle voorwerpen eerwaardig, en my geheel tot aandagt. — Met een veel
fcherper gezigt , dan by den dag , befchouwt men de
voorwerpen, welke ons omringen ; hoe zeer eene vale
ichemering dezelve eenigermate voor het alleropmerk=Mat oog bedekt , nogthans word daardoor alles nice
minder ftatig, niet minder eerwaardig. — Een zags ge'Maas van een ligt en zoel westewindje verwekt een
ritzelend getuid door de fchommelende blaadjes , en vermeerdert de opmerkzaamheid van oogenblik tot oogen.
Mk: — Wat onderfcheid u, 8 Mensch ! van de redeInoze Dieren des velds? — De Mensch onderfcheid
fmaakt , en betragt, alles met die veel edeler aandagt
met dat redelyker vermogen, dan in het (tom en redelooa
Vee gevonden word.
Verkwikkelyke Avon dttond ! — hoe veele fchoonh e de n fpreid
gy niet toon voor elken opmerkzamen waarneemer I — Hoe
veele zoete en flreelende aandoeningen gevoelt myne ziel
onder de opmerking van alle die verheven voorwerpen,
welke ik in deeze (line eenzaamheid waarneem , opmerk ,
en aandagtig bepeins — bepeins, met eerie verrukkende,',
met eene eerbiedige ,opgetoogenheid! — Stille en verkwikkelyke Avondflond! tot hoe veele ernftige overdenkingen
geeft gy aanleiding — tot welke gewigtige overweegingen welt gy op. — De Mensch, die als de dageraad op.
gaat , hereikt den middag van zyn Leven. — Dan , wanneer de avondfchemeringen dalen , de bleeke fchaduwen
vallen , dan nadert de donkere nagt van zyn dood.
Het licht word uitgebluscht, en deszelfs plaats vervangen
door de dikfte duisternisfen. — De donkere nagt verduisten,
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tert al den glans, wear mede by nog korts zo heerlyk
fchitterde. — Nu dank de Mensch neder in het donkere
graf, in de groeve der verteering , en word overgegeeyen tot een aas der wormen eene ontbinding der deelen. — Dan , is het nu gedaan met den Mensch — gnat
nu met het oogenblik des doods het licht des levens oak
voor eeuwig onder? — Volgt 'er nu eene altoos duurende
nagt van donkerheid? —Een nagt, in welken in eeuwigheid niet meer aan den Mensch zal gedagt worden? — Een
nagt , waarin de Mensch valt in eenen eeuwigen flaap
van vernietiging? — Dat zy verre I — Gelyk de Lente
van den Zomer, de Zomer van den Herfst, en deeze
door den Winter, gevolgd word — zo komt de Winter
van onzen leeftyd haastig aan, en wy fterven — doch wy
fterven om weer te leeven in de blyde Lente , welke op
deezen Winter volgt. — Gelyk elke nagt van eenen vrolykeren en blyderen dageraad gevolgd word, die de pikzwarte donkerheid verdryft , en doet plaats maken voor
de heldere zbnneilralen , welke den vollen dag aanbrengen -- zo zal ook eens eene blydere dageraad vaa
een veel heerlyker leven de akelige donkerheid uit onze
Bare graffpelonken doen verdryven , en het licht van onze
levenszon zal eens met vernieuwden glans beginners te
fchynen, en eenen vollen dag verwekken , die nook meet
van eenen akeligen nagt zal gevolgd worden. — Dan
zullen wy eeuwig dag hebben eeuwig licht eeuwig levers? — Dan zullen onze befpiegelingen helder, en
veel doordringender, weezen — dan zal, onze levenszon
nook meer ondergaan ; maar heerlyk — luisterryk , blyven fchynen in alle eeuwigheid , en we zullen ons volznaakt verlustigen in de groote Werken van onzen oncindigen Maker
C. v.

D.

G.
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't Ts klaar , dat de menfchen , die 't genot hebben van
1 de vermogens, aan hunne natuur gehegt, gelyk zyn;
zy zyn het, wanneer zy voldoen aan de dierlyke werkingen, en wanneer zy hun veriland oefenen. De Keizer
van China, de groote Mogol, de Padisha van Turkyen,
kan
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kan aan den geringlIen mensch niet zeggen : ik verbiede
u uwe fpys te verduwen, uw gevoeg te doen , en te denken. Alle Dieren van iedere foort zyn gelyk onder etkanderen.
Geen paard zal tegeu 't paard, zyn medemakker, zeggen;
Dat men myn' maven kamm', my rosfe, my beflal
muildier mynen last opleggen,
Gy , ga aan
Dat zonder myn bevel geen ezel iet heft.
En gy, zorg dat myn trotfche lievelingen,
En myne dartle nimfen-floet,
Die naar myn gunst en liefde dingen,
Van alles hebben overvloed.
Dat men van hengften ruinen make,
En hen tot wagt der hoofTche merri6n fchikk',
Op dat geen ander paard dan ik
By haar vermaak en wellust fmake.
Dat niemand uwer zich vergrype aan eenig ding,
Dat ieder vreeze , en van myn' wit afhange,
En zoo 'er err flechts in myn byzyn durve aanvangen
Te briesfchen, eisch ik, dat de nsuiteting,
Die wet en goden van de paarden treedt met voeten ,
Terflond, digt by de fial, zulks aan den hats zal boeten.
De Dieren hebben natuurlyk boven ons bet voordeel
van onafhangelykheid. Indien een Stier , die een Koei
wry& , met hoornftooten verdreven wordt door een Stier,
die flerker is dan hy , gnat by eene andere meestres
zoeken in een ander veld. Een Haan, door eenen andey en Haan afgeflagen, gaat zich in een ander hoenderkot
troosten. 't Is niet aldus met ons. Een kleene Vizir
verbandt eenen Bostangi naar Lemnos ; de Vizir Azem
verbandt den kleenen Vizir naar Tenedos ; de Padisha
verbandt den Vizir Azem naar Rhodes. De Janitfaven
zetten den Padisha gevangen , en verkiezen eenen anderen ,
die, ter zyner keuze , de goede Mufulmannen ira ballingfchap zal zenden ; en dezen zullen zich nog grootlyks
aan hem v€rplicht achten , indien by de uitoefening van
zyn geheiligd gezach niet verder uitflrekke.
Indien deze aardbol ware het geen hy fchynt
hooren te zyn; indien de menfchen op denzelven overat
ccli
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ten gemakkelyk en verzekerd be(laan vonden , en eene
luchtftreek , overeenkomftig met den eisch hunner natuur,,
't is klaar, dat het een mensch onmogelyk zoude geweest
zyn, eenen anderen te onderwerpen. Dat deze aarde
overladen zy met heilzame vruchten ; dat de lucht, die
zoo veel tot ons Leven moet toebrengen, ons geene ziekten en geen te vroege dood geeve ; dat de mensch geeRe andere huisvesting en geen ander bed benoodigd hebbe, dan dat der Dasfen en Rheebokken ; als dan zullen
de Gengishans en de Tamerlans geene dienstboden hebben dan hunne kinderen , die heusch genoeg zyn zullen,
om hen , in hunnen ouderdom , de behulpzame hand te
bieden.
In dezen natuurlyken Nat , waarin alle viervoetige
Dieren , die niet overheerd zyn, alle Vogels en kruipende
Dieren , zich bevinden, zou de Mensch even zoo gelukkig
zyn als zy. De Heerfchappy zou als dan een hersfenfchim, eene ongerymdheid, zyn, waaraan niemand zou
denken; want waarom dienaars te zoeken, wanneer gy
geen dienst altoos behoeft.
Indien het in de hersfenen van eenig byzonder mensch,
die den kop van een dwingeland en fterk gefpierde vuisten hadt , opkwame, zynen buurman te onderwerpen, die
minder krachten had dan hy,, zou de onderdrukte aan
den Donau zyn , alvorens de onderdrukker zyne maatregels aan den Wolga zou genomen hebben.
Alle menfchen , derhalven , zouden_ noodwendig gelyk
zyn, indien zy geene behoeften hadden; de elende, welke aan ons geflacht gehegt is, maakt den eenen mensch
ondergefchikt aan den anderen : de ongelykheid maakt
het weezenlyk onheil niet . nit , maar de afhanglykheid;
't niet dan van weinig aanbelang zyn , dat deze of
geene mensch den tytel voere van Hoogheid , een ander
dien van Heiligheicl, maar 't valt hard zyne Heiligheid of
zyne Hoogheid te dienen.
Een talryk huisgezin bebouwt eenen goeden grond ,
twee kleene huisgezinnen , in de nabuurlchap , hebben
flechte landen , die byna niets voortbrengen ; de twee
arme huisgezinnen moeten , derhalven, het ryke huisgezin
dienen , of het zelve om hals brengen , 't geen niet bezwaarlyk is. Een der twee arme huisgezinnen bied zvne
handen aan het ryke huisgezin , om brood te hebben. Het
andere arme huisgezin valt 'er op aan, en word getlagen.
Het dienstbare huisgezin is de oorfprong der dienstbatea
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ren en handwerkslieden, bet geflagen huisgezin i$ de oar*
fprong der haven.
't Is op onzen ongelukkigen aardbol onmogelyk , dat
menfchen, die in maatfchappy leeven , niet zouden verdeeld
zyn in twee klasfen , ryken, die gebieden, en armen,
die dienen , en deze beiden onderverdeelen zich in duizend anderen, en deze duizend hebben mede nog verfchillende onderfcheidingen.
Na dat ieder zyn lot weg heeft , komt gy ons zeggen:
1k ben mensch als gy; ik heb twee handen en twee voeten; ik ben even trotsch, en misfchien trotfcher,, dan gy;
myn verftand is ten minften even onredelyk, even verkeerd, even ftrydig als het uwe. Ik ben burger van
St. Marin, of van Ragufa, of van Vaugirard; geef my
myn deel van de aarde. 'Er zyn in ons halfrond omtrent vyftig duizend rnillioenen , zoo tamelyke als onvruchtbare, akkeren gronds te bebouwen ; wy maken op dien
grand, ten naasten by, flechts een getal uit van duizend
millioenen Dieren, met twee beenen zonder vederen; het
geen derhalven vyftig akkers voor ieder is; doe my recht,
en geef my myne vyftig akkers?
Zie bier het antwoord: Ga, neem dezelven by de Kat:
fers, by de Hottentotten, of by de Samojeden, fchik alles met hen in 't minnelyke, alle verdeelingen zyn bereids
bier gefchied ; zoo gy, ander ons, kost , kleeding, huisvesting en brand, wilt hebben, werk dan voor ons, gelyk uw Vader deedt, dien ons, geef ons vermaak, en
men zal 'er u voor betalen , zoo niet, dan zult gy verplicht zyn te bedelen, 't geen te vernederend zou zyn
voor de verhevenheid van uwe natuur , en u weezenlyk
beletten gelyk te zyn aan de Koningen, en zelfs aan de
Priesteren van 't Dorp, gelyk uwe edele fierheid waaut.
Alle arme lieden zyn niet ongelukkig: de meesten warden in dien !land gebooren , en de gedurige arbeid belet, dat zy zulks niet te veel gevoelen; maar, wanneer zy
die armoede gewaar warden, als dan ziet men oorlogen ,
gelyk die van de volksparty tegen den aanhang van den
Raad te Rome, die van de boeren in Duitschland, A in Engeland , in Frankryk. Alle die oorlogen eindigen , vroeg
of laat, in de dienstbaarheid van 't yolk, om dat de vermogenden het geld hebben, en het geld de meester van alles is in een Staat; ik zeg in een Staat, want het is dus
niet van Natie tot Natie. Het yolk dat zich het best
weet te bedienen van het Baal, zal altoos dat yolk te cinder-
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elerbrengen , het welk meer goud en minder dapperheid
bezit.
leder mensch wordt met eene tamelyk hevige neiging
gebooren om te heerfchen , om ryk te zyn , om verrnaak te genieten , en met veel trek om niets te verrigten; bygevolg zou ieder mensch het geld, en de vrouwen of dochters, wel willen hebben van anderen , over
hen den meester fpeelen, hen aan zyne grilligheden onderwerpen, en niets uitvoeren, of ten miniten niets doen,
dan 't geen hem vermaken of aangenaam zyn zoude. Gy
bemerkt duidelyk, dat , met zulke fraije geneigdheden ,
het even onmooglyk is, dat de menfchen gelyk zyn, als
het onmooglyk zy, dat twee Predikanten, of twee Hook
leeraaren in de Godgeleerdheid , van elkanderen niet nayverig zouden zyn.
Het menfchelyk gellacht, zoo als het is, kan niet bebetlaan, ten zy 'er een oneindig aantal nutuge menfchen
zyn, die niet met al bezitten. Want een bemiddeld
mensch zal voorzeker zyn landgoed niet verlaten , out
het uwe te gaan bebouwen , en wanneer gy een paar
fchoenen benoodigd hebt, zal een Raadsheer dezelve voor
u niet maken. De Gelykheid is des evenzeer de natuurlykfte, en tevens de hersfenfchimmigfte, zaak.
Gelyk de menfchen uitfpoorig zyn in alles, wanneer zy
konnen , zoo heeft men die ongelykheid overdreven; men
beefs in verfeheide landen gemeend, dat het een burger
alet geoorlofd ware uit het land te gaan, daar by by toeoval gebooren wierd; de zin van die wet is duidelyk: Dit
land is zoo Hecht, en word zoo flecht beiluurd, dat wy
ieder byzonder ingezeten verbieden , daar uit te trekken,
uit vreeze , dat de ganfche menigte mogt verloopen.
Doe beter, maak dat uwe onderdanen geerne by u blyyen, en dat vreemdelingen zelfs tot u overgelokt worden.
leder mensch heeft in het binnenfle van zyn hart het
recht, te gelooven, dat by volkomen gelyk is aan andere
menfchen daaruit volgt niet, dat de Kok van een Kardinaal zynen meester moet bevelen het middagmaal voor
hem te bereiden. Maar de Kok mag zeggen: lk ben een
mensch gelyk myn meester ; ik kwam , gelyk by ,
fchreijende ter wereld; by zal, even als ik, in doodsangilen Iterven , en dezelfde plechtigheden ondergaan. Wy
verrichten dezelfde dierlyke behoeften. Indien de Turken
zich meester maken van Rome, en ik Kardinaal worde, en
myn
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myn meester Kok, zal ik hem in myn dienst neemen.
Die ganfche redekaveling is redelyk en billyk; maar,tot dat
de groote Turk zich van Rome meester make, trioet de
Kok zyn plicht doen , of de ganfche menfchelyke famenleeving legt in duigen.
Ten aanzien van een mensch , die noch Kok , noch
Kardinaal, noch bekleed is met eenig ambt in den Staat;
ten aanzien van een byzonder burger, die geene betrekking tot iets heeft, maar die te onvredeu is van ovetal
ontvangen te worden met eene houding van befchers
ming, .of met een voorkomen van verachting , die duidelyk befpeurt , dat verfcheide Mon Signors niet meer
kundigheden , niet meer veritand , niet meer deugd bezitten dan hy, en dien het verveelt , fomtyds in derzelver zydkamer te wagten ; wat moet die doen ? — heen
gaan.

DE HOVELING.

Eene Anecdote.
Wit het Engelsck.)
et denkbeeld, 't seen
(in
a la mode) aan de hand geeft, wanneer hy tat zyn Zooa
H
zegt: „ Dat hy nimmer overeinde flondt in de tegenwoordigi.
Sir ARMY MACS ARCASM

Lava

„ heid van een aanzienlyk Man," is zo verre van ooripronglyk , of nieuw, te weezen, dat het zo oud is als de dagen der
Regeeringe van Koningin ELIZABETH.
WILLIAM POWELETT Markgraaf van Winchester, en LordSchatbewaarder onder de Regeering van EDUARD DEN VI, die
geholpen hadt om den Hertog van NORTHUMBERLAND te verhinderen in JANE GREY ten Throon te heffen , bleef in zyne
Post , beide onder de Regeering van MARIA en Koningin
ELIZABETH, en flied in het bezit van dezelve, den ouderdoin
Tan 98 Jaaren bereikt hebbende. — Men vroeg hem, op zekeren tyd, hoe by die Bediening badt kunnen behouden, by
zo veele veranderingen van 't Ryksbeituur. Hy antwoordde:
„ Door een Walig , en geen Elk, te weezen!"
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DE MAN VAN EF.DRYF GESCDETSTe

Die met e'en bedrieglyke hand s.verkt svordt arin; maar de hand
tier vlyttgen meakt ryk. Die in den Zomer vergadert is een
verflandig Zoon; maar die in den Oogst vast flaapt is een Zoo's
die befchaamd maakt. Die zich flap aanflelt in zyn sverk
een Broeder van den Doorkenger.
tAt.omoa

tN4ar het Engeiseh.)

M

et niet min leedweezen dan voile overtuiging,
men bekennen , dat de Zeden der tegenwoordigd
Eeuwe niet zo guntlig zyn tot het behoorelyk volbreagen van de burgerlyke en gezellige Deugden des Leeyens, als tot het voortzetten van Vermaakneeming en het
bederven des Verftands. Veel rede is 'er , om te dugten,
dat een toeneemende begeerte tot bet geen men Vermaak
noemt, eene natuurlyke gezellinne van een bedorven fmaak
in 't genot Van 't zelve, zeer zal ftrekken, om de beam=
woording aan de befchryving van een Man , die zich
Van den algemeenen hoop der Menfchen onderfcheidt als
een Man van Bedryf, zeer fchaars te doen worden.
De Man van Bedryf is nogthans zo hoog te fehatten in elken hetreklyken Leevensfland
en brengt zo
'
fteekend veel toe aan de ilerkte en het
' welweezen der
Maatfehappye, dat het onmogelyk is zyn Charader eonder bewonderende eerbiedenisie te beichouwen. De 1LT3rt
van Bedryf is niet alleen , een cieraad , maar een iterk
fteunzel, der Maatfchappye , en door orde „ geregeldheid
en eenpaarigheid te be ■,vaaren, zo verre de kring°. zyner
bedryven zich uititreitt, wordt by een der nuttigfte Wel,
doeneren zyner Medemenfchen.
Verfcheide hoedanigheden worden
vereischt °in den
Man van Bedryf te vormen. De voornaamfte zyn.
Opvaeding
tandaGezond Verfland
Deugd
igdheid
Geregelde Tydsverdeeling
Siiptheid
MENG. 1793. NO. 9.
Bb
het
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het naakomen van Verbintenisfen — Vaardigheid in het
natvoeren zyner Zaaken — Gepastheid in Uitgaven Afkeer
van 't Spel. — Vastheid van geest om zyn Charaaer te bewaaren. Laaten wy deeze hoedanigheden doorloopen , en
te volier kennisfe wat van naderby befchouwen.
Dc Opvoeding Bens Mans van Bedryf, fchoon niet altoos 't geen men eene Geleerde Opvoeding noemt , fchoon
ze hem tot geen diepzinnig Redeneerkundigen of Taalkundigen maake, is, nogthans , zodanig, dat ze hem al
het noodige leere , en verhetfe boven de verlegenheden
en misilagen, waar toe de geheel onkundigen en ongeletterden vervallen. Geregtigt dezelve hem niet om op
eene Hoogefchool eenige Waardigheid weg te draagen;
zyne voorraad van kundigheden zal genoegzaam weezen,
om voor te komen , dat by mishaagelyk worde. Hy bezit 't geen eene algemeene kennis van de dagelyks voorkomende zaaken mag heeten , terwyl zyne meer bepaalde
nafpeuringen bepaald zyn tot dat flag van Bezigheid, waar
toe hy door zyn Leevenslot, of Verkiezing , verpligt is.
In andere zaaken zal men hem niet voorbaarig of beflisfend vinden , en over 't geen zyne eigene betreft zal hy
fpreeken met die vaardigheid en juistheid, welke toonen,
dat by zyne zaak volkomen meester is.
Naast zulk eene Oproeding mogen wy Gezond Verfland
plaatzen. Van deszelfs gebruik hangt voor geen gering
gedeelte af, dat by het Character eene Mans van Bedryf
verdiene. Het valt bezwaarlyk te bepaalen wat men door
Gezond Yes:141nd te verftaan hebbe, zo verfchillend zyn
de denkbeelden daar over gevormd. Als eene gaaf der
Nature, en niet gereedlyk door Oefening te verkrygen ,
valt bet bezwaarlyk 't zelve ontleedend te befclaryven ,
en niet gemakiyk te zeggen wat 'er toe behoort om Gexond Verfland te vormen. Zo veel, egter,, mogen wy
opmerken , dat het eene hoedanigheid is, welke het bezit
atle andere hoedanigheden , deugden en begaafdheden , waarlyk nuttig en verpligtend maakt. Het belet Geleerdheid in Schoolvosfery te veraarten; het wederhoudt
Rykdom van Hoogmoed; het bewaart den Bezigen van
verwarden en noodloozen otnflag; het houdt de Geaartheden en Driften bedaard; is een Vyand van buitenfpoorigheid in Uitdrukkingen en Bedryven; met an woord ,
het ftrekt dermaate om gebrek aan Kundigheden en Vernuft aan te vulIen , dat het menigvoud misnomen words
voor het daadlyk bezit van beiden. In de veeivuldige en
zo
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zo zeer zamengeftelde belangen des getneenen Leevens
kan niets hooger te fchatten te zyn , dan Gezond Perftand.
De derde hoedanigheid, in het Character eens Mans van
Bedryf, is Deugd. Ik bevroed gereedlyk, dat aan.
dringen op Perfoonlyke Deugd verveelend zal weezen
dat men 'er de neus voor zal opfehorten; dear ongebondenheid in Zeden , ten aanziene van dit onderwerp eene
wyze van denken heeft ingevoerd, die, onder den naatn
van vry , met de daad tot losliandig is overgeflaagen.
Maar, wanneer wy in aanmerking neemen de Hoogagting,
onveranderlyk by het gros des Menschdoms gehegt aart
Perfoonlyke Deugd; wanneer wy overweegen dat dit eene
zaak is, waar over elk !can oordeelen (zelfs de zodani.
gen, die in alle andere zaaken vry onbevoegde Regters
zyn), dewyl het onder 't bereik van hun verftand valt ,
mogen wy ons verzekerd houden , dat, indien 'er geen
hooger beweegredenen waren dan Belang , en het verwerven van Agting , deeze genoegzaatn dringend zyn
om bus over te haalen tot een geregeld en goed Leevens.
gedrag.
Maar voor een Mart van Bedryf is een leeven van zedelyke regtheid volftrekt noodzaaktyk ; want Dezigheid
geheel onbeftaanbaar met Ondeugden , die de gezondheld krenken , den tyd doer verwaarloozen , en (trekker'
om alles in verwarring te helpen. Van twee Perfoonen ,
wier Credit geheel of ten naasten by gelyk ftaat , doch
welker eene een losbandig en ongeregeld leeven leidt, en de
andere zich braaf gedraagt , kunnen wy niet twyfelen .of de
laatstgemelde zal het langst vertrouwd worden , en de
eerstgenoemde in verdenking vallen , zelfs wanneer 'er
nog geen grond van verdenken is. Daarenboven is 'er
in een Zedeloos leeven niets manlyks , niets agtbaars
niets 't geen aan de wereld een Character kan opleveren , dat benydens- of beminnenswaardig is ; niets dan
't geen de geringfte en (legate onder de Menfehen kan
uitvoeren.
Naauw verbonden aan deeze laatstbefchouwde hoeda»
nigheid , is Gemaatigdheid; en voor een Man van Bedrlf
niet min onvermydelyk noodig. Weinig woorden zal it
behoeven om deeze hoedanigheid aan te pryzen ; naarde.
maal de tegenovergeftelde Ondeugd verderflyk is voor
Menfchen van alle rangen en omftandigheden. Onmas.
tigheid verkwist tyd , welken de Man van Bedryf alto°,
op hoogen prys fchat ; zy vernielt de gezondheid an
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verftoort de gerustheid des harten, en, zonder deeze, kunn
nen geene zaaken van aangelegenheid geregeld worden
afgedaan. Indien men my vroeg, waaraan men hebbe
toe te fchryven die herhaalde gefchillen en beuzelagtige
oneenigheden onder de Menfchen, welke menigmaal uit.
barften in fmaadtaal, zeer hoog loopen, vriendlchap verbatmen , en de hoop op zamenleevingsgeluk doen verdwynen ?-. Ik zou antwoorden , aan eene Oneventnaatigheid
van gefteltenisfe, gebooren uit hebbelyke Onmaatigheid,
en by zommige Menfchen zo onafgebrooken , dat zy gezegd mogen worden zeldzaam geregeld te denken , of
zich met bedaardheid uit te drukken , dan wanneer zy
door eenig toeval tot eenzaatnheid verweezen , of door
ziekte b-edaard , zyn.
De Geregelde lydsverdeeling is een der hoofdbezigheden
eens Mans van Bedryf ; en de noodzaaklykheid hiervan
doet zich te merkbaarder gevoelen , naar gelange zyn Bedryf eene meerdere uitgeflrektheid heeft. By Handeldryvenden is niets meer te bejammeren , dan dat weiriigen
bunner zich een Geregelde Tydsverdeeling voorgefchreeven, of zich ,daar aan vastgehouden, hebben. Door mangel bier aan is alles woeling zonder voortgang , drukte
zonder uitvoer,, belofte. in 't oneindige met daar op vol.
gende te- leurflelling — van dit alles heeft de Man van
Bedryf, ten alien tyde, een to leevendig bezef, dat niets
hem kan beweegen om van zyne fchikkingen af te
gaan. Niets kan hem meer hinderen of verlegen maaken,
dan gebrek aan Geregeldheid in anderen ; en men mag
met eenige waarfchynlykheid veronderftellen , dat hy dikwyls liever een fchuld zou kwytfchelden, dan een inbreuk
op zyn Geregelde wyze van doen vergeeven.
Zo gansch noodzaaklyk is de behooreIyke Geregelde
Tydsverdeeling voor een Man van Bedryf, dat hy het
dikwyls zal waagen het misnoegen van Perfoonen , voor
welken by anders agting heeft , op den hals te haalen , dan af te wyken van dien Regel, van welken de
Orde zyner zaaken afhangr. Door zulk eene getrouwe
aankleeving aan zyn Plan, zal hy, ongetwyfeld, menigmaalen bet CharatHer verkrygen , en waarlyk het voorkomen aanneemen , van geftrengheid ; doch , wanneer men
overweegt , dat , zonder die geregeldheid , zyne zaaken
niet met voordeel kunnen gedreeven worden, of vergezeld gaan met Vermaak en Winst, moeten wy toeitaan ,
dat deeze gettrengheid eene daad van regtvaardigheid is,
ver-
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verfchuldigd Ian zichzelven en aan zyne belangen , en
die alien , welken met hem te doen hebben , moeten pryzen ; naardemaal het ook voor hun van belang en voordeelig is.
Ik heb van Permaak zo wel als van Winst gefprooken ;
en welk Vertnaak kan grooter weezen dan dat des Mans,
die, op het einde van een druk bezig befteedden dag,
niets onafgedaan gelaaten heeft , 't welk gedaan moest
warden , en by bepaald bath te verrigten ? Vergelyk het
genoegen van dien Man met de ongenoegelyke bedenkingen van hem, die, op 't eindigen van den dag bevindt, dat by niets geregelds volvoerd heeft, en zo zeer
overal geweest is, dat hy nergens iets deedt. Als de vol.
gende dag aanbreekt, weet by niet waarmede re beginnen ,
en, wanhoopende lets te verrigten , gaat die dag even
bedryfloos verlooren. Zulk een Man kan geen gemak,
geen genoegen, hebben; in de daad, de verwarring zyner
gedagten gelykt volkomen op de verwarring zyner zaaken , en de zodanigen, die by eerlang genoodzaakt is in
re roepen , om hem uit zyne verwarringen en ongelegenheden re redden, bevinden teritond dat hy ongefchikt is
tot Bedryf.
By de Geregelde Tydsverdeeling zal de Man van Bedryf
voegen , Stiptheid in het naakomen van zyne Verbintenisfen. Dit volgt rechtftreeks uit het andere - voort. De
Man van Bedryf is ftipt , tot naauwgezetheid toe. Doch
wax is hier, van bet gevolg? Ily volbrengt volkomen zyn.
Pligt, door alles , wat by ondernomen heeft, uit te voeren. Zyn Stelzel gaat zagt en ongeftoord voort. fly
weer het bepaalde uur , en boudt het op een minuut na;
het gebrek in ftipt naakomen eener affpraake is nimmer
Ian zyn kant , en hy heeft, gevolOyk , geen zelfbefehuldigende bedenking , die de belderheid van zyn opgeklaarden geesx benevelt. Ook heeft hy het niet noodig zyn
hart te bederven, door dat voorbedagt Stelzel van dubbelhartigheid , uitvlugtzoeking , en laagheid , waaruit in
't wilde fchermende verfchooningvraagingen volgen, welke
niemand aanneemt, en plegtige betuigingen , die elk weet
dat valseh zyn. By zal de geringite afvvyking van waarheid als eene oneerlykheid aanmerken , zells dan ars dezelve niet kan ontdekt warden, en nimmer iemands vertrouwen op hem verzwakken, door hem in 't geringfte
punt to misleiden.
Detze Stiptheid baant den weg tot het verkrygen van
Bb $
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een anderen Charaftertrek des Mans vat? Bedryf
bedoel de Vaardigheid in het uitvoeren zyner Zaaken. Eene
Vaardigheid , die niet min genoeglyk voor bemzelven is ,
Jan voor anderen. Zyn dag verdeeld hebbende , kan
hem niets onverwagts flooren. Eene nieuwe en onverwagt opkomende Bezigheid verrast hem niet belemmerend; kan by die heden niet volvoeren , by ftelt ze uit tot
een voeglyken tyd, en houdt 'er zich aan. Weetende
hoe noodzaaklyk bet is bedaard te zyn , en tegenwoorheid van geest te bezitten , in de veelvuldige aangelegene
Leevensbezigheden , maakt hy zich niet fchuldig aan
eenig verwyl of verzuim , 't geen hem kan in verlegenheld brengen, of zyne evenmaatigheid flooren. Hy doet
Piers verhaast ; wat in den gewoonen loop der dingen
voorkomt, weet hy vaardig te verrigten; wat nieuw is
en ongewoon, ftelt by nit tot het neemen van ryp beraad.
Deeze Gemaklykheid en Vaardigheid heeft Kaaren oorfprong in eene hebbelykheid van overleg en bedagtzaamheid , waar toe hy zich zet, op tyden , dat dezelve geen
hinder baaren aan zyne vrolykheid, of beletten deel te
neemen in de gezellige vermaaken des Leevens. De Man,
die de waarde des Tyds en van Stiptheid kent , kan niet
'enders dan gemaklyk en vaardig werken.
Ik ken geen onderwerp , 't welk minder verftaan , of
aid-ions min beoefend, wordt, met eenig blykbaar begrip
van 't zelve, dan de Gepastheid in Uitgaven. Het is de
Mode deezer Eenwe , hoe verlicht anderzins , geworden
om in dit fluk te doolen. De algemeene dwaaling is , zich
toe te geeven in Uitgaven , die het Inkomen overtreffen ,
en te poogen (want het is flegts eene pooging) in kostbaarheid van Leevenswyze de Grooten na te volgen.
Een Boekdeel zou men over dit onderwerp kunnen vol
fchryven; doch eene eenvoudige beroeping op de Ervaarenis is alleen genoegzaam om te toonen , hoe ongerymd
en verderflyk zulk een gedrag moet weezen voor den
Middelitand. Zo overheerfchend, nogthans , is de fpoorloosfle verkwisting der zo d a n igen , wier omflan dighe de rt
Beene ruime Leevenswyze gecloogen , dat ik vrees, dat de
lyst der Bankbreukigen in de Nieuwspapieren (*), meer de
aanOlt) 't Is bekend, dat in de Enge/feheNieuwspapieren, zo daBanktoenets voor alien worth ten coon gehangen.
gelykrehe acs veele maandlykfche, de zwarte lyst der
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uanwyzingen beheist van de wrange vrugten deezer dwaasbeid, dan van daadlyk ongelukkigen.
Van zodanige onverftandige Uitgaven is de Man van
Bedryf een vreemdeling uit verkiezing, en een vyand uit
belang. l-ly vermydt onvoeglyke Uitgaven voor zichzelven, dewyl zy hem aanleiding zouden geeven om anderen te benadeelen; by verfoeit ze in anderen, dewyl hy
in hun val kan medegeileept worden. Als een Mau van
Veritand, kan hy ook niet ftreeven om de Zeden der
Groote Wereld na te volgen , dewyl hy weer, dat befpotting en veragting het loon zyn van zelfs het gelukkigst flaagen in deezen: en als een Vader, een Egtgenoot, een Vriend, en een goed Burger, zal by alles vermyden, wat kan ftrekken om dat verderf in zyne zaaken
re baaren't welk zich niet tot hemzelven bepaalt, maar
noodwendig over veele betrekkingen moet verfpreiden.
Geweeten , eer, gerustheid van ziel, met e6n woord , alles wat een Man dierbaar is verbiedt een moedwillig
misbruik van de voordeelen , welke de Voorzienigheid
hem aanbiedt.
De Man van Bedryf zal, derhalven, in zyne Uitgaveu
zich laaten geleiden door Voorzigtigheid en goed Verftand; de eene leert hem, mag ik my zo uitdrukken, de
hoeyeelkeid zyner Uitgaven, en de andere de hoedanigheid.
Afkeerig van laagbeid , leeft by, naar zyne maate, ruim,
gemaklyk , gezellig in zyne dagelykfche huishouding; en
daar gy Bier kun g vergeeten , dat hy een Man van Bedryf is, zal hy u, door zyne leevenswyze, overtuigen,
hoe naauw dat Chara&er kan vereenigd worden , met
dat eens Heers van Fatfoen. Het moet, ter eere van de
ryke Kooplieden in Engeland , [men voege 'er vry Holland by], gezegd worden, dat hunne Uitgaven, met eenige weunge uitzonderingen, op deezen voet geregeld zyn;
terwyl ongerymde buitenfpoorigheid, en het Zeil te hoog
op te haalen , gelyk men 't noemt, het deel is dier Waaghalzen, wier te kort komen , geldgebrek, en verderf, door
de Wereld met zo weinig verwondering of medelyden
gehoord words , als zy 'er weinig fchaamte of kwelling
over gevoelen.
Als een eigenaartig gevolg van de Gepaoheid in Uitgaven , zal de Man van Bezigheid , buiten tivyfel, een gezetten Affceer betoonen van bet Spel, in Ole deszelfs takken. Deeze verdwaazing fchynt, ik weet niet hoe, in de
barite jaaren, een volkomen bezit genomen te hebben van
de
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vrolyke Wereld, en maakt groote vorderingen in de Rezige. Eene verdwaazing, of gekheid, mut bet gerekend
worden in eene Eeuwe , waarin de Menfchen , noch nit
den aart, noch door opvoeding, grooter dwaazert zyn den
eertyds , en waarin iemand zou mogen veronderitellen,
dat hunne oogen allenthalven geopend zouden zyn ,
bet dreigend gevaar te zien. Maar,, welke betoveringen
het Spel ook moge hebben voor lieden van Rang en van
de Groote Wereld, een Man van Bedryf en een Speeler
zyn twee Characters , die nimmer zamen kunnen gaan ;
of, indict' zy ten eenigen tyde in den Perfoon vallen , zal
'er fchielyk eene fcheiding moeten komen. De eerlykheid,
de braafheid , de itiptheid , de wisfelvalligheden van het
Handeldryvend Leeven, zyn zo zeer overgefteld tegen ,de
gierigheid, de verkwisting , de ftreeken en listen van de
Speeltafel, als licht tegen duisternis, en deugd tegen on,
deugd. Het denkbeeld zelfs , dat een Man van Bedryf
een Speeler zou weezen , ftrydt, op de eerfte uitdrukking,
dermaate , dat ik van dit onderwerp mag afftappen, met
aan te merken , dat ik het algemeen gevoelen des Menschdoms zo zeer op myne zyde heb , dat een Speeler zeldzaam, zo immer, vertrouwd zal worden in een' email
gen Handel. Het is honderthtegen een , dat by ten oogmerke heeft om eerlyk te weezen , en duizend tegen
een , dat by het vermogen hebbe , indien by de genegenheid rnogt bezitten.
Duch 'er is eene foort van Spel, niet zeldzaam onder
Lieden van Bedryf , waar toe zy vetlokt worden door
middel van een fchooniChynenden en valfchen naam. Dee,
ze foort van Spel noemt men Speculatie ; een wysgeerig
woord, met geweld dienstbaar gemaakt aan inhaaligheid
en geldzugt. Behoeftige Menfchen vallen in het denkbeeld onr ryk te worden ; maar, rondziende onder de ry.
ke Lieden van Bedryf, ontdekken zy, dat deezen de ryk,
dommen niet verkreegen hebben dan in den laaten avond
des leevens, dat zy door een langdunrig vlytbetoon verkreegen wat de vaagzieke Specuiatie handelaar denkt
dat by in edn flag kan magtig worden. Het ontbreekt
niet aan Menfchen die dit begrip onderiteunen, en 'er zyn,
eenige , fchoon weinige, voorbeelden van de zodanigen,
die bet gelukte , door een flouter' zet , in hun oogmerk
te flaagen. Zy onderftaan het, daar door aangemoedigd,
dock het misiukt; en in bun val bederven zy niet alteen
dit ZG11 luttel betekenen, waar deepen ook
ziciizeiven
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de zodanigen mede , die zich hebben laaten inneemen
‘:toor dat vertrouwen, 't welk tusfchen den Man en zynen Naasten plaats heeft, en 't geen , hoe noodzaaklyk
ook your het beftaan en het geluk der Maatfchappye,
vroeger of laater geheel zal vernietigd worden door den
bedrieglyken handel dier Speculanten.
De Man van Bedryf , egter , wins Chara6ter ik dus
verre heb poogen of te maalen, zal zulke wanhoopige
onderneemingen in derzelver waare Licht befchouwen, als,
in de daad, aanflagen tegen den vrede en voorfpoed van
waarlyk Vlytigen, en tegen het welzyn der Maatfchappye
zelve. Hy zal de beginzellooze Speculanten aanmerken
als lieden , die ten roof gaan op 't algemeen, door bet
aanwenden van middelen, die van onregt niet vrygefprooken kunnen worden : want alle middelen, die alleen van
Bien gelukkigen uitflag afhangen , zyn onverdedigbaar.
Zulk een Speculant is weezenlyk een Man, die een bedrog aan een ander pleegt, met de tulle hoope, dat hy in
fiaat zal weezen , om tegen den dag der betaalinge zich
te redden. --- Niet onfchuldiger is in het oog der eerlykheid de Man, die door een harsfenfchimmig plan, 't
geen hy zich vleit dat wel zal flaagen , den eerlyken
en fchuldloozen verlokt om bet zyne te waagen, met
hem die Diets te verliezen heeft. In 't kort, uit welk
een gezigtpunt wy de Speculatien van onbemiddelde lieden befchouwen, voor dezelve kan met geene mogelyk,
heid verfchooning gevonden worden , daar gierigheid de
dryfveer is, en bedrog ten werktuig ftrekt. — Hy blooze,
die zich aan zulk een bedryf kan fpiegelen!
Veroorlof my , ten aanziene van dit onderwerp , de
woorden by te brengen van Dr. JOHNSON , in eene fPraakwending tot een Speeler. „ 'Er zyn weinig harten
„ vast genoeg om zich te betrouwen aan het geval. Wie
„ zich genegen vindt om het toekomende te vervroegen
„ en mogelykheid tut zekerheid op te voeren, meet alle
foort van toevallig lot vermyden; naardemaal zyn Iced„ weezen altoos geevenredigd zal weezen aan clq groot,
„ heid van zyne te leurgeflelde hoope, Gy lang
,, dien tyd verkvvist, die, door een gepaste aanwending
2, uwer y ermogens, zeker, fchoon gemaatigd, uwe mid,
,, delen zou hebben doen aangroeijen, in een werkzaam
1, en angstvol najaagen van eene foort van wins[, wan
1, :Inch vlytbetoon, noch zorg, noch kunst, u kan ver.
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zekeren. Gy flyt thans uwe kwynende dagen in be.
rouw over een bedryf, waar tegen berouw geen behoedmiddel kan fchenken , dan door de gelegenhe.
If
den te vermyden,, om het te herhaalen. Staa op uit
31/
,/ uwen Broom van toevallige rykdommen , die , \Terkreegen zynde , gy naauwlyks zoudt hebben kun.
t!
nen genieten , dewyl zy geene bewustheid van verdien.
St
lien met zich bragten ; keer weder tot redelyk en
2,
manlyk vlytbetoon, en merk de enkele gaven van Ge311
„ luk aan , als beneden de begeerte van een verfiandig
,, Man!"
!"
Als eene laatfte hoedanigheid eens Mans van Bedryf
heb ik vermeld, Vastheid van geest om zyn CharaEter te
bewaaren. Deeze zal by Heeds noodig hebben, bovenal
in den aanvange , en misfchien ve5r dat het Leevens.
plan , hier afgefchetst , by hem eene onveranderlyke het).
helykheid geworden is, gelyk het zeker door den tyd , en
het welgelukken , worden zal. Goede voorneemens op
te vatten is een taken van eerie braave, die te houden en
te volvoeren ittekt ten blyk van eene groote , Ziel. Het
eene valt gemaklyk en natuurlyk , en gefchiedt by de
meesten als zy het tooneel der Wereld optreeden; het
laatfte verkrygen weinigen , zonder eene onbuigzaame
Standvastigheid , die voor geftaage aanvallen blootftaat,
en eene ftriktheid van Zelfbefiuur , die zommigen fireng
en onnoodzaaklyk zal voorkomen. Maar,, in alle groote
ontwerpen , is volitandigheid , en zekere maate van gefirengheid , noodig. Wie zich op eene , zaak van aanbe.
lang toelegt, moet zich door geene beuzelingen laaten aftrekken ; daar voor te bezewyken verraadt of zwakheict
of onftandvastigheid. De Man van Bedryf vormt zyn
plan, en is kloekberaaden in het te volvoeren.
Laat ik nog kort/yk , als een tegenbeeld vaR het dus
verre ontwikkeld Character, 't geen ik vertrouw dat een
daadlyk beftaan heeft, in overweeging neemen , dat van
eenen , die. Voorgeeft een Man van Bedryf te weezen , een
die geen plan, of, volgens een gewobu zeggen , geen barsfens, heeft om zaaken te doen.
Hy is eene foort van Naabootzer der opgemelde hoeda.
nigheden. — Hy is , by voorbeeld , niet ontbloot van
Gezond Verftand , maar gebruikt het zo zeldzaam , en zo
zeer te onpasfe, dat weinigen hem voor den Man van
Gezond Verftand groeten. — Hy is niet Onmaatig , doch
de minfte verzoeking heeft genoegzaame kragt, om hem
van
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van zyne Maatigheid of te brengen. Hy beteft de
waarde des Tyds in zo verre , dat hy altoos iets doet;
maar hy verrigt alles in eene verwildering, en, fchoon hy
een fterken alkeer hebbe van ledigheid, kan hy geen voldoend verflag geeven van 't geen hy gedaan heeft. —
Hy poogt flipt in zyn doen te weezen; doch hem komen zo veele dingen op zynen weg voor, dat zyn leeven
in geduurige ftruikelingen beilaat. — Hy wenscht zyne
zaaken vaardig uit te voeren; maar ontmoet zo veelvul.
dige afbreekingen , dat alles met wanlust, en traaglyk,
fpoedt. — Hy is niet verkivistend in zyne Leevenswyze ; doch gy befpeurt niets geregelds , niets vervrolykends,
in zyn Huislyk bedryf. — Hy klaagt Reeds van vertnoeienis , nogthans verrigt by geen zigthaarett arbeid,
uitgenomen lichaamsbeweeging. — Hy fort aanhoudend
klagten uit over gebrek aan tyd, egter laat by het eene
uur voor, het ander naa, verloopen, zonder het tegenwoordige, 't geen in zyn bereik is, aan te grypen.
Met den woord , het voorheen gefchetst Character was
dat eens Mans van Bedryf ; dit niet meer dan dat van
een Bezig Man 1
41•1•11711■
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WAARNEEMING VAN EEN BYZONDER VERSCHYNZEL,
HET WELK BY EENE DOODELYRE ONTSTREKING
DER ONDERBUIKS-INGEWANDEN PLAATS VOND.

Dook R...... M. D.
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men in Ziekten , fchoon zy door hunne tekenen vry kenbaar zyn , nogthans zomtyds een of
ander verfchynzel waarneemt, het geen by 't Leeven van
den Lyder onverklaarbaar voorkomt , en waar van men
de oorzaak , zelfs na den Dood, en by infpeaie van het
Cadaver, nog maar zeer pasfelyk wcet aan te wyzen ;
bier van kan de volgende Waarneeming ten bewyze
itrekken:
De Heer V. H. , een zeventig jaarig Grysaard laboreerde, in de maand December van bet Jaar 1783,
' aan
eene zo hevige febris Catarrhalis , dat hy, niet zonder
groot leevensgevaar, van dezelve herftelde: dan daar op
volgde een buitengewoon Berke eetlust , die hem , in
weerwil van alle afraadingen , ja als 't ware tegen zyn
eigen wil, noodzaakte veel meer„voedzel te gebruiken dan
by
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by verteeren konde ; dit hield aan tot in de daarop volgende maand February 1784 , wanneer men by hem eene
langzaame , doch kennelyke, vermindering van kragten
waarnam , en waar by zich van tyd tot tyd eene fluipende
Koons voegde , - die door geenerhande naiddelen te verdcyven was.
Dit wierd gevolgd door eene aanhoudende neiging tot
overgeeven, met geftadigen dorst, en een drooge , doch niet
beflaagen , tong ; zynde de pols wet verfneld, maar noch
vol , noch zeer gefpannen of gezonken. Een zagt braakiniddel uit de ipecacuanha, op zyn begeerte, hem toegediend , deed geene andere uitwerking, dan dat daar door
een weinig dunne flyrn uitgeworpen, eene zeer groote
benaauwdheid verwekt., en de dorst uittermaaten vermeerderd , wierd. Ondertusfehen bleef de Vomituritie aanbouden , en hier door kreeg men vermoeden , dat 'er
ontfleeking in de maag , of dunne darmen , plaats mogt
vinden ,waar tegen men dan ook alle gepaste huipmiddelen ,
te weeten zagt verkoelende , blood verdannende en Ended* weerende , middelen , zomtyds met byvoeging van een
weinig-Laudanum, in kleine giften telfens , en altyd laauw,
doch zonder vrucht , het gebruiken: even weinig nut deeden uitwendig aangelegde floovingen , uit rotting tegenflaande Kruiden met rooden wyn vervaardigd , en infpuitingen , uit het afkookzel des Koortsbasts bereid.
De dorst wierd vervolgens onleschbaar,, in weerwil van
alle verfrisichende dranken , om dat dezelve doorgaans ,
en vooral indien de teng wat overvloedig genomen was,
weder overgegeeven wierden : dan 'er voegde zich , orntrent agt dagen v66r den dood , nog een verfchynzel by,
bet welk de aanweezigheid eener ontfteeking wel buiten alien twyfel beide , maar het geen, uit hoofde van
derzelver plaats en uitwerking, gansch niet gemakkelyk
te verklaaren was. Te weeten, in het weeke benedenfte
gedeelte des Buiks aan weerszyden onder de korte Rib.
ben , befpeurde men, niet alleen op het uitwendig aanraa•
ken met de hand , maar zelfs duidelyk voor het oog
zichtbaar, eene allergeweldigite klopping , die zelf zo flerk
was, dat de beddedekens daar door eenigermaate opgeligt wierden, ten minflen , dat men, door drie a vier dik
van dezelve, den flag daar van tegen een opgelegde hand
ontwaar wierd: ja geen llagader, hoe Berk werkende , is
in that eene berker pulfatie to veroorzaaken , dan elk
der onnianders hier befpeurde. Zoortgelyke verfchynzeltaa
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len zyn wel door hartkloppingen veroorzaakt, mar, zo
verre my bekend is, nimmer in dien hoogen trap by ontfteekincren van weeke deelen waargenomen ; dezelve hield
aan tot omtrent vier-en-twintig uuren v66r den dood, wanneer zy verflaauwde, en evenredig met de pols verzwakte; de dorst echter bleef tot weinig uuren v66r het overlyden aanhouden ; zynde de Lyder, door de geheele Ziekte,
tot aan het laatite oogenblik , volkomen by zyn veritand
niet alleen , maar zelfs opgeruimd van geest, gebleeven ,
en zonder dat by de minfte pyn in de aangedaane deelen
gevoeld heeft.
Op den volgenden dag, be yond men den Buik , van het
Borstbeen of tot aan de Schaambeenderen, loodkleurig en
zeer opgezwollen ; by het openen derzelve ontitond 'er
een fterke cadavereufe flank , die, by het beroeren der
Ingewanden, nog veel heviger wierd.
Van het Net (Oinentum) was geen het minite fpoor
meet te vinden , en de Ingewanden lagen dus onmiddelyk onder het buikvlies (Peritonceurn); de Darmen waren op zeer veele plaatzen ontftooken , en op zommige
reeds in koudvuur overgegaan , inwendig door weinig
floffe, maar wel door eene menigte luchtdeelen , uitgezet.
De Maag was, aan derzelver in- en uitgang, ook de
grond van dezelve, nevens de geheele twaalfvingerige
Darm , door het koudvuur aangetast. De Lever was
zeer loodkleurig, de Galblaas ledig, de Milt geheel ontaart , knoestachtig, hard , en iterk opgezwollen , zo als
ook alle bloedvaten zeer opgezet waren.
Het boven- en oxiderfle gedeelte van het Darmfcheil
( Mefenterium f..59 Mefocolon) waren al mede tot bederf
overgegaan, 'er was weinig of geen vet aan te vinden ,
en de Klieren doorgaans verhard. De Buiksholte bevatte,
even als het Hartezakje , een weyagtig bedorven bloed: het
Hart zelve was zeer groot en opgevuld, de Longen hier
en daar met knoestachtige hardigheden bezet en opgezwollen ; zynde de overige Ingewanden, voor zo verre de
tyd en gelegenheid bet onderzoeken gedoogden, in een
natuurlyken flaat bevonden.
Van waar nu die zo geweldig zwaare klopping? dezelve is vry zeker door de bykans algemeene ontfteeking
der Ingewanden veroorzaakt ; maar hoe kunnen die bloedvaten , waar van de groote takken al tamelyk in de diepte liggen, en de overigen door zwaare fpieren gedekt, en
214
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alle in weeke deelen gewikkeld zyn , zulk eene Berke kragt
uitoefenen ? By het Leeven van den Lyder wierd
dit ook aan derzelver werking toegefchreeven , en , door
het openen van het Lyk , fchynt het te biyken , dat men
zich ook in die meening niet bedroogen heeft, of liever,,
men ontdekte geene andere oorzaak , dan de ontflooken
ingewanden , waar door die geweldig fierke klopping
konde verklaard worden.

NATUUKLYKE HISTORIE VAN D1 ZWARTE EN BRUI■
NE BEND.

(Volgens den Heer nz BUFFON.)
en heeft voorgewend , dat de Zwarte Eend , in 't
Latyn Arias Mgra, in 't Engeisch , in het Landfehap York, Scoter, en in 't Fransch Macreufe , even als
men waande van de Rotganzen , uit Mosfellchelpen , of
verrot bout, voortkwamen (*); wy hebben genoegzaarn
deeze fprookjes wederlegd (thwaar mede men de Natuurlyke Historie , zo in dit als in andere gevallen , maar al
te vaak bevlekt heeft. De Zwarte kenden leggen eijeren ,
broeden, en worden gelyk de andere Vogels gebooren. Zy
bewoonen , by voorkeuze, de Noordlykfte Kusten en
Eilanden , van waar zy, in grooten getale, 's Winters,
Tangs de Kusten van Schotland en Engeland , en op de
Franfche, komen om aan de laatstgemelde een elendig
Wild te verfchaffen , 't geen egter met groot verlangen
wordt te gemoete gezien door onze Kloosterlingen , die,
van alien gebruik van Vleesch verflooken, en, niets leevends dan Visch eetende, ,zich het nuttigen deezer Vogelen veroorloven , in het denkbeeld, dat zy, gelyk de
Visfchen, koud bloed hebben ; terwyl geen ander dan
warm 9

M

par feu M. tIRAIND011*
1680. [Eene keurige
Befahryving en Afbeelding van de Mosfel , waar uit men
deeze Vogels herkomItig rekende, kan de Nederduitfthe Leezer vinden in de Uitgezogte Verhandelingen , by HOLTTUYN.
II D. bl. 576s]
(t) Zie de Nat. Hist. van de Rot- en Ringelgans, in onze
Nieuwe .ellgem.
Letrereef: 1V D. ade Stuk, 1)1. 607, enz.
CI) Train de l'Orlgine des Maerenfes ,
GE, de la Facilte de Montpellier, Caen
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warm, en wel zo warm bloed als dat der andere Vogelen, haar eigen is; doch met dit alles blyft het waarheid , dat het zwarte , dorre en harde , vleesch van de
Zwarte Eend, veeleer eene fpyze is voor de kwelling van
het vleesch gefchikt, dan een lekker beetje.
De Pluimadie van de Zwarte Eend overeenkomflig met den naam, zwart. De geftalte is omtrent gelyk aan die van de Genseene Eend; doch wat gedrongener en korter. RAY heeft opgemerkt , dat het uiterfle
van het bovenfte gedeelte des Beks niet eindigt in een
hoornagtigen nagel, gelyk in alle de foorten van dit geBaehr. By het Mannetje is het grondftuk van dit gedeelte des Beks, digs by den Kop, zeer opgezet, en vertoont twee verhevenheden van eene geele kleur ; de Oogleden hebben dezelfde kleur; de vingeren der Pooten zyn
zeer fang, en de Tong is zeer groot.
De Heer EAILLON , die kundige en onvermoeide Waarneemer,, dien ik zo menigmaal heb aangehaald, over de
Watervogelen handelende, heeft my de volgende Waarneemingen medegedeeld :
!I De Noorde en Noordweste Winden brengen op onze Kusten van Picardie, van de maand November tot de
maand Maart, verbaazend groote benden van Zwarte Lenden; de Zee is 'er als 't ware medeiroverdekt; men ziet
ze, zonder ophouden, by duizenden, van pleats tot plaats
vliegen, op het water verfchynen, en elk oogenhlik weder verdwynen. Zo ras een Zwarte Bend zich in 't water dompelt , volgt de geheele bende , en komt eenige
oogenblikken daar naa weder to voorfchyn. Wanneer de
Zurde en Zuidooste Winden opblaazen , verwyderen
zich van owe Kusten ; en de eerfle Winden uit dien
hoek , in de maand Maart, doen ze geheel verdwynen.
2) Het meest geliefde voedzel der Zwarte Eenden is
eene foort van dubbele ,Schelpvisch , dun en wit, vier
linien breed , en omtrent tien lang, , waar mede de ftranden op veele plaatzen bezet zyn. 'Er zyn vry uitgeftrekte bankers , welke de Zee by ebbe aan de kanten
ontdekt. Wanneer de Visfchers bemerken dat , volgens hun zeggen , de Zwarte Eenden na de Vaimeaux
(dus noemen zy die Schelpen) duiken, fpannen zy hunne
Netten horizontaal , maar zeer ruim boven deeze Schelpen, en ten hoognen twee voeten boven het mind: wanneer weinig uuren daar naa, de Zee weder opzettende,
deeze Netten met zeer veel waters overdekt, en de Zwarte
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te Eenden by de eb op twee of drie honderd fchreden
van den oever afblyvende , dompelt de eerfte , die deeze
Schelpen ziet, in het water , elle de andere volgen , en
het Net ontdekkende, 't welk tusfchen hun en het lokaas is , verwarren zy zich in de dryvende maazen , of
indien 'er eenige, wantrouwender,, zich daar van verwy=
deren, en 'er boven heen gaan, raaken zy 'er welhaast
in verward, gelyk de andere; weg willende naa dat zy
verftrikt zyn, blyven zy 'er alle, en by de ebbe gaan de
Visfchers ze uit het Net haalen, waar zy aan den kop
de vleugels of de pooten, vasthangen.
0, Menigmaal heb ik die Vogelvangst bygewoond. In
een Net van vyftig vademen lengte , en een en een half
vadem breedte , vangt men, zomtyds twintig of dertig donzyn by 66n getyde ; maar in tegendeel 1Preidt men dikwyls de Netten twintig keeren uit, zonder 'er ddn enkele
magtig te worden : terwyl men veel gevaars loopt, om
de Netten gefcheurd te vinden , of ze geheel te verliezen.
s, Nimmer heb ik een Zwarte Eend enders dan boven
de Zee zien vliegen, 'en needs opgemerkt , dat zy fangzaam van vlugt zyn , en niet verre wegvliegen: zy verheffen zich ook niet hoog ; diktnaals komen onder het
vliegen de pooten in het water. 't Is waarfchynlyk , dat
de Zwarte Eenderilt zo vrugtbaar zyn als andere Eendvogels : want het getal , 't welk elle jaaren komt , is
verbaazend , en , niettegenflaande het groot getal 't welk
gevangen wordt , fchynen zy niet te verminderen."
Den Heer BAILLON gevraagd hebbende , wat by dagt,
wegens het onderfcheid van het Mannetje en Wyfje , in
deeze Vogelfoort , en over de Eenden met graauwe vederen , Grifetter geheeten , door eenigen voor de Wyfjes
gehouden , gaf by my ten antwoord :
Grifette is zeker een Zwarte Eend , zy heeft 'et
99 De
volmaakt de gedaante van : men ziet deeze Grifettes altoos in gezelfchap van andere Zwarte Eenden; zy voeden
zich met dezelfde Schelpen , ilikken ze gelled in , en
verteeren ze. Men vangt ze in dezelfde Netten ; zy vliegen even flegt , en op dezelfde wyze , byzonder eigen aan
de Vogelen, die de vleugelbeenderen meer agterwaards
hebben dan de Eenden, en de ho/ligheden , in welke de
twee fchouderbladen eindigen ,zeer digt aan elkander. Eeu
maakzel, 't welk, hear het zwemmen gemaklyk maakende ,
teffens ftrekt om haar het loopen zeer moeilyk te doen
worden ; ert zeker heat geen Eendefoort de Sclienkels
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op die wyze geplaatst : eindelyk is de finaak van bet
vleesch volmaakt dezelfde. Deezen Winter heb ik
drie van deeze Grifettes geopend, en ze Wyfjes bevonden.
Van den anderen kant is het getal deezer Grifettes
veel kleinder, dan dat der Zwarte Eenden: dikwyls treft
men geen tien tegen honderd andere aan , als men de
Netten ophaalt; zouden de Wyfjes by deeze foort in zo
geringe menigte weezen?
,, 1k beken openhartig, dat ik niet genoeg gezogt heb,
de Mannetjes en Wyfjes te onderfcheiden. heb eert
groot aantal opgezet , en zogt altoos de zwartfte en
grootfte uit: alle deezen beyond ik Mannetjes,uitgenoment
de Grifettes. 1k geloof, ondertusfchen, dat de Wyfjes
wat kleinder en minder zwart zyn: of ten minften, dat
zy die Joffe fltrweelagtigheid niet hebben , welke bet
zwart van de Pluimadie der Mannetjes zo donker maakt."
Het fchynt ons toe, dat men uit dit.berigt moge be.
fluiten, dat de Wyfjes der Zwdrrto Eenden, ecn weinig
min, zwart en graauwer zynde dan de Mannetjes, deeze, Grifettes, of meer graauwe dan zwarte Eenden, en
die in geene genoegzaame veelheid zich voordoen , oat
elle de Wyfjes by deeze Vogelfoort nit te maaken, met
de daad de jonge Wyfjes zyn , die niet dan met den
tyd al het zwart haarer Pluirnadie krygen.
Naa dit eerfte . antwoord, heeft de- fieer namt,ON ons
nog de volgende Aantekeningen gezonden , van genoeg
belangs om geheel vermeld te worden: 'lc heb dit Jaar
1781, verfeheide maanclen lang l onder myne Vogelen een
Zwarte Eend gehad. 1k gaf haar geweekt brood en Schelpen tot voedzel. Zy werd zeer gemeenzaam. -- Tot tilts
lang, had ik geloofd, dat de Zwarte ,Eenden niet konden
loopen, dat haat inaakzel Naar van dit vermogen beroofde; ik hield my des te voller overtuigd, dewyl ik me.
nigmaalen aan den zeekant, by een ftorm, Zwarte Benden en Penguins leevende gevangen had, die niet konden voortkomen , dan met„behulp ,der vleugelen; maar
deeze Vogels waren, buiten twyfel, zeer veel verinoeid
door bet than der golven : deeze omftandigheid, op welke ik geene agt geflaagen had , bevestigde my in myne
dwatling. 1k heb zelfs ontdekt , dat de Zwarte Send
wel loopt, en zelfs min traag dan de Rolfe Bend: zy
waggelt eveneens elken flap, het lyf hykans recht over.
elude houdende,• met elken pool beurtlings op den grone.
Cc
MENG. 1793. NO. 9.
trap.,
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trappencie , en dit vry ['Jerk: haar loop is langzaam; indien men haar aandryft, yak ze omver, dewyl de poogingen, om fneller te loopen , haar het even wigt doer
verliezen. Zy is onvermoeid op het water, en loopt als
'r ware met de grootfte vlugheid over de golven; doch
op den grond kan zy geen voordeel trekken van de fnelheid hairer beweeging : de myne bleek gevoerd te zyrt
uit de plaats , welke de Natuur voor elk Weezen beftemd
heeft.
,, In de daad, myne Zwarte Eend had een zeer on.
gunftig voorkotnen ; elke beweeging veroorzaakte vernmeiende fchokken in 't geheele lichaam; zy liep nooit dan uit noodzaaklykheid; zy lag neder, of ftond over
einde als een paal , il*t den bek op de borst ; altoos
fcheen zy my droefgeestig; geen enkele rein heb ik haar
met vrolykheid , zien baaden, gelyk andere Watervogels,
die ik in grooten getale heb; nooit kwam zy in de kona,
die gelykgronds is, dan om het, brood , 't welk ik 'er
inwierp, op te eeten : wanner' zy geeeten en gedronken hadt, hieldt zomtyds dook zyrna den
grond, om de kruiThels, daar heen gezakt , op te)zoe.
ken. Indien een andere Vogel iich nevens haar te water bete, en baby kwam, poogde zy dien te verdryven,
door niet den 'bek te Nan; ftoridt deezen den aanval tegen dan dook de Zwarte .Eend , en naa twee of drie
keeren gcklOokesi te hebben om te ontkOmen , ging zy
nit het water; flaande een Deer, zagt en helder geluid,
niet ongelyk aan .den eerfteit, toot] op een dwarsfluit: dit
't welk ik van haar hoorde, en zy
is 't eenig
herhaalt het telken reize, dat men haar nadert.
„ Begeerig om te weeten , of deeze Vogel het lang
under water zou 'amen houden, heb ik denzelven met
geWeld 'er onder teftooken; naa 't verloop van twee of
dtie minuuten; deedt-hy alle pOogingen om los te •ko/nen „ en fcheen veel te lyden: los gelaaten, kwam by
zo fchielyk boven een kutk. Ik dagt, dit by her
veel Langer onder water zou' hebben kontien uirbouden,
dewyl by dikwyls in zee meer dan dertig voeten diep
duikt, om de Schelpen, het geliefde aas, te vinden.
„ Dit Schelpvischje , tusfichen de vier en Vyf .linien
breed, en omtrent den duhn lang, is het voornaathfte
voedzel van de Zwarte Eend: zy houdt zich Hier bezig
met de Schelpen te opener ; de gedaante van den bek
iaat deeze bewerking niet toe ; zy Wit ze geheel In , en
SW-
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verteert ze in weinig uuren. Ilt gaf op aninaal 'er twintig en meer aan de Zwarte Eend, zy at 'er van, tot dat
de krop tot den bek toe vol was , als dan volgde 'et
witte drek , en was deeze groenagtig wanneer de Vogel niets dan brood at ; doch altoos vloeibaar. Nimtnet
bob ik gezien, dat zy kruiden, zaaden of graan , at, gelyk
de Wilde Lend, en andere van die foort. -De Zee .is haat
eenig element. Zy vliegt zo flegt als zy loopt. Menigmaal heb ik my vermaakt, met groote benden in Zee te
zien , en met een goeden verrekyker waat te neemen;
doch nooit ontdekt, dat zy hoog opvloogen , of viiegende een grooten weg atlagen ; onophoudelyk tuimelen zy
boven de oppervlakte des waters.
„ De vederen van deezen Vogel zyn zo digt en °peen.
gepakt, dat zy, nit het water opkomende, en zich affcbuddende, geheel niet meer nat zyn.
Dezelfde oorzaak , die zo veele andere Vogels lit
myn- Vogelplei'n heeft doen omkomeu beeft ook den
dood gedaan aan myna. Zwarte Eead. De zagte en tee
dere huid der pooten word gewond door het
nand en fteengruis , 'er kwamen vereelringen onder elk*
zamenvoeging der leden; eindelyk word de huid zo verfleeten , dat de zenuwen bloot kwamen. Zy durfde niet
meer gaan, of zich in 't water begeeven; elke tred vermeerderde de fmerte. lk bragt Naar in myn tuin, op..een
grasveld onder eene korf ; daar wilds zy niet meet
eeten, en flied, korten tyd daar. op."
Glider bet groor getal der Zwarte Emden, die, in, den
Winter, op onie Kusten van Picardie komen , ontdekt
men 'er eenige , die veel grooter zyn dan de overige;
men nom* ze Double Macreufe ;- in 't Zweedsch heat
dezelve Swaerta , en in 't Engelsch Great Black. Due. Ilehalven dit `onderfcheid in grootte, hebben zy ten witte
plek aan den- hoek van het oog , en een witte •ftree0
over de vieugeis, terwyl de Pluirnadie der anderen geheel
zwart is: deeze characters zyn genoegzaam- om. deeze
Groote Zwarte Lenden aan te merken els eene tweet,*
foort, die blykt veel min talryk te zyn dan de voorige;
doch voor het overige daar • aan gelyk is, in maakzel en
hoedanigheden. RAY heeft, in de maag en ingewanden
deezer Vogelen , overblyfzels van Schelpen gevondeni
waarfchynlyk van dezelfde foort als die, welke, volgent
den Fleet eiaLt.oN, de gelieftifte fpys der Zygote fienden
ultmaakt.
Men
C
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Men heeft nog een Zwarte Lend , die zich onderfcheidt
door haaren Bek, door den Heer DE BUEFON Canard du
Nord, en, met onderfcheiding , le Marchand, geheeten.
De groote Bek is plat , breed , met een oranjewerwige
ftreep geboord , die , om de oogen loopende , een brit
fchynt te vormen (*). Deeze Groote Zwarte Eend komt
's Winters in Engeland; zy ltrykt neder in de Weidlanden , en eet het kruid (t). De Heer EDWARDS meent
deezen Vogel te herkennen , in eene der Afbeeldingen
eener kleine Vogelverzameling , te Anifterdam in den Jaare
1679 . in 't licht gegeeven, door NICOLAI VISCHER, waar
dezelve den naam draagt van Turma Anfer ; een naam,
welke betrekking fchynt te hebben op de grootte deezes
Vogels, die de grootte van de Gemeene Eendvogel overtreft, en teffens fchynt aan te duiden, dat deeze Vogels
by benden vliegen: en naardemaal ze in Hudfon's Baai
gevonden worden , en daarom by EDWARDS den naam
hebben van Great Black Duck from Hudfon's bay, kunnen
de Hollanders ze wel gezien hebben in de Straat David:, ter gelegenheid van hunne Walvischvangst in dien
oord.
Lnesnens noemt ze daarom dinar per/picillata.
(1 9 RAY, S,ynopy:
p. 138.

WAARNEEMINGEN BEHOORENDE TOT DE NATUUR.
LYKE HISTORIE DER WESPEN. Door den Heer
L. LEVADE, M. D.

(Ontleend nit de Histoire & Memoires de la Societe des
Sciences Phyfiques de Laufanne. Vol. III.)

I

n de maand 0&ober,, des Jaars 1788 , nam de Heel*
LEVADE waar , dat eenige Wespen op het vangen
van Vliegen loerden , dat zy de Pooten en Vlenge/s, van
die zy kreegen, of beeten , en de verminkte romper in
haar nest bragten. —
. Hy verzekert ook, dat, omtrent
het einde van die maand, een Wespennest ontdekt wierd,
met zeer veele Wespen daar in, die in volkornen kragt
fcheenen. Uit , deeze bevindingen leidt by af, dat de
Abbe LE PLUCHE CU de Heer VALMONT DR BOMARE
ongelyk hebben , met te beweeren , dat deeze Infeeten bunne Jongen, by het aannaderen van den Winter, vernielen.
De
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De Heer LEVADE geeft` een voorbeeld op , 't welk
uitwyst , dat de Wesp , niettegenItaande haare natuurlyke wildheid , vatbaar is voor verknogtheid aan haaren
weldoener. Ben klein Wespennest gevonden hebbende ,
waarin drie digtgeflooten celletjes zich bevonden , nam
by het na huis , en zette het onder een glazen klok :
naa verloop van weinig dagen kwamen- 'er twee jonge
Wespen te voorfchyn : en dewyl by (aan dezelve geen
voedzel gaf, dan eenig Teriakel, 't welk by de Diertjes
op den top van zyn vinger aanboodt , werden zy welhaast , zo tam en gemeenzaam met hem, dat zy, by het
opneemen van het glas, terftond op zyn hand gingen
zitten, daar bleeven , en zich weder onder het glas lieten brengen, zonder eenige poogingen te doen om, te
ontvliegen , of hem te lteeken.

ZENIGE BYZONDERHEDEN VAN HET EILAND TENERIFFE
EN BOVENAL WEGENS HET BEKLIMMEN VAN DEN
PIER. Door den Luitenant
(Ontleend nit eenen Brieve van dien Heer aan JOSEPH
Esq. M. P. F. R. S. F. S. A.)

D

JEKYLL,

e Berigten , ons medegedeeld van den beroemden Piek
van T'enerif'e, zyn veelvuldig ; loch zy verfchillen
weinig van elkander, dan ten aanziene van de hoogte ,
aan dien Berg gegeeven, en omtrent de bezwaarlykheid
van het beklim men diens Bergtops.
- De Canarifche Eilanden, zeven in getai , van welke
Tenerife 'er een is , waren den Ouden bekend onder den
naant van de Gelukkige Eilanden ; doch naardemaal de
Piek noch door oude Dichters , noch door oude Aardryksbefchryvers, vermeld is , mogen wy veronderftelien ,
dat die Berg een Vulcanirch Voorthrengzel is der Middel-Eeuwen tusfchen den Val des Romeinfchen Ryks-, en
den aanvang der Veertiende ,Beuvve , wanneer dezelve
eerst ontdekt werd door Zeevaarenden.
Het eerfte gedrukt Verilag van deezen Uitwas der Aarde, welke wy ons weeten te binnen te brengen, van Perfoonen die den Top beklommen hadden , werd in 't licht
gegeeven door Bisfchop SPRAT , in zyne Historie van
de Koninglyke Societeit , MDCLXVII, onder den Tytel :
Relation of the Pico Tenerife. Recieved front foie• conCc 3
.fids•
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fiderable Merchands and Men worthy of Credit, who went
to the Top of it.
Een tweede Verhaal verfcheen in de Philofophical Transanions , N o . 345. p. 317 , opgefteld door Mr. EDEN ;
waar toe veele volgende Schryvers over dit Onderwerp,
to meermaalen, den Leezer geweezen hebben.
Een derde Verhaal werd , in den Jaare MDCCLII, aan
de Koninglyke Societeit overgeleverd , in een Papier,
ten Opfchrift voerende: Obfervations made in goining up
the Pic of Tenerife, by Dr. THOMAS HEBERDEN.
In de History of the Discovery and Conquest of the Cavary Islands , by GEORGE maks MDCCLXIV,treffen wy
ten vierde Verhaal aan (*).
De Luitenant RYE, vergezeld door den Kruidkundigen
3-leer nuRToN, bezogt Tenerife, op zyn. Tocht na New
South Wales, aan boord van de Gorgon, gevoerd door
Capitein PARKER. Zy ankerden in de Baay van Santa
Cruz , aan de oostzyde des Eilands, op den zestienden
van April des pars MDCCXCI, en te land na Oratava
voortrekkende, vonden zy den grond zeer vrugtbaar, te
trodden van de verwoestingen der Natuure, en de uitwerpzelen van een Brandenden Berg, die bet gelaad des
Aardryks bier zeer rnisvorrad en vaneen gereeten heb.
ben.
't Was, zegt de Luitenant RYE, twee nuren in den
margenitond, toen wy Oratava bereikten. Het yolk van
den Mize, waarin onze Muilezeldryvers ons winden bren.
gen , weigerde ons in te neemen. Hoe zeer wy ook
vermoeid waren, moesten wy bykans nog een myl voortttekken,, hugs een ongemaklyken en (lei' opgaanden weg,
ter wy huisvesting konden krygen, 't geen eindelyk ,
fellow/ Met zonder moeite, 'gelukte. Onze onkunde in de
taal was een bykans onoverkomelyk gebrek ; dock naa
bet berhaa/en van een korte Pantomine , verkreegen wy
eenige Eyeren, een glas Wyn, en een Mat em op te leggen. Wy hadden Reisbundels met wartne Kleederen, om
met dezelve dns te dekken tegen de fnydende winden op
den Pick, en dceze ftrekten ons tot huviclkusteus. Veelerlei
(*) Wy Lebben, in onze Vatted. Letteroef. IV D. 2de Sulk,
tl, 533, eerie .13efchlring van het Eiland Tenerife , van den
JOHN LINDSAY, gegeeven, die met het tegenwoordige
SteA ;dt wet vetdient verieleeken to warden,
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lei -ongedierte kroop op en om ons; doch onze vermoeid.
heid deedt ons tot den morgenflond flaapeu.
Wy reezen toen op, om een waarlyk grappig tooneel
re zien , en 'er onze rol op te fpeelen. Het yolk van
den Huize was ras rondsom ons vergaderd. Wy fpraken alien hard op, en langen tyd, zonder te bedenken
dat wy elkander niet verftonden. Onze ifemmen waren
gepaard met heftige gebaaren tot dat wy, als 't ware
alien op edn oogenblik van de ongerymdheid onzes bedryfs
overtuigd, eenige minuuren flilzweegen.
De Waard ging toen ten huize uit, doch keerde fpoedig weder met een oud Spaansch Soldaat , die eenigen
tyd Krygsgevangen in Engeland geweest was , en onze
Taal redelyk wel verItondt. Door diens onderrigting kreeg
de Herbergier kennis van ons oogmerk , om den Pith
re beklimmen; en van onze begeerte, dat hy onmiddelyk
ons Mailezels en Gidfen zou bezorgen. Zonder in twyfel te hangen , verklaarde hy ons oogunerk volitrekt onuitvoerelyk. Hy hieldt zich,verzekerd, dat, in dit Jaargetyde, geen Gidfen het onderneemen zouden ons te vergezellen; dat veelen der Bergbewoonders , die heen gegaan waren, om hunne Geiten op de kanten der Bergvlakte te zoeken, en deeze lag zeven of acht mylen van
den Piek , omgekomen waren door de geweldige koude.
Eenigeu ook, voegde by 'er nevens, die eene `onderneeming, , gelyk de onze, haddeti willen doorzetten , waren
nimmer te rug gekeerd. Van dien aart waren de drangredenen die onze Waard en zyne Familie bybragten, om
ons van ons plan te doen afzien ; en, in de daad, zy
fcheenen eene vriendlyke belangneeming in ons te ftellen.
Maar bemerkende, dat wy, desniettegenftaande, vast beflooten hadden lien Tocht te doen beloofden zy alley
te zullen aanwenden , om ons Gidfen te .bezorgen. 'Er
verliepen eenige uuren, een wy, herigt van eenigen Gids
kreegen : dan eindelyk traden 'er twee rustige Boeren in,
en booden zich aan om ors zo verre als de Plakte te
brengen; maar zy belachten , als eene ondoenlyke zaak,
ons denkbeeld, om den Top van den Piek te beklimmen.
Naardemaal zy bemerkten, dat hunne ruwe gemeenzaarn.
held en boerfche geestigheid ons niet zeer rcheen te bevallen, namen zy .vervolgens een ernfliger" toon aan, en
verklaarden ons, dat, indien het zelf moelyk ware den
Pick te bereiken, wy, daar zynde, onvertnydelyk zouden
emkomen: zy drukten zich zo lterk door tekens en gesten
uit,
CC4
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dat wy hun volkomen begreepen , zelfs v66r dat onze
dude Soldaat hunne meening ons breeder verklaard bath.
Wy verzekerden bun daar op, dat,indien wy het onveilig of onvoorzigtig vonden, verder dan de Ylakte te
gaan wy zeker zouden te rug keeren. — Hierop gal
onze Tolk ons onmiddelyk te kennen : „ Indien gy het
• niet doet, zullen zy geene zwaarigheid maaken u te
• verlaaten; het is, ik verzeker het u, geenzins ze/c1„ zaam, dat Vreemdelingen te deezer plaatze bun leeven
• verliezen door hunne eigene flyfzinnigheid." Hy bekragtigde Bit met het bybrengen van een geval, 't welk,
in eeh gunftiger Jaargetyde , twee jonge Heeren overkwam, die men, door hunne Gidfen verlaaten, eenige
dagen daar naa vondt, bykaus van honger bezwykende,
naa dat zy zich genoodzaakt gevonden hadden, hun eigen
water, tot lesfing van den Borst, te gebruiken.
Wy verzogten onzen behulpzaamen ,Soldaat om een
verdrag met deeze Boeren te treffen, om ons te brengen
zo verre zy konden, met ioezegging, dat wy hun ryklyk zonden betaalen, en hem eene vergelding doen voor
zyne moeite, ten onzen opzigte- genomen. Hy bewoog
bun dat zy ons tegen morgen zouden opwagten met
hunne Mui/Ezels ; den dag thans te verre verflreeken
zynde, Zy zouden gereed zyn om te vertrekken op
welk een uur het ons behaagde, ons geleiden -,en te Orcatava te rug brehgen, your acht Dollars; wy verbonden ons,
bun en hunne Beesten op den weg te zullen onderhouden ,en fcheidden wel vergenoegd van elkander. De oudeSoldaat befchikre den naodigen voorraad tot de Reis; bethank in twee of drie Zoutevisfchen, twee douzyn harcle Eyeren , een douzyn kleine Brooden , en eenigen
voorraad van 1V;ri, Wanneer wy fpraken van Water
mede te neemen, verzekerden zy ons, dat bet onnoodig
was; fchoon wy naderhand bevonden, dat zy, in dit opzigt, this hadden.
In dien tusfchentyd hadden wy gelegenheid am Oralava bezigtigen , en ontmoetten aldaar een zeer henscit
onthaal. ()ram is gelegen aan de zyde van een bu/tigen Berg, die langzaam na Zee afloopt. De Stad heeft
bet gezigt op een fchoone Baay, gefchikt vaor Schepen,
die niet zeer diep gaan, en 't is uit , dien hoacie , dat
dusdanige Koopvaardyvaarders daar veeltyds ankeren. Behalven de plaatslyke voordeelen, warden zy bier toe uitstiokt door den Wyn, de Vili&ten eta Groemen, die men
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in de Haven van Oratava goedkooper kan krygen, dan
te Santa Cruz. Deeze zyde is, in de daad, de vrugtbaartte van bet geheele Eiland, en verzorgt voor geen
gering gedeelte het overige. Niets kan fchooner of romanesker zyn, dan deeze bekoorelyke oord. De Huizen ,
men moet het bekennen , zyn laag, maar by uitftek net,
en van witten ileen. De Straaten kan men Met doorwandelen zonder ze te pryzen. Aan de eerie zyde loopt
een Kanaal , overvloedig voorzien van het zuiverst en
fumaklykst Water, 't welk, in 't loopen over een rotzigen grond, een aangenaam geruisch geeft. Elke omringarde Valei is een Wyngaard, bewaterd met ontelbaare
Beeken. Bergen boven Bergen, met Houtgewas bedekt,
verheffen zich tot de Wolken; en de verbaazende Piek,
boven alle uitfteekende, maakt het geheele gezigt altertreifendst.
Omtrent vier uuren in den naamiddag ward onze nieuwsgierigheid uitgelokt om eenige Roomsch Catholyke Plegtigheden te zien. Eene ontelbaare menigte Volks
de twee Beelden, van onzen Zaligmaaker en van Apostel PRTRUS ; de Beelden waren geplaatst op throonen,
met zeer fraaije door kunst gemaakte bloemen vercierd
en omringd door alle de Geestlyken van Oratava. By
elke Kerk hielden zy flit , zwaaiden hunne Wierookva,
ten , zongen hunne Liederen , en gingen dau weder voort.
De aandagt des Volks was menigmaal gevestigd op het
verfchynen van twee Vreemdelingen in bun midden , en
wy konden niet naalaaten op te merken, dat wy de voorwerpen van nieuwsgierigheid en des onderhouds waren.
Het behaagde ook aan den Gouverneur, op ons het
oog te vestigen: want, wanneer de plggtigheid des Ommeganas geindigd, en het Volk vertrokken was, fprak
een Heer, toen wy mede na huis gingen, ons in goed
Engelsch aan, en verzogt ons, zeer beleefd, dat wy met
hem na 't huis van den Gouverneur zouden gaan. Wy
iloegen die hcufche nitnoodiging niet af, en werden ingeleid by zyne Excellentie, diens Zoon , en verfcheide
Officieren. Zy ontvingen ons met alle blyken van vriendfehap , en vroegen, in den loop des gefpreks, near het
oogmerk onzer Reize. Wy gaven te verftaan, dat wy
voorhadden den Pick te beklimtnen , dat wy dit den volgenden morgen zouden onderneemen , met de hoop op
een gelukkigen uitilag. De Gouverneur verzogt ons, dat
Wy dit voorneemen zonden laaten vaaren , en het geheele
GeCc 5
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Gezelfchap , niemand uitgezonderd , was van 't zelfde ont.
raadende gevoelen. Zy verzekerden ons, uit eenen monde, dat zuiks nooit gedaan was in dit Jaargetyde , dat
eenigen , die het beftaan hadden , in die onderneeming
waren omgekomen. Nogthans ontdekkende , dat zy ons
van ons oogmerk niet konden afbrengen , raadden zy
ons op 't ernttigtte , dat wy ons digt by onze Gidfen zouden houden. De Boeren, zeiden zy, die zich als uwe
Geleiders hebben aangeboden , woonen in de nabyheid
van den Piek , en hebben hun leevensonderhoud voor!maamlyk van het Ys, 't welk zy, op gepaste tyden, haalen uit een groot Hol , twee mylen van den Top gelegen :
bier door waren zy in flaat om te bepaalen , op welk
een ryd, en hoe verre, zy het konden waagen. Zy voegden 'er nevens , dat, indien wy zelf in itaat waren om.
gereedlyk met hun in hunne eigene taale te fpreeken ,
zy geen oogenblik zouden vertoeven om met ons te redeneeren ; maar ons op 't onverwagtst verlaaten, indien
ivy het ondernamen een flap verder te gaan dan zy
veilig oordeelden. Wy bedankten hun voor hunnen goeden raad, en beilooten, ons zo na aan denzelven te houden als het met onze oogmerken overeenkwam.
De uuren waren ongemerkt voorby geglipt in dit aangenaam gezelfchap ; ontdekkende dat het hat .was, ftonden wy op, en namen affcheid. Men drong ons om te
blyven ; maar wy verfchoonden ons, met belofte, dat wy,
by onze wederkomst, hun andermaal een bezoek zouden
geeven. De Gouverneur gaf ieder van ons zyn hand,
zeggende , dat by wist dat dit de Engelfche gewoonte
was , en dat zy alien Vrienden van de Engelfchen waren. Het geheele Gezelfchap , eerst de handen op de
burst gelegd hebbende , volgde het voorbeeld des Gouverneurs. De Heer , die ons eerst in 't Engelsch hadt
aangefprooken , en die bleek een Geneesheer te zyn ,
boodt zich aan, om ons, daar wy Vreemdeiingen waren,
na ons verblyf te leiden , dit deedt ook de Zoon des Gouverneurs; doch wy wilden dit niet gedoogen.
Onze Waard wagtte ons op aan de deur. Wy traders
binnen , mar het Gezin vergaderd was , en ons ten
avondmaaltyd wagtte : welhaast ontdekten wy eene verandering in hun gedrag, en konden niet naalaaten elander te doen optnerken , dat wy deeze vermeerdering van
oplettenheid en vriendlykheid aan den Gouverneur te danken hadden. Het koette ons eenige moeite , hun over te
/ma-
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haalon om te gelyk met ons te avondmaalen en maakten zy zich nu niet fchuldig aan de mintie onvoegelykheid.
Te midden van den maaltyd tradt de Zoon des Gouverneurs met zynen Vriend binnen. Zy gaven te verftaan dat zy ons nogmaals kwamen zien, en verzogten onze Naamen te mogen weeten. Dit vergund zynde, fchreef
de Arts , die bleek onze Hoogefchoolen bezogt te hebben , dezelve op in een Gedenkboek. Ten zelfden tyde
verzogt by nogmaals ons te mogen beduiden , het hartlyk leedweezen , 't welk zy hadden , dat zy geen genoegzaamen invloed bezaten om ons een Tocht te ontraaden, in welken zeker zeer veel gevaars flak, en zich zo
weinig hoops op een gelukkig flaagon opdeedt. Waarop
zy ons den laatften dienst deeden , die in hunne magt
was. Zy zonden om onze Gidfen , die by hunne Muilezels lagen te flaapen, en bevolen hun, op het ailerernftigst, aile oplettenheid ten onzen aanziene te gebruiken.
Wy bleeven niet in gebreke om hun voor die belangneeming en dit gunstbetoon te bedanken, en namen daar op
affcheid.
De avondmaaltyd gedaan zynde, werden de flaapmatten te voorfchyn gebragt; het Gezin vertrok, om ons na
deeze bedden te laaten gaan. Thans viel 'er iets voor,
't welk cenige vreugde verwekte in het Gezin. Een Meld
bragt ieder van ons een toevoegzel van weelde, een vuil
hoofdkusfen , en wilde dat onder onze hoofden leggen,
doch zy borst in een fchroomlyke vlaag van lachen uit,
als zy zag dat wy deeze hoofdkusfens , welker inhoud
wy mistrouwden , onder onze voeten lagen. Haar gelach
wekte het geheele Gezin , dat in een nabygelegen vertrek byeen was , en haar onophoudelyk riep ; niaar dewyl zy door haar buitenfpoorig lachen niet in that was
om onderfcheiden antwoord te geeven , kwam het geheele
Gezin in 't hemd te voorfchyn, om te zien wat 'er van
de zaak was. Naa eenigen tyd de geftalte, in welke wy
lagen , befchouwd te hebben , waarover zy wel voldaau
fcheenen , lieten zy ons aan onze eigene overleggingen
over, en gaven ons gelegenheid om in te flaapen.
Een aanaenaame tiaap bekroop ons ; wy ontwaakten
korten tyd v6Or het uur, 't welk wy tot ons vertrek beftemd hadden , en waar toe wy ons zorgvuldig gereed
suakten. De 1VIuilezeldryvers waren welhaast , met hunne
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ne Beesten voor de deur,, en wekten het Gezin op. Allen icheenen zy 'er op uit, om ons met alle oplettenheid
te bejegenen , en toonden zich vaardig am ans reisgoed
te fchikken. Wy bevolen onze Gidfen op te klimmen,
niet verkiezende door de Stad te ryden , over een ongemaklyken weg. Affcheid neemende, toonde onze Waard
en zyn Gezin ons alle kenmerken van hartlyke genegenheid , by greep onze handen, bragt ze tot zyn boezem,
en Rome een vuurig gebed voor ons nit , -waarin het
geheele Gezin zich vereenigde met ten hemel geflaagene
oogen , en de handen kruisling op de borst. Wy betuig.
den onzen dank zo goed wy konden , en volgden onze
Geleiders.
Alie de Reizigers op deeze Bergen (drie zyn 'er, van
welken het Zuikerbrood de hoogile is) fpreeken van gebrooken Rotzen, van vreeslyke brokken Lava, geworpen
uit den Crater, of Mond, aan den Top, en by de uitbarftingen , wyd en zyd, op eenen grooten affland,verfpreid;
doch geen hunner heeft ze op een leevendiger wyze befchreeven dan onze Luitenant RYE.
Omtrent tien uuren bereikten wy de Vlakten (aan den
voet van den Piek, of hoogften Berg) wear zo veele Reizigers het leeven verlooren hebben. Hier hielden wy een
oogenblik fill, om den Pick uit deszelfs allerfchoonfte gezigtspunt te befchouwen. De Vlakten daar rondsdin wey
ren bedekt met Lava ; men merke bier op, dat deeze
Vlakten zich van zeven tot tien mylen uitftrekken. Over
die Lava lagen groote brokken Rots verfpreid, blykbaar
van den Top des Picks nederwaards ,gerold. Van een
deezer Rotsbrokken namen wy de meat , en bevonden den
omtrek tusfchen de zestig en zeventig voeten. De gedaante was byna klootrond. Eenige hadden de gedaante
van berookte Schoorileenen, andere waren zwart, en Onfterend als .Agaatfteen. Zommige Rotzen waren geheel;
doch de meeste in 't vallen gebroken , en de vaneen gefpleete deelen wyd van den anderen veritrooid. Wy
verzamelden eenige kleine ftukjes , die wy bevonden we'
ontvlambaare itoffe in zich te bevatten, en zo hard als
Vuurfteen. De itukken Rots, op den grootften affland
van den Piek gefmeeten , lagen, near onze berekening,
tusfchen de zeven en acht mylen van dear.
De eerfte verzameling van Rotsbrokken heet Eftancia
de les Inglesfes ; of de Rustplasts der Enselfeben. Deeze
re-
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rekent men dat een dag reizens van Oratava aflegt (1),
en bier richten de Reizigers altoos hunne Tenten op.
Uit deeze benaaming mogen wy opmaaken dat de Reizigers , die nieuwsgierigheids en moeds genoeg hebben
om deezen Tocht te volbrengen , meest Engel/chen geweest zyn : wat de Spanjaarden betreft , is •het bekend
genoeg, dat zulke onderneemingen nooit in hunne hatsfens opkomen.
Wy hadden de Rotzen niet verlaaten , of wy zonken tot
de knieen toe in uitgeworpen asfche ; een Berke en faydende wind overviel ons ; en wy vonden ons, veiligheidshalven , genoodzaakt , op handen en vobten in de uitgeworpen ftoffe te-kruipen. In den onzer poogingen , on"
verder op te komen, bezweek , tot onze groote verlegenheld en lqedweezen, onze jongfte Gids. Wy fchooten terfond toe, en plaatften hem in eene zittende geitalte. Niet
weinig ontftelden wy, als wy zagen dat by zyn hoofd,
als van alien bezef ontbloot , op zyn fchouder liet va/len ; zyne oogen flonden opgefpalkt , zyne nensgaten
waren wyd open, zyn tong was gezwollen, en hing hem
ten monde nit, zo dat, naar ons inzien, zyn einde niet
verre of kon weezen. Wy vonden ons buiten float hem
eenige verligting toe te brengen , dan dat wy zyn hoofd
van den wind afhielden. Zo ras hy eenige tekens van
weder by te komen vertoonde, weezen wy na de Rotzen,
welke wy laatst verlieten , en gaven hem onze begeerte
te verftaan , dat hy zou tragten derwaards te rug te keeren , en zich daar dekken tegen de winder', die met
eene fnydende fcherpte waaiden, en tegen de zwavelagtige ftoffe, die, met de daad , onze ademhaaling belemmerde. Hy was oogfchynlyk te zwak , om onzen raad te
volgen. De ouder Gids , die ons geholpen hadt in het
byftaan van zyn Medegenoot , verliet hem daar op , en
kfom opwaards. Dit ziende , verlieten wy hem desgelyks ;
doch, zo kas wy eene rustplaats bereikt hadden, en te
rug zagen , hadden wy het genoegen van te ontdekken
dat by , fchoon met traagen tred en met moeite , den
weg
(*) Naardemaal deeze Ejiancia op een dag reizens van Oratava gefleld wordt, en wy giet vinden , dat zy bier of ergens
elders hunne rust namen, eer zy na Oratava te rug keerden, 'c
welk zes mylen van den Piek afligt, moeten wy veronderftellen.
dat een Tocht , zo vol gevaars, en met zo veele moeilykheden
in 66n dag volvoerd wierd.
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weg opfloeg na de Rotzen , die wy hem hadden aange.
weezen.
Schoon de Luitenant RYE en Mr. BURTON deeze beide Gidfen hadden overgehaald , om in dit ongunflig Jaargetyde die beklimming te doen , onder voorwaarde , dat
zy het klimmen zouden flaaken , wanneer het gevaarlyk
fcheen verder voort te gaan , hadden zy , toen hunne
Gidfen weigerden hooger te klimmen , zich over dit weigeren zo misnoegd getoond , dat zy tot bedreigingen de
toevlugt namen , en de eerstgemelde , in drift, een. kleine
hartsvanger trok , 't welk onmiddelyk de by hun gewenschte uitwerking deedt.
De neer mIlltTON fchynt , in zyne Plantkundige ontdekkingen op deezen Berg, niet zeer gelukkig geflaagd te
zyn; naardemaal wy flegts vermeld vinden , dat hy twee
Violetplanten aantrof, die van de gewoone Veldviobetten
leen in 't blad verfchilden.
De ontdekkingen van den Luitenant RYE , by zyne
komst op den Top van den Piek , verfchillen bykans geheel niet van die vroegere Reizigers vermelden. In senAT's
Hist. of the Roy. Soc. vinden wy opgetekend, dat 'er een
Crater, of Mond, is op den Top van het Zuikerbrood , omtrent een fnaphaanfchoot wyd , en tweehonderd vier en
twintig voeten diep , die elle kenmerken draagt van een
uitgewerkt hebbenden Brandenden Berg, waar nit nog rook
en hette uitgaat , gepaard met zulke zwavelagtige en onaangenaame dampen, die veritikking dreigen.
Het berigt van den Heer EDEN, in de Philofophical
Transactions, luidt even eens hy itelt de wydte van den
Crater aan de eene zyde op vierhonderd twintig , en
aan de andere zyde op driehonderd dertig , voeten, en.
geeft 'er de diepte aan van honderd twintig. Aangaande
de zwavelagtige dampen van binnen en van buiten , en
de overblyfzels van een Brandenden Berg, is dit verhaal
volkomen eenflemmig met dat van den Bisfchop SPRAT.
Dr. HEBERDEN 'S verhaal verfchilt van deeze gemelde
weinig, uitgezonderd wat de diepte van den Crater betreft , die hy op flegts vyftien voeten bepaalt. Een verfchil , 't welk ontftaan kan weezen door volgende uitbarftingen. Hy berigt, desgelyks , dat de grond zeer beet is,
en 'er een fterke zwavelagtige rook, of damp, gefladig ,
als uit een aantal Schoorfteeeen , opgaat.
Mr. GLAS erkent , dat Mr. EDEN 'S hefchryving van den
Crater zed naauwkeurig is; zo dat het volgende berigt
van
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van den Crater op den Top van den Piek van Tenerife, ons
door den Luitenant RYE gegeeven , maar weinig meerdtr
lichts geeft. De Crater, fchryft hy,, is bykans rond ,
tusfchen de veertig en vyftig fchreden diep ; over 't kruis
aan den top van zeventig tot honderd fchreden ; omringd
door fteile en runwe Rotzen ; de oppervlakte aan den! bodein
is geheel bedekt met Nitrum; dit wegneemende ontdekt
men Zwavel. De bodem is vol fpleeten en fcheuren ,
waar nit , als men 'er een ftok in, fteekt, een kolom van
rook opgaat. Het was te deezer plaatze zo heet , dat
wy genoodzaakt waren geduurig onze voeten te verzetten, wilden wy geen gevaar locipen van dezelve te branden; en het rommelend geluid, 't welk wy geitadig boorden, kan ik by niets beter vergelyken dan by het kooken van een zeer grooten ketel.
De Hoogte van den Piek van Tenerife is door ondericheide Reizigers en Aardryksbefchryvers zo verfchillend
opgegeeven , dat wy alleen het gemiddelde kunnen neemen tusfcheri de bfterften bunner bpgaven. Dr. HALLEY
fchryft flegts 'twee en nen vierde myl hoogte. toe aan
den Top van het Zuikeibrood , van het waterpas der Zee
gemeeten ; terwyl Mr. duo vyf mylen aan geefr.
Luitenant RYE hadt geene• werkturgen by zich om de
hoogte - van tilt ontzaglyk merkteken van Landverkenning
re meeten. Hy vryst tot Mr. coin, die KIRCHER' S op=
gave van de hoogte der vier voornaatitite Bergen des,Aa.rdMoots bybragt t enkel om zyne wyte, van door de fchaduw te meeten, te bedillen. 'Zoclat het ons tot nog outbreeke aan , een wisktindig en voldoend berigt, Wegens de
Vette hoogte van .deezen Berg, en derzelver betreklyke
boogte tot andere- hoogten op den Aardkloot (*).
Men heeft onlangs verhaald, dat Sir GEORGE ' sTAtmr'TON toen Lord MACAterNEY te Tenerife zich ophieldt ,
eene vrugtlooze 'pooging gedaan 'heck om den 'Top des
Piekr te beklimmen ; dock by kon waarfchyulyk geen
Gidfen krygen in 'een ongnnitig Jaargetyde , tot een Tocht,
die onlan gs bykans doodlyk geweest was voor een der
afgematte Gidfen van .Luitenant RYE. 't Was in Novernber
(4) In eene Vergelykende Tafel van de v.00rnaantfle Bergen in
de Oude en Nieuwe Wereld , welke wy, met een keurig Kaartje ,
in onze Vaderl Letteroef. VI D. /de St. bl. 205, gepliatst
Ilebben, viudeu wy den Piek van Tenerife op negentienhonde,d
Fraurche roedeu born het opperviak der Zee.
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ber dat Lord MACARTNEY te Tenerife kwam. — Geen
gedeelte des Jeers fchynt gefchikt ter beklimming van deezen Bergtop, dan de maanden yuly en Augustus; de eenige maanden, in welken het Zuzkerbrood vry is van fneeuw:
en zal deeze wydvermaarde Berg nooit wel waargenoinen, naanwkeurig genteeten en befchreeven , worden , dan
naa een bedaard Wysgeerig onderzoek , in dat Jaargetyde ,
't welk eene lange ondervinding den Inweonderen deezes
Eilands geleerd heeft dat het veiligite en beste is tot
zulk eene onderneeming.
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L. L. L. F. K. S., en voor eenigen tyd Secretaris
van de Koninglyke Societeit.

„

N immer zyn de Engedfchen een Volk zo voorbeeldlyk in Letterverdienften te vereeren en te belooJ)
2, nen, agterlyk -in de , opgave der Leevensbefchryvingeu
93 van uitfteekende 'Mennen , die ten eenigen tyde- onder
hun opilonden en uitblenken. Dr. BROOK TAYLOR,
99 nogthans , die, in den aanvang deezer Eeuwe, bloei,, de , een Tydgenoot en Vriend van .KEIL HALLEY en
9 9 NEWTON, die nevens bun de Natuur- en Wiskunst beoefende , en de Wysbegeerte des laatstgemelden by den
,, Buitenlander bekend tnaakte , dezelve verdedigde tegen
3, LEIBNITZ en de BERNOUILLES , die • de hoogvliegende
Bovennatuurkunde van BIALEBRANCHE beftreedt , en
„ zich aankantte tegen de. groovere ftellingen der Duit„ fcheren ,” is der kennisneerning van de Engelfche Lee" vensbefchryveren ontgaan. Mismoedigd mogelyk door
de bezwaarlykheid om de noodige befcheiden tot bouw.
ftoffen
in te winnen, hebben zy nicer dau eene halve
9/
Eeuw laatpn verloopen , zonder lets toe te brengen
s) om den Naam en het Character diens Mans voor de
vergetelnisfe te bewaaren , en het overgelaaten ,aan de
59
Gedenktekens
, die by in zyne Schriften voor zichzel,9
ven heeft .opgerigt. WILLIAM STEWARD, Esq. door
31
zommige Franfche Acadenzisten , v6Or omtrent drie jaa39
ren , aangezogt om eenige naafpeuringen ten opzigte
van deezen Wiskundigen te werk te ilellen, heefc de
3, van
Kleinzoon van Dr. TAYLOR Sir WILLIAM YOUNG ,
39
F. R. S. A. S. S. , daaraan wel willen v-ol99 Bart.
1, doer?,
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doen, en eene Leevensfchets zyns Grootvaders gegee,, yen, geplaatst voor een Naakomend ‘Verk diens Ge1 , leerden , getyteld: Contemplatio Philofophica , ten deezen jaare te Londen gedrukt, maar niet uitgegeeven;
1 , daar 'er flegts honderd afdrukken, voor Vrienden ge„ fchikt, in weezen zyn. De Schryvers van the Monthly
s, Review , den deezer gekreegen en geleezen hebbende, lie„ ten Ilia. na , in hun Maandwerk , het hunne toe te
„ brengen tot het nader bekend maaken van deezen buns, nen gedagteniswaardigen Landgenoot 1 . en zullen wy
1 , geenen ondank , zo wy vertrouwen , by onze Neder,, landfche Leezeren behaalen, met een Man, die als eel!
„ eerst' Licht der opinikende , Weetenichappen,.in 't begin
„ deezer Eeuwe, fcheen, ook by hun te doen kennen ,
,, en deezer Leevensfchetze , uit ,het gezegde Engelfche
„ Maandwerk ontleend , order. ease Leevensbefchryvin„ gen eene welverdiende plaats in to ruiwen.1b

* *

*

Dr. snoofc TAYLOR werd:_lien achttienden van Oogstmaand des pars MDCLX.X10/ &Ironton, gebooren.
Hy was de Zoon van . JOHN TAYLOR , Esq.. van Bifronrheufe , in Kent, verwekt by WAWA Dpgter van Sir NIVil()LAS TEMPEST,' van Durham, Baronet. Lyn Grootvader, NAZI:W.411M TAYucit , was 'een diet Purzteinen, dien
cRomwer,4:, gefchilit oordgelde, ,1)3t eenen BfieVe, gedagtekend v rtien Juny MDCLIlf te verkiezen, om het
Landfchap. Bedfort. in het Parlement te vertegenwoordigen.
Het Character des Vaders van onzen Dr. TAYLOR bade
niet weinig van de ftugge ftyfheid zyner Voorvadereh Overgeerfd, veroorzaakt door de geestgefteltenis der tyden ,
waar in zy leefden: aan deeze oorzaak kent de Zoon. de
onmin toe , welke zomtyds tusfchen hem en zyn Varier
tees. Des ouden TAYLOR' S grommige geffartheid werd ,
egter, gelenigd door de verzagtende toonen der MUzyk;
en de bekwaamae Meesters in die kunst , ten dien dage werden als welkome gasten in diens huis ontvangen„
Zyn Zoon werd, zo wel door zyn natuurlyken trek, als
door de gelteltenis zyns Vaders, dien by door alle mogelyke middelen wenschte op hem wel te vrede te maaken , aangezet , om zich byzonder op de Muzyk toe te
leggen ; en by vorderde , reeds zeer vroeg , daar in op eene
Dd
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uitfteekende wyze. In een groot Familieftuk wordt by,
dertien jaaren oud zynde, vertoond, zittende to midden
van zyne Broeders en Zusters, welker twee oudfte, OLIVIA. en MARIA, hem met een Lauwertak bekranfen, ten
teken van onderlinge liefde en eensgezindheid.
By de Muzyk voegde by eene andere Kunst , waar in
by desgelyks uitmuntte. „ Zyne Tekeningen en Schilderyen," (op dat wy hier de eigene woorden zyns Klein.
zoons bezigen) „ in onze Familie bewaard, vorderen de
verfchooningen niet, wegens mistlagen of onvolmaakthe„ den, met welke wy de Werkftukken, zelfs' van de nit5, fteekendfte Dilettanti , befchouwen. Zy kunnen
„ den. toets der beoordeeling van Kunftenaaren zelve ver„ draagen, en die der eerfte Vernuften in het behandelen
„ van 'Alcenpen en Penceel.”
Schoon de jonge fleet- TAYLOR dus reeds vroeg in Muzyk en Tekenkunst- nitfbak,, werd' zyne geheele aandagt
niet bezig gehouden door deeze zo veel betoverings in
zich hebbende Kunften. Zyne Taalgeleerde Opvoeding
ontving by aan '&Vaders huffs,ouder opzigt van eenen
byzonderen Leermeestet. groot waren zyne voideringen in de gewoone takken der Taalgeleerdhei4 en 'der
Wiskunde , dat By, vyftien jaaren bereikt hebbende bekwaam geoordeeld %nerd om na de f ilbogekheol to gam.
Met den Pare MDCCI .betradt 11T die van Cambridge.
't Was ten dien dage , dat de Wiskuifdige z Weetenfchappen weer byzonder de landagt der lloogefchoole-trokken;
en de voorbeelden van uitinuntenheid in de Geleerde Wereld , ontftaande uit dieti talc, der Weetetfehalapen , wek.
ten de opmerking, en prikkelden deg_yverzugt, van elk Jongeling, met talenten en werkzaambeid- begaaftL Wy moTAYLOR s van. het uur 'af gat by te
gen vastftellen,
Cambridge in S. yohn's C011egie den voet zette : den weg
'
optloeg welken ten MACHIN een KEIL , en hOvenal
een'
NEWTON, 'aMenfchen- verftandobeoefening geopend
badt , alsftrekkende tot het doen van ontdekkingen in het
Hemel'. fiche]. fiat by zich vroegtyds op deeze Studien
bevlytigde, en onafgebrooken daar in volhatdde, malt men
opmaaken uit de , gemeenzaamheid en vriendfchap , waar
merle die uitfteekende Manuen hem vroeg vereerden, als
mede uit de verbaazende vorderingen , welke by maakte
in hunne meestgeliefile Weetenfchap.
In den_ Jaare MDCCVIII fchreef by zyne Verhandeling,
over bet Niddelpunt der Siingering,eenige jaaren laater in de
Phi-
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Philofophical Transaelions gedrukt. In 't voIgend .12ar verkreeg fly de Waardigheid van Batchelor in de itegten. In 't
Jaar MDCCXII werd hy tot Lid van de Koninglyke Societeit verkooren. In deezen tusfclzentyd hieldt by Briefwisfeling met den Hoogleeraar KEIL', over verfcheide der
afgetrokkenfte Onderwerpen is de Wiskunde. Zyn Kleinzoon berigt ons , dat hy een Brief b-ezit, gedagtekend in
het Jaar MDCCXII, gerigt aan den Heer MACHIN , be.
helzende eene breedvoerige Oplosfing van KEPLER ' S Voorftel, en aanwyzende welk een gebruik van die Oplosfing
kan gemaakt worden. Ten deezen jaare boodt by Brie
onderfcheide Verhandelingen der Koninglyke Societeit Ian,
een over de Op,klimming des Waters tusfchen twee glazes oppervlakten; een tweede , over het Middelpunt der Slingeringe ; en een derde , over de Beweeging van een .gtfpannen
Snaar. Het blykt nit zyne Briefwisleling met KEIL , dat
hy, in den Jaare MDCCXIII, een Gefchrift over zyne
geliefde uitfpanning ; de Muzyk, aauboodt; docb dit is in
de Philofophical Tranraetions niet bewaard.
Dit zyn eenige der geleerde Voortbrengzelen van den
Heer TAYLOR, omtrent dit tydperk; dan zyn Leevenshe.
fchryver bekent, niet in Haat to zyn om den verfcheidert
en onverinoeiden arbeid van TAYLOR 'S vrugtbaaren geest
op te tellen.
Zyne boven allen uhiteekende vordering in die takken
van Weetenfchap , welke toenmaais de aandagt der Ku,.
ninglyke Societeit meest trokken , en in gefchillen met
Buitenlandfche Academien inwikkelden , prees hem by de
voornaamfte Leden aan, en werd hy, in 't Jaar MDCCXW,
tot Secretaris van . dezeIve aangefteld. In dit jaar bekiora
by te Cambridge den trap van Door in de Regten. Omtrent deezen tyd ftelde hy Sir HANS SLOANE ter hand,
een Vet:flag van eenige keurige Proefneemingen, betrekkelyk
tot den Zeilfieen; 't welk, egter, niet, dan naa 't.verk).)13
van eenige jaaren , overgeleverd werd aan de Societeit ,
en in de Transactions geplaatst.
Onvermoeid was zyne bevIytiging in die Weetenfchappen,
tot welke zyne geneigtiheid overhelde; want wy vinden,
dat hy, in 't Jaar MDCCXV, in 't Latyn, zyn Metho.
dus Incrementorum in 't licht gaf ; als mede eene tourlyke Proeve , in de Philofophical Transa&ions bewaard,
getyteld: Verflag van eene Proeve, ter ontdekking van de
Wetten der Aantrekking van den Zeilfieen; als mede eerie
Verhandeling welbekend by de Wiskundigen en huoit..
Dd
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gefchat by de bevoegdfie Regters, over Beginzelen der
Rechtlynige Perfpeetief. In 't zelfde jaar (zo groot waren zyne bewonderenswaardige Talenten, en zo gefchikt
om zich naar onderfcheidene Onderwerpen te voegen)
hieldt by een Twistgefchrift met den Graave RAYMONT
MONTMORT , over de Stellingen van MALEBRANCI1E
't welk te wege bragt, dat hy met naame genoemd wordt
in de Lofreden, by de Franfche Academie uitgefprooken,
over den dood van dien uitfteekenden Bovennatuurkundigen.
De Nieuwe Wysbegeerte van NEWTON, gelyk dezeive
toen genaamd werd, trok de aandagt der Wiskundigen
en Wysgeeren binnen en buiten 's Lands. Te Parys ftondt
dezelve in de hoogfte agting, en de Wysgeeren, te dier
Stedeverlangden den geleerden Secretaris van de Koninake Societeit in perfoon te kennen , als wiens verdientlen zo algemeen erkend werden , en die zich beroemd gemaakt hadt in het Leibnitziaanfche , of Duitfche ,
gerchil, ten dien dage. In gevolge van veele dringeode titnoodigingen , befloot Dr. TAYLOR zyne Vrienden
te Parys, in 't jaar MDCCXVI, te bezoeken. Hy werd
met atle mogelyke blyken van genegenheid en hoogagting
ontvangen , en hadt veelvtaklige gelegenheden om de trekken ten won te fpreiden, die hem deeden kennen voor
een Geleerden in 't algemeen , voor een diepdenkend
Wiskundigen, en teffens een Heer van fatzoen. Zyn gezelfchap werd gezogt , door alien , die eene gefteltenis
bezaten , om de aangenaamheden des gezelligen leevens re
fmaaken , of begaafdheden, om daar aan iets toe te brengen. Behalven de Wiskundigen, tot welken by altoos
den vryen toegang hadt, werd hy ingeleid by den Lord
BOLINGBROKE den Graaf DE CAYLUS, en den Bisfchop
BOSSUE To „ Hy nam door zyn eerlte voorkomen in ;
• hy behaagde, bekend geworden, langs hoe meer; en
s, de gunflip indrukken, Welke by maakte door zyn
• nuft en Bekwaamheden , bevestigde hy , in verderen
,, ommegang , door de hem eigene hoedanigheden van
1> Goedwilligheid en Braafheid." —Uit eenige Brieven van
sOLINGUKOKII blykt, in hoe hoog eene agting by ftondt
by zyne Lordfchap; en hoe zy door banden van vrieud.
fchap aan elkander gehegt waren. Onder de Dames
die Dr. TAYLOR met eerie byzondere hoogagting vereerden , mogul wy noemen MARCILLY DE ViLLETTE en
Misf
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Reeds vroeg, in 't Jaar MDCCXVII, keerde hy weder na Londen, en itelde drie Verhandelingen op, die
der Koninglyke Societeit aangeboden , en in het XXXite
Deel der Transactions uitgegeeven , werden. Omtrent
deezen tyd hadt zyne vlytige Letteroefening zyne gezondheid in eene merklyke maate verzwakt , en by vondt
zich genoodzaakt , ter uitfpanning en beterfchap , na Aken
te gaan. Zyne begeerte zich uitftrekkende om zyne
aandagt meer te vestigen op Onderwerpen van eenen Zedelyken en Godsdienfligen aart, lag hy zyne post, als Secretaris van de Koninglyke Societeit, neder, in den Jaen'
MDCCXVIII.
In Engeland , met den Jaare MDCCXIX, wedergekeerd,
lag hy zich toe op Onderwerpen, zeer verfchillende van
die, welke zyne gedagten bezig gehouden hadden in zyn
vroeger leeftyd. Under Dr. TAYLOR ' S Papieren, van dee:,
zen tyd , vondt zyn Kleinzoon brokken eener Verhandelinge over de yoodfche Offeranden; en eene vry breedvoerige Verhandeling over de geoorlofdheid van Bloed te eeten.
Nogthans liet hy de vroegere voorwerpen zyner Studien
met geheel vaaren ; maar befteedde zyne fnipperuuren in
Weetenfchap met Kunst te paaren: met dit oogmerk her•
zag en verbeterde by zyne Verhandelirig over de Rechtlysige PerfpeEtief. Tekenen bleef zyn geliefde uitfpanning
tot het einde zyns leevens; en het is niet onwaarfehynlyk , dat dit dierbaar leeven verkort werd door het
zitten, 't welk deeze uitfpanning, zyne ernfliger
Letteroefeningen vervangende, medebragr.
„ Hy tekende met veel naauwkeurigheids en fchoonheids. Landfchappen hadden by hem den voorrang.
„ Zyne oorfpronglyke Landfchappen zyn meek gekleurd
„ met Waterverwen , doch met al de rykheid en flerk29 te van Olieverwen. Zy hebben een kragt van kleur,,
• een losheid van behandeling, eene verfcheidenheid van
,, grondvlakten en afflanden , eene itipte inagtneeming
„ van alle deelen der Perfpedief, die alle Kenners , welke
„ deeze Stukjes gezien hebben , bewonderen. Eenige
• dier Stukjes zyn Compofitie (Zamenilelling) andere naar
„ de Natuur , en het algemeene kenmerk van de uitwer,. king ,welke zy baaren , mag dus omfchreeven worden ,
„ dat de Route voorgronden van SAL VATOR ROSA agter„ waards deinzen door eene opeenvolging van afflanden,
Dd3
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„ en verzagt worden door de zagtfmeltende eenftemmig.
„ held , die de Stukken van GASPAR POUSSIN onderfchei„ den. De kleine Beelden , die de Landfchappen ftof,, feeren , zouden het penfeel van den netten NICHOLAS
j, geene oneere aangedaan hebben."
Het Werk van Dr. TAYLOR, over de Rechtlynige Per.
fpedief , werd berispt door den Heer BERNOuILLI , In eerie
Verhandeling, geplaatst in de Aden van Leipzich, „ als te
„ afgetrokken voor alien , en als onverftaanbaar voor Kun„ ftenaars , voor welke het in 't byzonder gefchreeven
„ was.” Men moet bekennen, dat dit uitfteekend lVerk,
(want dien bynaam verdient hetzelve , ) niet berekend
was voor 't pelf der Tekenaaren en Schilders in 't
gemeen ; mar het werd hooggefchat by de Wiskundigen. — Drie Uitgaven zyn 'er van voorhanden ; het
is thans fchaars te bekomen , en eene nieuwe Uitgaye daar van, naar de laarfte en beste , zou een aangenaam gefchenk weezen. Mr. KIRBY heeft , nogthans, dit
Werk duidelyker,, en voor alien gefchikter,, gemaakt, in
zyne Verhandeling, getyteld : B. TAYLOR 'S Perfpedive made
ea6t; en dit Boek , de Beginzels van het oorfpronglyk
Werk ontvouwende en ophelderende , is het Handboek
der Kunftenaaren geworden. Dr. TAYLOR werd moeilyk
over den haatlyken aanval van BERNOUILLI, en gaf eene
Verdediging op de Tegenwerpingen van j. BERNOUILLI,
in het XXXlte Deel van de Philofophical Transudions. Dit
geleerd Gefchil werd met niet weinig hevigheids voortgezet. Wy hebben geen reden om te twyfelen aan Dr.
tAvLoR's eifchen op de onbefliste ontdekking der Wyze ,
door hem befehreeven , fchoon by de oorfpronglyke Vimder Diet is. De wyze was lang te vooren gemeen gemaakt door GUIDO UBALDI, in diens Perfpedief,. te Pefaro, in den Jaare MDC gedrukt , waar dezelve seer klaar
wordt voorgefteld, bevestigd door fchoone betoogingen ,
en daadlyk toegepast op de kunst, om Schermen voor
het Tooneel te .tekenen k 4).
Omtrent het einde des Jaars MDCCXX , aanvaarde Dr.
TAYLOR de uitnoodiging van Lord BOLINGBROKE ,
etnigen tyd te la Source door te brengen , ten Landgoed- niet verre van Orleans , 't geen zyne Lordfchap
be-

(*) fie Pr. wiLsoN% Appendix to
Twat Vol. IL p. 3ea.
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bezat , uit regt zyner Huisvrouwe de Weduwe van den
Mark,graaf DE VILLETTE Neef van Madame DE MAINTENON. Geduurende zyn verblyf op dit heerlyke Land, goed , bevestigde en bekragtigde hy de vriendfchap met
de edele Eigenaars, die zo lang zy leefden duurde.
In het volgend jaar keerde by na Engeland te rug, en
gaf bet laatfte Stuk uit, 't welk met zyn naam voorkoint
in de Pl2ilolophical Transaftions; het behelsde eene Proeve , om de maate van Uitzetting van Vogt in den Thermometer , ten aanziene van den Graad der Hette, te bepaalen.
Dr. , TAYLOR trouwde , in den Jaare MDCCXXI, aan
Misf sainGEs , van Wallington , in het Landfchap van
Surrey , eene jonge Juffrouw van eerie goede Faufilie
doch van geringe middelen. Deeze Egtverbintenis verb
,00rzaakte een vriendfchapsbreuke met zyn Vader, wiens
toeftemming hy daar toe niet hadt kunnen verwerven.
De dood van deeze zyne Egtgenoote , in den Jaare
MDCCXXV, en die van een Zoon, welken de Ouders
aanzagen als een voorteken en een onderpand eener verzoening met den ouden Heer TAYLOR, en die het daailyk was, trof Dr. TAYLOR Op het diepfte.
De twee volgende jaaren bragt Dr. TAYLOR door
by zyn Vader, te Bifrons , „ waar de Muzykpartyen ,
1, zo zeer in zyn fmaak vallende , zo overeenkomende
„ met zyne vroege geneigdheid , en de minzaame bejegenin„ gen eens talryken Gums, eenen bewinnelyken l3roe„ der verwelkomende , die zo lang, door 's Vaders opgevatten wrok, als vreemd geweest was, niet alleen
„ zyne zorgen lenigden, maar In 't einde hem overhaal,, den tot het verblyf op 'c land, en om in den fchoot
des Huislyken leevens zyn geluk te zoeken."
Met den Jaare MDCCXXVI tradt hy in eene nieuwe
Verbintenis, en trouwde , onder de volkomene goedkeuriug
van zynen Vader en Familie, SABETTA, Dogter van. JOIIN
SAWBRIDGE , Esq. van Olantinf, in Kent. By den dood
zyns Vaders , in den Jaare MDCCXXIX, volgde by deezen
in 't bezit des Familiegoeds Bifrons. Een jaar daar naa,
verloor hy Tyne tweede Egtgenoote in het Kraambedde.
.De Dogter, naa welker verlosfing dit hem zeer bedroevend voorval plaats greep , was de Moeder van Sir WILLIAM YOUNG , aan wien wy de Gedenkfchriften zyns
Grootvaders, uit welke wy dit Leevensverflag ontleenden ,
ie danken hebben.
Dd4
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In den tusfchentyd van de Jaaren MDCCXXI en
/V1DCCXXX vinden wy geen Gefchrift van Dr. BROOK
TAYLOR in de Philofophical Transadions , en gaf hy, in
dat tydsverloop , geen Werk, hoegenaamd , uit. Zyn
Leevensberchryver heeft geen fpooren van Letterarbeid,
in dit tydvak , gevonden, dan eene Verhandeling over di
Logarithrnen , die overgegeeven was aan zyn Vriend Lord
PAISLEY (naderhand ABERCORN) om ter Drukpersfe vervaardigd te worden ; doch , waarfchynlyk , is dezelve
nooit gedrukt.
Zyne gezondheid was thans zeer verzwakt; uitfpanning
werd hem noodzaaklyk ; en nieuw aangegaane verbintenisfen trokken hem af van de hebbelykheid dier gezette
Letteroefeningen , welke het voorgaande gedeelte zyns
leevens kenmerkte , en veel toebragten tot het verkorten
van 't zelve. Gelukkig in den gezelligen kring van huislyk en zich tot bezigheid of verlustiging, zo de
omflandigheden inedebragten, bepaalende, nam zyne bevlytiging, en het ftaan na Lettereere , af. Niet lang overleefde by het verlies zyner tweede Egtgenoote, en zyne
volgende dagen waren dagen van toeneemende zwakheid
en kommer.
De Proeve, getyteld: Contemplatio Philofophica thans in
't bat gegeeven , fchynt onnrent deezen tyd gefchreeven, en naastdenklyk met oogmerk , om zyn geest af te
trekken van fmertende herinneringen. Dezelve is de pooging van een kloek verftand , en een merkwaardig voorb eeld van den bondigen redeneertrant eens Wysgeers,toegepast op Bovennatuurkunde., Maar de flag hadt zyn hart
eene te diepe wonde toegebragt, dan dat de Studie hem
meer dan eene verligting voor een tyd kon bezorgen.
Het hulpmiddel zelve was naadeelig, en het gezette den•
ken verhaastte het afneemen van zyne gezondheid. Zyne
Vrienden wilden hem alle hulpe bieden. Lord DOLINGBROKE drong zyne vertroostingen aan , en zogt zyns
Vriends ziel de droeflieid , over 't gemis zyns Huislyken genoegens, te doen vergeeten, door de aangenaambeden der vriendfchap, te Dayley ; by deedt het met
eene bezorgdheid , die de tederheid van het hart deezes
Staatsmans in een onbetwistbaar Licht {kit.
De oplettenheid en dienften zyner Vrienden konden,
egter,, de nadering van 's Mans ontbinding niet beletten.
Zyne tweede Egtgenoote weinig meet dan een jaar overleefd hebbende, flied Dr. TAILOR op den negen en twin-
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rigflen van Wintermaand, des Jaars MDCCXXXI, in het
zes .2n veertigite jaar zyns Ouderdoms. Ely werd begraaven op het Kerkhof van St. Ann's Soho. — „ Ik ben,"
fchryft zyn Kleinzoon , „ ontheeven van de moeite , out
3! deeze Leevensfchets te befluiten met eene breede op!, gave van 's Mans Charader — daar hy, in den ultgeI rektflen zin,de pligten,betrekkelyk tot elken Leevens1,t
SS Claud , waarin hy zich bevondt , voibragt , wyzen zyif ne eigene Schriften, en de Schriften der geenen, die
,, hem best kenden, nit, dat hy een zeer goed Christen,
9, een braaf Heer, en een Gileerde, was!"
OMWENTELING DER BEGRIPPEN.

(Uit het Engetsch.)
ie
zich
gewent
om
zyne Begrippen, op verfebiliende ty
ttT
VY den, over dezelfde of foortgelyke voorwerpen te vergelyken, kan niet .naalaaten te ontdekken , hoe, by veelvuldige
gelegenheden , zyne Begrippen omwentelen, en de onbeitendigheid van 't menschlyk oordeel. Met een woord,alles fchynt
by de Menfchen der veranderinge ten doel te ilaan. Onze
begeerten zelve kwynen van verlangen, op den eenen tyd, na
't geen, op eenen anderen, dezelve tegentlaat; ooze finaak, ooze geliefde uitfpanningen , verwisfelen bykans ten alien dage.
Het nuttige en noodzaaklyke worth nutloos en overtoilid als
men nieuw licht van ondervinding verkrygt, of eenenieuwe
wyze van befchouwing aanneeint; dat, het geen ten eenigen tyde redelyk was, wordt ongerymcl, en de veronderiterde ongerymdheid zelve wordt , by eene volkomener kennis , aange.
!cornea als redelyk en wear: ja zelfs regt en onregt verwisfe.
len flier zelden by ons van parry, en wy verheugen ons op
den eenen tyd over een dead, welke wy ons op eenen anderen met al de bitterheid van knaagend naaberouw zouden
herinnerd bebben.
Wat my betreft, ik beken,dat 'er eenige Scaatkundige vooroordeelen zyn, welke ik ten eenigen dage myn pligt agtte met
Inyn leeven te verdeedigen, en die ik thans begryp, als een
goed Burger , re moeten wraaken: en ten opzigte van zaaken ,
die zommigen van nog hooger belang zullen keuren, heb ik,
naa ryp beraad , eenige ryke vooruitzigten van voordeel en
eer laateu vaaren, om dat myne ziel met fchrik opkwam tegen
het denkbeeld, van Gevoelens voort te planten, welker in twyfel trekken ik voorheen als Godslasterlyk zou aangezien heb.
ben.
Weinig diepdenkende ilyfzinnigheld moge misfchien fmaaIan op deeze onilandvastigheici van geest ; doch ik -ben by my
zel-
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zelven bewust, dat ik geenzins hyzonder ben in dit opzigt;
en dat de eenige Perfoonen, die nimmer van gevoelens verwisfelen , de zodanigen zyn, die nooit nit zich zelven denken, en geen kragts van gcest genoeg bezitten, om 't geen hun
wordt voorgefteld in twyfel te trekker]. Want wie, die flegts
reagent, hoe veele vooroordeelen ingeboezemd worden
(immers, elk gevoelen, 't zy wear of valsch, is een vooroordeel , ten opzigte van 't veritand des geenen, die 't zelve,
zonder voorafgaand onderzoek, omheist , of aanneemt, eer hec
verftand in that is om 't zelve te begrypen ,) wie, zeg ik,
die flegts naagaat de veelvuldige vooroordeelen , welke ingeboezeted worden in de kindschheid, vdOr dat het redelyk vermogen kragt heeft , en agtflaat op de overhelling tot begrippen, welke eene vroege inboezeming niet kan naalaaten Vooft
te brengen, zal zich verwonderen, dat het menschiyk oordeel,
wanneer het moeds genoeg krygt om de leidbanden re verbreeken , wanneer het, aangeprikkeld door de liefde tot de
waarheld, de oude naauwgezette grenzen overfchreedt, en zich
in 't veld des onderzoeks durft begeeven, een tweevouwdigen
arbeid vindt, in begrippen of te Bean en aan te neemen?
En is dit de eenige oorfprong niet van die zo menigmaal
opgemerkte verfcheidanheid van Begrippen , op verichillende
tyden , zelfs by menfchen van geenen weifelagtigen , maar
flandvastigen, cart. Bykans elk verfiandlyk, zo wel als zigtbaar,
voorweep, heeft zo veele zyden, dat bet bykans onmogelyk is
hetzilve niet nit de verfchillende oogpunten ,te befchouwen ,
wean]] het, op onderfcheide zyden, onzer befpiegeling wordt
voorgefteld. Om kort te gaan , het zou zomtyds eer een
bewys weezen van 1 de grilligheid dan van de flandvastigheid,
onzes oordeels, indien wy alle die zyden met dezelfde welge.
valligheid aanfchouwden.
Wat welken van Smaak inzonderheid aanbelangt , hoe verfchillend zyn de gezigtpunten, uit welke wy ze kunnen wearneemen. De fpaarzaame °economist kan ze aanmerken ale
overtolligheden, en, nit Bien hoofde, ze veroordeelen, als behoorende tot de artykelen van den Staat fchadelyke weelde;
terwyl de Man, met uitgebreider Koopmansbegrippen , in tegendeel , fpreekende volgens daadlyke onderviuding , die de
eerstgemelde niet kan hebben , dezelve in top verheft, als by•
komende bronnen van Volksrykdom. De Man van fraailen ea
verfynden fmaak kan alleen denken aan den glans van vernuft, welken zy ten won fpreiden , en het vermaak, 't gees
derzelver befchouwing verfchaft: daar hy, aan Wien de Natuur
deeze kiefche gewaarwordingen geweigerd heeft, den tyd, dear
aan befteed, aanmerkt, als verkwist aan voorwerpen van geen
aanbelang voor de Maatfc l-appy, en een Timmerman of Macelaar aanziet, Ids meer aanmoedigens waardig dan de groottle Ver.
nuften; de Gerchiedkundige, gewoon uit een zedelyk oogpunr
up
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op te merken, zal , als by gadeflaat de tydperken , op wet
ken zy meest aangemoedigd zyn in de onderfcheide Ryken des
aardbodems, overhellen, om ze te befchouwen als kwaadfpellende tekens van Volksbederf, en verbastering van Vaderlandliefde; terwyl de Staatkundige Wysgeer, iu tegendeel, wanneer
by van daaden tot derzelver oorfprongen opklitnt, ontdekt, dat
ze een recbtftreeks tegenovergeftelde /trekking hebben ; vormende voor een tyd een bolwerk tegen de overftrooming van
Losbandigheid , maar at te gereed inbreekende in een Staat,
weiks overvloed en befchaafdheid een genoegzaame hoogte be.
reikt hebben tot deszelfs verbetering. Werken van Smaak nee;nen a/sdan, zyns bedunkens, een gedeelte in van dien tyd
en dien overvloed , welke anders zouden befteed geworden
zyn in het bejag van zinnelyke vermeaken, en min loflyke uitgaven.
Schoon het waar zy, dat 'er zich geene groote waarfchyn.
lykheid opdoet , dat een en dezelfde Mensch, in den loop
zyns leevens, onder den invloed zal ftaan van de voor- of•naadeeIen, beurtelings gehegt aan ally deeze byzondere Charaoters , is het , nogthans , blykbaar, dat tie omitandigheden
zodanig kunnen zamenioopen, dat verbintenis, leevenswyze,
en de onderfcheide trapped van verfiandlyke vordering , hem
eenig byzonder voorwerp, op verfchillende tyden, in veele van
deeze verfcheide gezigtpunten vertoonen.
Geeven try, eindelyk, agt op de ongemaklykheid van een
/tan van twyfeling,en daar uit volgende vaardigheid van 's Menfchen geest, om een beflisfend, oordeel te •vellen, dan zullen
wy onc,niet• verwonderen over de wydverfchillende oordeelvellingen, welke dezelfde Mensch, op onderfcheide tyden, ftrykt
ever 't zelfde voorwerp: niet om dat hetzelfde voorafgaaade
Alec altoos tot dezelfde befluiten opleidt; maar om dat de ziet
niet altyd dezelfde gelegenheid heeft , om het voorwerp in
dezelfde uitgeftrektheid te befchonwen.
STARK VOORARELD VAN GODSDIENSTIG BYDROG.

(Uit het Ertgelich.)
flder de veelvuldige voorbeelden van Kunftenaary in den
Godsdienst , wear door belangzoekende Bedriegers
onkundig en ligtgeloovig gedeelte des Menschdoms bedot hebben, zyn 'er weinig opmerkenswaardiger, dan het geen, tot
den huidigen dag , voorhanden is te
, eene groote
Stad in Opper- Egypte, aan den Oostlyken Oever van den ItTyl„
Te dier Stede wordt een Slang vereerd , en ftrekt ten Wonder van het Land rondsomme. Het fchynt, dat, omtrent eene
Eeuw geleden , een Godsdienftige Turk , SCHEILIC HARIDI gobeaten, dear flier& Hy ging onder de ilfahomethaanen voor
een
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een Heilig, die voor hem een Gedagtenis-teken oprigtteh, met
een kap gedekt , aan den voet van een Berg. Het Volk kwam
uit alle oorden. om daar hunne gebeden nit te florten. Een
der Priesteren , zyn voordeel doende met hunne ligtgeloovigheid , maakte hun diets , dat God de Ziel van senetur
mum in het Lichaam van ten Slang hadt doen vaaren. Veele
niet befchadigende Slangen warden in Thebais gevonden; en
de Priester hadt een deezer geleerd , zyne item te gehoorzaamen. Hy kwam met deeze Slang te voorfchyn, verbaasde het
Gemeen dooit zyne verbaazende kuntlenaaryen, en gaf voor ,
alle kwaalenxte geneezen. Eenige gelukkige geneezingen, aan
de Natuur atleen verfchuldigd , en zomtyds aan de Verbeel.
ding der Lyderen, zette dit bedrog vermaardheid by. Welbeast bepaalde by zyn Slang HARM aan het Gedagtenis-teken,
en deeds dezelve niet te voorfchyn komen , dan om Prinfen,
en Perfoonen van groot aanzien, van welken by reline vergeldingen kon , verwagten, te verpligten.
De Opvolgers van deezen' Priester, in dezelfde beginzelth
van bedriegery opgewiegd , vonden geene zwaarigheid tam deee
ze voordeelige dwaaling te ftaaven; zy voegden, by het algemeen geloof in de Heiligheid dier Stange, dat der Ontlerflykheld. Zy hadden zelfs de floutheid, om 'er openlyk eene
proeve van te geeven. De Slang werd in ftukken gehouwen,
in tegenwoordigheid van den Emir, •en twee uuren Lang onder
een vat geplaatst. Ten oogenblikke van het °Ogren des vats
,hadt de Priester de behendigheid, om een Slang, volkomen op
de doorgehakte gelykende , in plaats re fiellen. Men fchreeuwde dit Wonderwerk tilt, en de onfterilyke Imam verkreeg eene
nienwe maate van eerbiedbetooning.
Deeze Bedriegery fchenkt de Stangen-Priesters groote voor4
deelen. Het Volk vloeit van elle kanten toe, om by ,dir Graf
te bidden. Indien . de Slang van onder den Steen kruipt, en
den Bidder nariert, ftrekt dit hem ten teken date zyne kwaal zal
herftellen. Men Iran _zich gemaklyk verbeelden, dat de Slang
vier te voorfchyn komt eer 'er eene gine gedaan zy, gavenredigd aan den Rang en den Rykdom der Bidderen.
In buitengewoone gevallen , wanneer de Zieken niet kunnen
geneezen worden buiten de tegenwoordigheid der Stange , moet
eene zuivere Maagd komen om dezelve te verzoeken. Zy is
gedoscht in Naar beste gewaad, eh met bloemen bekranst. Zy
zet zich in eene biddende geftalte, en als her den Priesteren
behaagt komt de Siang nit, kruipt rondsom de jeugdige Bidfter,, en rust op haar. De Maagd, vergezeld van eene groote
menigte, voert her Beest in zegepraal , onder eene algemeene
toejuiching, been.
Geene redenen knnnen deeze onkundige en bygeloovige
Egyptenaars overtuigen, dat zy bedroogen warden door eenige
weinige listige Bedriegers. Zy gelooven in de Slang utatior
zo vast als in den Propheet.
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let is wet zo, en Salorno merkt te regt opt „ flat
'er niets nieuws onder de zon is, het geen niet te
voren is geweest." Het is zeker, dat wy, zo veele
Euwen na Salomo levende, bekennen moeten, waarlyk
'er is niets nieuws onder de zonne. Dan, met dit alles,
is de loop der dingen zodanig geregeld, en de Voorzienigheid be/lien en bepaalt dezelve zo , dat 'er heden
uitkomften der dingen plaats hebben, welke gisteren nog
omwonden waren in eene ltikdonkere duisternis van
verborgenbeid. Wie zal de uitkomften zynes levens
bepalen, terwyl het beftuur daar van is in de onzigtbare hand des A/magtigen ? Wie berekent de uitkornften der zaken , en wie regelt dezelve? Niemand fleet
het beftuur zynes levens in zyn eigene magt, noch kan
de uitkomilen van hetzelve in diervoege regelen
of de tyd ontdekt hem sets, bet geen hy ten zynen op.
zigte nienw kan noemen ; om dat hy 'er volftrekt in 't
minst niet op gerekend , en geene bepaling omtrent gemaakt had. -- In dit opzigt brengt ieder dag lets an.
ders voort; en hoe veele veranderingen van zaken zut.
len 'er in eene reeks van jaren voorvatlen, die uitkomften
te wege brengen, welke men met den naam van nieuw
beftempelt? — Hoe veele ontdekkingen doet de mensch,
wanneer hy opmerkzaam is', in zyn leeftyd niet? Hoe
veele wetenswaardige zaken deelt hy der Wereld me.
de , die onder den rang van nieuwe dingen geplaatsli
worden? Hoe veel is 'er, dat de onderzoekminnende
rnenseh ontdekt, en aan anderen mededeelt, die dikwils
zouden wanen dit alles te weten, terwyl ze in den aart
'er nogthans diep onkundig van zyn ? En worden dam
Alle deze zaken , alle deze ontdekkingen en waarnemingen, niet gerangfchikt onder de nieuwe dingen?
Zo veel is 'er van dit alles, dat wy, bepaalde Wezens,
de uitgebreidheid der zaken niet kunnen overzien;
uit
Ee
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uit dien hoofde, worden wy telkens verrast door uitkomften , welke wy niet berekend hadden , en die wy
ook van voren niet konden berekenen. — De volgreeks der zaken is maar aan edn Wezen bekend , en
dat is alwetend. — Al kon de mensch den keten, welke
de oorzaken met de uitkomften zamen verbind , van voren grootendeels berekenen, en hy miste ilegts denen fchakel , was dan evenwel niet in eens het gansch verband
gebroken. Eenen fchakel had men flegts van dien oneindigen keten te misfen, en, zie daar , het ganfche verband van zaken was de mensch op eens geheel kwyt.
— Dan, hoe oneindig veele zulke fchakels ontbreken
'er aan den diepdenkendflen alter ftervelingen ! — Het
geen de verftandigfte van voren berekent, flennt al dikwils op zeer losfen grond; eene geringe omflandigheid,
van hem niet voorzien , verandert de ganfche zaak ; en
geheel andere uitkomften, hemelsbreed verfchillende van
die men berekend had, grypen plaats; de mensch word
verrast door dezelve , en het geen gebeurt , is nieuw voor
hem : dan , 'er is niets nieuws onder de zonne voor
Hem , die de almagtige Vormer aller dingen is.
Hy alleen doorziet alles. — Hy voorziet de uitkomften ;
om dat beide, oorzaken en uitkomften, van hem alleen afhangen. — Hy word door geene omftandigheden belet, of in zyne werkingen , of in zyne bepalingen , gehinderd. Geene uitkomften kunnen hem verrasfen ;
naardemaal alle de omftandigheden van zyne befluuring
afhangen , en de uitkomften zo door zyne alwetenheid ,
als door zyne onbegrensde wysheid, bepaald zyn.
'Er is , derhalven , niets nieuws onder de zonne , het
geen niet te voren is geweest , met betrekking tot den
Almagtigen , den Schepper en Beflunrer eller dingen.
6! Welk een oneindig , welk een onbegrypelyk, Wezen
meet derhaIven God niet zyn! -- Een Wezen, almagtig , alwys , oneindig, onbegrypelyk , in alle zyne
maaktheden. — Hy heeft alles voortgebragt, en 'er is
geen Wezen, hoe uitgebreid in grootte , of hoe bepaald
in zyne bykans onnagaanbare kleinheid , 't geen door
hem niet is gevormd geworden. -- Met d6n woord,
de Heere heeft alles gewrogt." — Dan, hy heeft nice
alleen alles voortgebragt , — zyne almagtige Vingeren
hebben niet flegts alles gemaakt , dat 'er gemaakt is;
maar door diem zelfden God word nog alles beftuurd, het
geen
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pen , Euwen geleden , zyne wordine. vat he n ontvangen
heeft. — Het Geheelai , 't geen net den beginne van
den tyd zyn beftaan ontving , toen de Almagtige de dingen riep die geen beftaan hadden , even als of zy
ren — is , zedert zyne wording , alleen door hem
beftuurd , zonder dat de God des Hemels immer daar
van moede of mat wierd — En Hy beftuurt , be.
paalt en regeert , nog alle dingen , zonder dat, van
het kleinfte of tot aan het grootfte , van het ge
ringfte tot het aanzienlykite, den enkel We7en aan zyne
Voorzienigheid kan onttrokken worden. Zo ftaan alle
dingen onder zyne magt , en geen ding kan zich roeren
of bewegen zonder zynen Wil. Hy heeft van alles vas.
te bepalingen gemaakt , die niet to overfchreden zyn
bepalingen , welke nimmer feilen ; Want Hy doorziet beide
de oorzaken en de gewrogten — en by Hem knnuen
geene toevallen plaats hebben, gelyk by einclige Wezens
Wezens van zeer bekrompe vermogens. Ann Hem
zyn alle de omftandigheden naakt en klaar, zo in hair
Niets daar
begin en voortgang als ita haar eh de.
van ontflipt zyne onbeperkte kennis. Geen enkele
fchakel van dien oneindigen keten, welke al het gercha.
pene zamenbind , welke alles wat in de flat= , in het
Geheeldl , ooit is gevormd geweest , nog is, of ooit wezen zal , geen enkele fchakel van dezerr keten mist Hem ,
of kan Hem misfen ; om dat Hy zelve het verband in
alle dingen gelegd,dien grooten keten zelve gemaakt ,
Zou 'er dan immer lets nieuws onder de
heeft.
lets nieuws voor den Alwetenden ?
zonne zyn
lets by Hem plaats kunnen hebben dat by
ion
kortzigtige ftervelingen plaats heeft ?
Zou aan Hem
die. alle dingen weet en doorgrond , zon aan Hem he•
den lets bekend worden ,
geen Hy gisteren niet ge•
Dit zy verre
weten had?
Daar 'er niets is in deze beneden geweSteri van emit
beftendige geduurzaamheid, maar alles zeer fpoedig ver.
an-lert en verdwynt, moesten wy daar niet, als redelyk
werkende Wezens , ons vertrouwen leeren aftrekken van
die dingen , welke ons by de uitkomst bedriegen
de dwaasheid onzer handelingen leeren ; doch .dan maar
eerst , wanneer 'er geen herftel m 2er op is? Arbei.
den en Haven wy niet bet meest em zaken , welka geen
wezen hebben, en verwaarlozen wy niet veelal dat geen,
plat wy niet verwaarlozen kunnen of 1110,011 dau test
ea
ko90
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koste van ons beftendig. bell ?— De waereld gaat voorby,
en al derzelver beer!) kheid verdwynt. — De mensch,
na veel flaven, Rapt, zyn rot uitgefpeeld hebbende, van
bet tooneel, waarop by verfchenen is , na eenige wendingen en draijingen gemaakt to hebben , weer of , en
by verfchynt 'er in euwigheid niet weder op. — Wy
alien zyn flerfelyke fchepzelen ; ons verblyf in -deze beneden-gewesten , zelfs van hun, welke 'er het langst vertoeven, ons verblyf alhier is van zeer korten duur.
Wy verzameren , en geen wy hebben opgezameld laten wy aan anderen over. — Met alle de fchatten,welke een ryke Crefus bezit, kan hy den Dood niet omkoopen, of dat tydflip een oogenblik vertragen op welk
hy den jongften adem moet uitblazen. De Dood is onverzettelyk, en by het Graf is- geene verbidding.
Men verzamelt, men maakt vrienden, men gaat verbintenisfen aan, maar van dat alles is 'er niets in het graf,
men behoud niets over in de uure des doods. Anderen
deelen onze fchatten en goederen, als wy niet meer zyn.
Anderen bekleeden onze plaats, nadat wy die voor
bun hebben ingeruimd. Anderen gaan verbintenisfen
aan, en zoeken in onze plaats weer nleuwe vrienden,
welke zy, nadat wy zyn voortgereisd, voor ons verkiezen. — Men beweent, men betreurt, eerie wyle tyds
zyne afgeftorven vrienden , men dent in bun dikwils
veeliit den besten raad, de getrouwfte vriendfchap , het
vermakelykst gezelfchap, hulp in alle gevalien, by alle
gelegenheden; bet gemis van opregte vrienden treft vaak
op de gevoeligfte wyze , en wy zien dikwils niets, 't
geen ons dat verlies vergoeden kan. Wy betreuren
hen met een hartelyk leedwezen. — Dan de tyd en
de gewoonte doen alles flyten, tot dat bet eindelyk ook
onze heurt word, en wy, even als zy, bet tooneel verlaten , en weldra worden wy , en alle onze vrienden,
welke wy zelve zo zeer betrettrden, vergeten , en noch
aan ons , noch aan hen , noch hunne, noch onze, daden niet meer gedagt. Dusdanig is de gemene loop
der waereld , en alter waereldfche zaken. —Fk heb
Vrienden en Magen verloren , hen den laatften aclemfnik zien geven, terwyl myne ziel op dat oogenblik verfcheurd wierd, en de wonden , welke daardoor in myn
hart gemaakt zyn,bloeden op dit oogenblik nog.— Treurige omflandigheden voorwaar,, die, wierden ze niet door
andere gelenigd , voor bet vleesch ondragelyk zyn zouden
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Wie zal zyn vriend een beter lot, een beflendig
elen.
goed , misgunnen ? Indien we dit dan van hem vertrouwen mogen , dart ontvangen wy een vasten troos:grond , en leeren , hoe men berusten moet in de alwyze
fchikking van Hem , in wiens hand het leven aller flervelingen is. — Dan, nochtans treurige onnlandigheden e,n
treuriger naar mate de perzoon , dien men mint , met
byzondere hoedanigheden hegaafd en befchonken was, die
door anderen niet vergoed of vervuld kunnen worden —
en nog treuriger naar gerade de betrekking , die men op
denzelven gehad, en de tyd, welken men met hem geleefd heeft, grooter is, en !anger geduurd heeft.— Treurige omftandigheden voorvvaar,, zulk eenen te zien flerven , in de ftrikken des doods te zien worftelen , — alle hoop — alle verwagting , te verliezen , van hem te
zullen behouden , nog voor eenen korten tyd te mogen
behouden — hem de flervende hand te drukken —
drukken tot op den latttlien ademfnik! — Dan, de wit des
Heeren gefchiede , en Hy doe wat goed is in zyne
oogen , en nuttigst voor den Sterveling!
, 'Er is een tyd van vreugde , en een tyd van droefhei'd , een tyd om gebooren te worden , en een tyd
van fterven," zegt de wyze Vorst. — Hoe groot is
dikwils de vreugde , wanneer 'er een mensch gebooren
word. — Dan, hoe kart zyn toms die oogenblikken ! —
Vaak zyn de vooruitzigten groot, groot de verwagting,
welke den Sterveling vleien. — Maar,, eene geringe omflandigheid gebeurt 'er, en, zie daar, alle verwagting, alle
vooruitzigten , verdwynen , en de grootfie vreugd verandert in de bitterfte , in de treffendfle , droefheid.
Hier is men uitgelaten in vreugde , terwyl men daar in
de bitterite droefheid gedompeld word ! — Hier is het
treurig klaaghuis , naast hetzelve is het vol uitgelaten
blydfchap ! Daar ligt 'er een in de banden des doods,
terwyl hier een mensch geboren word ! — Daar vergaat men door armoede en honger,, terwyl in dat paleis
de overdaad en de verkwisting hand aan hand gaan! —
Hier leeft men nitfporig en uitgelaten, terwyl daar het
hart in doodsangften geklemd word ! — Armen en Ryken
ontmoeten daar elkanderen , de laatften zien vaak met
grooter veragting op hunnen armen uatuurgenoot neder,
dan op eenen hond !. — Armen en Ryken ontmoeten matkanderen , de een in gefcheurde vodden gekleed , de anEe3
der
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der Ioegetakelcl in een befpottelyk gewaad van de mode,
— Dan, beiden zyn ze beftemd tot een aas der wormen*
beiden warden ze eerlang tot itof verbryzeld
C. V. D. G4

aan de Heeres
$ehryvers der Algemeene Vaderlandfche Letteroefenin‘
gen, WEGENS HET IXIDDEL VAN WYLEN DR. J. J.

talEF VAN JOH. ROI:3GL , DIED. DOCT.,

VAN DEN BOSCH, IN DE KINDERPOKJES,

Wei Edde zeer getter& Karen!
anneer een onbekende, een Kwakzalver of Landlooper, ons een Geheim Middel tegen een of ander
ongemak , al is het dat zommige Geneezingen 'er door
bevorderd fchynen, aanbied, agt men het Hier, ten min(len een regtgeaart Geneesheer zal , op het voetfpoor
van den grooten CAUBIUS, zig wel wagten, am 'er zonder behoorlyk onderzoelt gebruik van to maaken: maar,
wanneer een Man, zo beroemd door zyne tritgegeevene
Schriften, als wylen de Geneesheer VAN DEN Basalt, betnigt, eel/ Middel tegen de wreede Kinderpokjes to heb,
ben nitgevonden, word de Geneeskundige opmerkzaam;
by verwagt van zo een ervaaren Artz, dat dit Middel,
op Therapeutifche gronden fteunende, aan do verwagting
van BOERHAAVEN , en anderen, zal beantwoorden;te moor,
wanneer hy de Proevd over de Voorbehoeding der Kindertmkjes , van thenzelfden Autheur, geleezen heeft.
De gemeen gemaakte Proeven van den Autheur, wien§
Geneeskundige ondervinding ik hoogfchatte; de inlichtingen, die hy my in onze openhartige vriendfchappelyko
Briefwisfeling toevertrouwde; de wonderbaare, en door
my onderzogte, Proeven, to Alknzaar , door wylen Dr.
tit; sets HOOLEWERFF, genomen, deeden my reikhalzen,
am, by de eerile gelegenheid, van dit Middel gebruik tc
Maaken; dan de allergoedaartigfte Kinderpokjes , die ik
zedert to behandelen had , leverden geene voorwerpen
vor hetzelve op, en de daarop gevolgde ruin/ vier jaarige interruptie in myne praayk, benam my de gelegenheie:u tot dat ik, in het voorgaande jaar beoetlenende
,Wrtesltls de, alhier ) weder urgent bebbende j reeds in
de
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de maand Mey daar toe in ftaat gefteld wierd, volgens
het nevensgaande Dagverhaal; de Aantekeningen, door my
aan het Ziekbed gedaan, behelzende.
1k agte deeze wyze van aantekening noodzaakelyk :
Vooreerst, om my van alle gunftig vooroordeel te ontdoen , en alleen aan te gaan, op het geen ik dagelyks
waarnam; ten anderen , om dat men in zoortgelyke Proefneemingen niet te naauwkeurig zyn kan ; immers, tot het
wet flaagen van het Middel, wierd niet alleen vereischt ,dat
de Inmengzels wel bereid waren , maar ook , dat hetzelve
tydig en getrouw naar het Voorfchrift wierde toegediend.
Niemand agte my rrogthans zo dwaas , dat ik deeze
Proeve als beflisfende zoude aanmerken ; ik geeve die alleen als eene bydrage tot de gefchiedenis van dit Middel,
om zo mogelyk die Geneesheeren , die, door een ongunftig vooroordeel daar tegen ingenomen, 'er geheel geen
gebruik van maaken, op te wekken, om ten minften ,
uit zugt tot waarheid en behoud hunner Natuurgenooten , met ter zyde ftellinge van alle verkeerde baatzugtige
oogmerken , hetzelve te beproeven , en ook den uitflag
hunner bevinding aan het algemeen mede te deelen, om
dus , uit eene reeks van Waarneemingen, de fom te kunnen opmaaken, of ter verwerping, of ter behouding, van
dit door den Autheur hooggepreezen Middel.
Indien U Ed. deeze Waarneetning uit hetzelfde oogpunt befchoawen, zal het my aangenaam zyn, dat daaraan eene plants in uw geagt Maandwerk vergund worde,
terwyl ik met waare hoogagting ben,
Wel Edele zeer geleerde Heeren!
U Wel Ed. Dw. Dienaar,
Utrecht ,
den 30 July, 1793.

Jon. ROBOL.

Het Kind van E. Hinge?, Mufikant, een fchoon Meisje,
bloozende van gelaat, oud vier en een half jaar, bevorens zeer gezond zynde , wierd ziek op Zondag den is
Mey 1791 (*). Zy klaagde toen over pyn op en tusfchen
(*) Waarfchynlyk was zy te Haarlem befniet geraakt. Zy
beefs 4e Ziekte alhier niet yoortgeplant.
Ee4
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fclien. de febouders, en voor de maag vergezeld van
braaknig , en een zwaaren aanval van Moores, gelyk ook
Maandag en Dingsdag. Dingsdag op den middag vertoonden zich eenige puistjes tusfchen vel en vleesch. De Heer
VAN DYK een kundig Apotheker , geliaald zynde,
ziende dat het Pokjes waren, verzogt, dat men een Geneesheer wilde ontbieden; doeh fchreef,, op aanhouden
der Ouders, het Mixtuur van den Heer VAN DEN BOSCH
voor her eerfle tydperk, voor:
Ant. Diaphor. ablut. dr. i.
Sp. Hinderer. ii.
Syr. 5 rad. aper. gi.
Aq. Nor. Samb. 5iv.
Sp. nitri dulc. red if. dr.i. S.
Hier by Voegde fis • om dat de tong vuil was, een weinig pule. Cornachinus ; doch de Moeder het Kind, uis
bestwil, Karnemelk met Syroop gegeeven hebbende, volgden 'er tot twintig reizen toe, fterke ontlastingen.
De Heer VAN DYK eindelyk aangeftaan hebbende, wierd
ik Saturdag, den 21 Mey,, de 6de dag der Ziekte, de 4de
der uitbotting, by het Kind geroepen.
1k void het Kind zeer koortfig, met een opgezette pols,
tamelyk vrolyk , en zeer prefent ; het geheele lighaam,
van het hoofd tot de voetert, was met een ontelbaar getal puistjes bezet ; de minfte vertoonden zig aan den
hall en de borst ; alien waren ze klein , doch inzonderheid op het aangezigt , alwaar ze dreigden confiuentes,
ten minften ceharentes, to zullen worden ; in het aangezigt en op de handen waren ze meest platagtig, met een
ingedoken kuiltje; 'er was geen hoofdpyn ; het aangezigt
was gezwollen, ook de handen ; de oogen door de zwelling der oogleden geflooten ; de tong was zuiver ; de
doorzweiging en ademhaaling ruim ; de flaap weinig, woelig en ongerust ; 'er was weinig eetiust ; de hued was
tusfchen-de Pokjes rood ; op de handen , waren reeds
eenige Pokjes witagtig van kleur. 1k beval , dat men het
Kind, volgens Dr, VAN DEN BOSCH, by kleine teugen,
veel koud water zoude laaten drinken, en lugtig dekken ,
(want, hoewel het In den voorgaanden nags gedonderd
hai, was het ndg zeer warm); nu en dan op den fchoot
des
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der Moeder te doen zitten ; geduurig frisfche lugt in
het vertrek te houden ; de oogleden met een fpons ,
in laauw water en melk , nu en dan ververscht , gedoopt, vogtig te houden ; ik fond het gebruik van rype
.Aardbefien , Kersfen , .en Braamboozen, toe, als ook van
Karnemelk ; doch verbood de Aalbesfen , um derzelver
fcherp zuur, en het gebruik van Vleesch of Visch.
Dewyl de Ziekte , door de menigvuldige Pokjes, een
ernftig vooruitzigt voor het vervolg , inzonderheid wegens de Febris fecundaria , opleverde , ging ik tot het
Middel van VAN DEN noscu over, getekend , in de Verhandeling, No. I.; doch liet het, om de jaaren van het
hind, in agttien poeijers verdeelen ; en dewyl wy toen
geen Sulphur purum Antimonii hadden , nam ik , in de
plaats , de Kermes minerale, met het Alcali caufticum bereid ; de Regulus Antim. Medicinalis was , volgens de
Utrechtfche Apotheek , met het Sal Marin. decrepitatus
gereed gemaakt,
Regul. Ant. Medic. probe elutriati, E3 tenuisfirne
diaphor. ablut. dd. dr. i.
Pulv. e chel Cancr. comp. dr. ii.
Camphor. gr. xii.
Kerm. miner. gr. vi.
M. F. Pulv. N°. XVIII.
om 'er alle s uuren een met koud water te gebtuiken ;
en verbood alle zuuren. De Ouders , veel belang in hun
lief en eenig Kind ftellende , namen aan , myn Voorfchrift
getrouw in agt te neemen , dewyl ik hen, zonder dat,
met het gevaar van hun Kind dreigde.
's Avonds ten half 8 uuren, had het Kind drie poeijers gebruikt, beyond zig zeer gerust en vrolyk , doch tot
den flaap genegen; de pols was wel fuel, doch niet hard
of vol. De Pokjes , en het overige , gelyk deezen morgen;
doch, na het gebruik der poeijertjes , hadt zy trek tot
eeten , zo dat zy met fmaak eenige Aardappelen gebruikte ; zy had een afkeer van Braamboozen; en zy had eens
ontlasting gehad.
Zondag , den f..̀ 2 de 7de dag der Ziekte, de 5de der uithotting , 's morgens ten 9 uuren.
Het Kind heeft nu zes poeijers gebruikt , heeft een
redelyken nagt gehad, doch was, wakker wordende, voor
een
Ee5
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een korte poos bedwelmd ; de koorts is lets zwaarder
dan gisteren avond ; de Pokjes zyn op het voorhoofd en
aan den netts te zamen gevloeid, en geheel plat, dock
wit ; op de handen in het midden met kuiltjes; de huid
tusfchen beiden koraalrood ; de tong zuiver; geen walging ; geen afgang ; geen kwyling; geene tekenen van
gangrenofx ; het aangezigt zeer gezwollen , als ook de
oogleden. In den voorgaanden nagt had zy, met fmaak ,
vier bierglaasjes met koud water gedronken ; voor het
overige was zy zeer vrolyk, fcheen het zeer gemakkelyk
te hebben, en -klaagde over geen pyn. Ik beval all. 3
uuren een poeijertje in te geeven , veel koud water te
drinken, oogleden op voorgemelde wyze nat te hou.
den , en dikwyls op den fchoot te zetten.
's Avonds ten 7 uuren.
Het Kind is zeer flaaperig, en flaapt gerust, nog al
wat koorts, heeft goede eetlust; de Pokjes aan de beenen , de billen en het bovenlyf, zyn opgezet, als ook in
het aangezigt; op fommige plaatzen coherent, en, daar
ze confluent zyn, geheel plat, dock wit; 'er was weinig
of geen dorst. Ten 7, to, I, 4 en 7 uuren zyn de
poeijertjes gebrnikt. Ik was by de toediening van het
laatfte tegenwoordig ; dit ging met koud water zeer ge.
makkelyk , en gewillig. Ik beval ten to uuren, en eens
's nagts, en den volgenden morgen ten 7 uuren , weder
te beginnen, het Kind te verfchoonen , en veel koud water te drinken.
Maandag , de 8fte dag der Ziekte , de 6de der uitbotting,
's morgens ten 8 uuren.
Mies vertoont zich gunitig , de pokblaasjes zyn op
eenige plaatzen ontledigd van etter, op andere, met goede etter opgevuld; in het aangezigt komt het my, als
ook den Heer VAN DYK ik als ooggetuige verzogt
had , voor , dat dezelve minder confluent zyn dan te
vooren , en de interftitia goed rood ; de zwelling des
aangezigts is lets verminderd , doch die der handen een
weinig vertneerderd ; 'er is zeer weinig kwyling ; over
bet geheel weinig pisloofing , en de pis met brandig;
zedert gisteren heeft het Kind driemaal gezonden gefigu.
reerden afgang gehad.
's Avonds ten 6 uuren,
Ten 7, Lo, t en 4 uuren, had het Kind een poeijertje
gebruila ; alles was gunftig, dock de koorts wat zwaarder,
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der, hoewel my de pals wat zwak en onderdrukt voorkwam; de eetlust was goed.
Pulverer,
Adde
Camphor. gr. xii.
Kerm. min. gr. vi.
M. F. Divifio ut ante.

pepetantur

to beval ten 7 , fLo , en 's nagts, een poeijertje te gebruiken , den vo]genden morgen ten 7 uuren te beginnen_, en
om de 3 uuren voort te gaan.
Dingsdag, de 9de dag der Ziekte, de 7de der nitbotting, 's morgens ten half it uuren.
Het Kind had zeer wel gerust, was eens ,afgeweest,
doch dorfliger dan na gewoonte; de dorst bedaarde , na
het drinken van veel koud water; 'er is weinig kwyling;
de Pokjes zyn vol etter ; op verfeheide plaatzen van het
lichaam, en in het aangezigt, ledige blaasjes ; de zwelling
des aangezigts is minder; de oagen zyn open en ftaan
helder; de holden zyn fterk gezwollen, en op het aanraaken pynelyk ; de tong is zuiver. Boven en bezyden
den netts, en onder de oogen , beginnen de Pokjes te
droogen; de koorts is vry clerk. Ik beval veel koud
Ter te drinken , en met de poeijertjes voort te gaan.
's Avonds ten 7 uuren.
Het Kind zit, vrolyk , lagchencie, op, in het bed ; de
Pokjes in het aangezigt beginnen meest alle te droogen; de
koorts is Bering, de tong zuiver, weinig kwyling, weinig dorst; ook heeft het Kind drie goede afganp,en gebad, en den geheelen dag by tusfchenpoofing goed ge:laapen ; de handen zyn gezwollen; alle de Pokjes vol goede
etter, en de ledige blaasjes alle droog.
Woensdag , de lode dag der Ziekte, de 8fte der uiLbotting, 's morgens ten 7 uuren,
De nagt was een weinig ongerust geweest, doch zy
had in den morgenftond een goeden afgang gehad; de
handen zyn gezwollen ; de Pokjes op het aangezigt nicest
droog , ja eenige afgevallen; de overige beginnen bettrteliligs te droogen; geen koorts, de tong zuiver, weinig
kwyling, de Borst en keel ruim ; het Kind vrolyk , gebruikt de poeijers zonder tegenmorring.
Donderdag ,de it dag der Ziekte de 9de der uitbotting ,
morgens ten 9 uuren,,
(:,s.
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Gisteren avond verhinderd geweest zynde de Lyderesfe te bezoeken, ontving ik bet volgende berigt: gisteren was zy vrolyk tot 4 uuren, kreeg toen een zwaare
koorts , die tot i uur 's nagts duurde wear op een
geruste Nap volgde; geduurende die koorts was de kwyling een weinig fterker , en tegen i uur kreeg zy zeven afgangen , van een redelyk gebonden , doch zeer
flinkende, Itoffe.
Gisteren avond, ten 4, 7 en to uuren, wilde het Kind
geen poeijers gehruiken; doch wel deezert morgen ten 7
uuren. 1k bevinde haar zonder koorts , vrolyk in bet
bed opzittende, met goeden eetlust. De Pokjes zyn in bet
aangezigt meest afgevalien, de handen zyn fterk gezwollen en pynelyk , waarom ik eenige pokjes aldaar doorknipte, en met een fponsje met laauw water uitbette, en
beval met de overige, die ik aanwees, dit na te volgen;
vermits 'er nog maar twee poeijertjes over waren,
Repetantur pulveres ultimo precripti.
S. Ufus idem.
Vrydag,de Jade dag der Ziekte,de lode der uitbotting.
Alles is guntlig; viermaal heeft het Kind afgeweest; op
den voorften vinger der linkerhand, vertoonen zich drie
donkerpaarfche bloedblaasjes, welke, geopend zynde, de
eene dun bloed, de twee andere een dunnen bloedigen
etter, uitgaven. 1k bevel met de poeijertjes voort te gaan.
Zaturdag, de I3de dag der Ziekte.
De doorgeknipte bloedblaasjes zyn droog; boven en op
den neus is een etteragtige korst ; verder alles droog,
meest afgevallen; op de beenen zyn de Pokjes nog met
etter Ngevuld , dock aan het droogen; zy heeft vyftnaae
len afgeweesr. Pergat.
Zondag, de 14de dag der Ziekte.
Boven en bezyden den neus is de korst nog hard; de
beenen uitgezonderd is alles afgevallen ; de zwelling der
handen is geheel verdweenen; het Kind zonder koorts,
heeft eenige taaije afgangen gehad. De poeijers zyn alle
gebruikt. Heden niets voorgefchreeven.
Maandag, de cede dag der Ziekte.
De korst op den neus is nog vast, ik bevel denzelven
met boomoly te befmeeren, en met de beenen in laauw
water met zemelen te zitten. Dear meest elk de rooven
zyn
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zyn afgevallen, dagt my, om de ingewanden te zuiveren,
het volgende te moeten voorfchryven:
fit. Fruit. Tamarind.
Mann. El. ad dr. ii.
Fol. Senna Alex. dr. i.
Infunde L. A. feruide in aq. Comm.
Colat. giv. adde
Sal. Mir. glaub. dr. S.
Syr. Rub. id. 3i.
N. D. S.
Alle twee uuren een lepelvol.
Woensdag, de 17de dag der Ziekte.
Me de rooven, ook die op den neus, zyn afgevallen;
zy heeft zeven weeke, flymerige en ftinkende , afgangen gehad ; daar het Kind volkomen gezond was, nam
ik myn affcheid.
Terwyl ik dit fehryve, verhaalt my de Vader, dat het
Kind eenige Napokken aan de voeten gehad heeft; voot
het overige is zy titans gezond. Zy heeft eenige pokputjes in het aangezigr, inzonderheid op . den neus, welke,
nogthans, aan haare fchoonheid geen hinder toebreugen.
Aanmerkingen.
I. Uit deeze Waarneeming blykt, dat, order het gebruik der Poeijers, by den Heer VAN DEN noscx getekend No . (anders is 'er niets gebruikt,) de Ziekte,
die uit haaren aart zeer ernitig dreigde te zyn , in haar
geheel beloop zeer verzagt is , en als een eenvoudige
Huidziekte is afgeloopen ; zynde de gewoone toevallett
van ylhoofdigheid , be getting op de Borst en in de keel ,
niet te voorfchyn gekomen ; alleen was 'er de eerfte
dagen wat koorts.
2. De fkrke ontlastingen, tot twintig reizen toe, in het
tweede tydperk, zonder eenigen hinder, geeven een nieuw
bewys op , dat men , de eerfte wegen vervuild zynde,
in dit tydperk veilig buikzuiverende middelen kan toedienen , mits men zich van Drastica onthoude.
3. Rene veeljaarige ondervinding heeft my geleerd, dat,
gelyk in ons gev .11, alles gunftig zynde, de ingedoken
kuiltjes, in het midden der Pokjes, niers kwaads beduiden; hebbende dit dikwyls by de goedaartiglte plaats.
4. DC
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4. De Hecr VAN DEN noscrt getuigt, by geen zyn
tyderen , de kwyling te hebben waargenoomen; bier was
wel kwyling , doch weinig; wanneer men op de hoeveelheid der Pokjes acht geeft, veel minder dan gewoonelyk ; waardoor dus ook de vreeze voor het ophouden
deezer ontlasting , op den laden dag, en voor deszelfs
gedugte gevolgen , veel verminderde.
5. Dezelve zegt ook, dat zyn middel veel pokftof, enkel by disfipatie, door de huid , zonder den ftoelgang,
uitdryft ; doch dit heb ik niet bevonden ; immers het
middel heeft dagelyks afgang bevorderd, ja zelfs op de
rninfte kwaade tekenen , of vermeerderde koorts , voigden 'er zwaare ftoelgangen, met verligting.
6. Volgens den -Heer VAN DEN BOSCH worden de
meeste Pokjes ledig van etter, zo dat de rooven groote
drooge blaazen zyn. Dit heb ik gedeeltelyk , dock niet
zo algemeen, als zyn Ed. opgeeft, ondervonden; 'er zyn
waarlyk , onder het gebruik van het middel, veel Pokjes
te onder gebragt en verdweenen , en de confiuentes wierdea
bier en daar discrete.
7. De Ziekte is buitengewoon fpoedig afgeloopen; beginneude de Pokjes .reeds den 9den dag te droogen ; zynde den i3den meest afgevallen.
X. Het middel is getrouw om de drie uuren gebruikt,
heeft geene walg ing, hoegenaamd , veroorzaakt; de tong
was de geheele -Ziekte door zuiver, en de eetlust hield ,
van het begin tot het einde, tot verwondering, Band.
9. Hoewel 'er geen opiata gebruikt zyn , was de flaap,
onder het gebruik van dit middel, allergewenscht en aangen aam
heb ,by onze Lyderesfe ,byna in bet geheel geen
1o.
Pok-reuk kunnen waarneemen.
It. De nuttigheid van het koude water, in groote hoeveelheid gedronken, is, dunkt my, zo blykbaar in ons
geval geweest, dat ik 'er niets van zal byvoegen; ik geloof ook, dat het de, hitte , door den Kampher veroorzaakt, zeer bepaald heeft.
12. Het is, dunkt my, duidelyk, dat door dit middel, by onze Lyderesfe, de zo met refit gevreesdc Febris
fecundaria geheel is afgefneeden; immers, de koorts op
den laden dag der Ziekte, tegen den avond beginnende ,
hoewel zy geen poeijertjes wilde gebruiken, maakte eea
n, een
vermeerderde kwyling, en zeven ftinkende ;f,gange
eia-

WEGENS DE KINDERZIEKTE.

399

einde aan denzelven ; ook is ze niet weder verfcheenen ;
en al had dit middel geene andere nitwerking , zoude men
het om deeze reden alleen hoog moeten fchatten.
13. De Heer VAN DEN BOSCH betuigt , flechts in ddn
zyner Proevelingen , doch welke niet voor den 9den
dag onder zyne beftuuring gefteld wierd , Napokken te
hebben vernomen , en dat in een Epidemie , welke byna
alien wegrukte , welke zy aantastte ; in ons geval , nogthans, fchynt het, dat de gisting en uitdryving der pokitof niet volkomen geweest is, dewyl de Lyderesfe daarna nog met Napokken is gekweld geweest, en bier en
daar,, inzonderheid op den neus , eenige pokputten zyn
overgebleeven , die nogthans de fchoonheid van het
Meisje niet ontcieren.

OPHELDEREND BERIGT WEGENS DE MOSKOESTROOM,
OF MAALSTROOM BEN SCHRIKLYKE DRAAIKOLI
OP DE KUST VAN NOORWEGEN.

(Lilt het Engedsch.)

O

p de Kust van Noorwegen , op de Breedte van 6S
Graaden, in het Landfchap Nordland, in het District
van Lofoden , en naby het Eiland Moskoe , wordt een
zeldzaame en hoogstgevaarlyke Maalftroom gevonden
naar het gemelde Eiland Moskoefiroom geheeten. Deszelfs
geweld en • bruisfchen gaan die van een Waterval te boven , en worden op eenen grooten afftand gehoord , zonder eenige tusfchenpoozing , uitgenornen een vierendeel
ours alle zes uuren , dat is by de Getykentering van
hoog en laag water, wanneeL de ftroomdrift fchynt op te
bouden ; welke korte tusfchenpoos de eenige tyd is, dat
de Visfchers het te diet plaatze kunnen waagen ; maar
de beweeging begint welhaast weder ; en hoe bedaard
de Zee ook moge weezen , neemt dezelve allengskens
toe, met zulk eene draaikragt, dat 'er alles ingezwolgen
wordt wat in den kring der werking komt , en eenige
uuren onder bet water blyft, wanneer de brokken , door
de klippen vermorfeld , weder bovendryven.
Deeze byzonderheid pleit vo/dingend , onder andere bewyzen , voor het tegendeel van het gevoelen , omhelsd
door
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door KIRCHERUS en anderen , die zich verbeelden dat 'et
een kolk is, door den aardkloot heenloopende , en uitkomende in zeker ander gedeelte 't welk kiRcueRtis
nader durft bepaalen , want by noemt de Bothnifche
Golf.
Naa de naauwkeurigfte nafpeuringen , welke plaats en
omflandigheden toelaaten , is dit denkbeeld eerie Joutere
gisfing; want deeze en drie andere, doch kleinder, Maalftroomen, by de Ferroe • Eilanden , hebben geen anderen
oorfprong, dan de aanloop der golven, by Vloed en Eb.
be ; vallende tegen een ry van klippen en banken , welke het water zo bepaalen, dat het zich nederitort als een
Waterval: hoe hooger dus de Vloed ryst , hoe dieper de
val moet weezen; en de natuurlyke uitwerking bier van
is een Draaikolk , welks verbaazende inzwelgende , of medevoerende, kragt genoegzaam door kleine proefneemingen blykt. Maar het geen dus is ingezwolgen , blyft
Diet langer op den grond dan de Eb duurt, De inzwel.
ging 'houdt dan op, en de ftroom derft aile aantrekking,
en last toe dat al het weggevoerde weder bovenkome.
De Heer JONAS RADIUS heeft van de ligging deezes
Maalflrooms de volgende befchryving gegeeven: „ De
Berg van Helfeggen , in Lofoden , ligt eene myl van het
Eiland Ver, en tusfchen deeze beide vindt men die groote en verfchriklyke Maalflroom, Mc:km.11room geheeten ,
Haar het Eiland Morkoe , in 't midden daar van gelegen ,
met verfcheide omliggende Eilanden, als Ambaaren , een
achtfle van een myl Noordwaards Iflefen , Hoeholm , Meld.
holm , Suarven en Buckholm. .114orkoe ligt omtrent een
achtfte van een myl Zuidwaards van het Eiland Ver,, en
tusfchen deeze de kleine Eilanden Otterholm , Flimen
Sandfiefen en Stockholm. Tusrchen Lofoden en Aloskoe is de
diepte des waters tusfchen de 36 en 4o Vademen; doch,
aan de andere zyde , na Per toe, neemt de diepte af, zo
dat 'er geen voeglyke doorvaart is voor een Schip, zonder gevaar van op de klippen aan ftukken to ftooten,
zelfs by het ftilfte wear. Wanneer 'er Vloed is, loopt de
firoom op tegen het land tusfchen Lofoden en Norkoe ,
met eene fchrikbaarende fnelheid; maar het geweld van
de fterke Eb na Zee wordt naaawlyks geavenaard door
de zwaarfte en fchriklykfte Watervallen ; men hoort het
geraas verfcheide mylen verre , en de Maalftroom is van
zulk eene uitgeftrektheid en diepte
dat wanueer een
Schip
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&hip in de aantrekkingskring komt , 't zelve onvermyde,
lyk word medegefleept, en na beneden gevoerd, daar tegen
de klippen aan flukken Hoot, en , als de Eb ophoudt,
Ban brokken weder bovenkomt. Maar deeze Itonden van
rust vallen alleen voor , by het veranderen van Eb
Vloed, en by ilil weer; zy houden flegts een vierde van
een uur aan.
„ Wanneer de Maalttroom in 't hevigst zyner wenkinge is, en de woede vermeerderd door een -dorm, valt
e
bet gevaarlyk, dezelve tot op den aftland van een koorwegleh frtyl te naderen, Boots, Jachten , Schepen, zyn
*er donr weggefleept ; zich niet op een gennegzaamen
affland houdende. Het gebeurt oak niet 'zeldzaatn, dat
Walvisfchen 'er te naby komen , en in de maaling
gewikkeld worden ; onntogelyk is het te befchryven ,
welk een gems zy maaken, en hoe zy vrugtloos de kragten infpannen om dezelve te ontkomen. Eens waag4
het een Beer, om van Leaden na Moskoe over te zwernmen , met oogmerk am prooi te bejaagen op de, Schaapen
daar weidende;, in de Maalftroom geraakt , verfchafte by
een fpel aan de toekykers ; de ItroOm vatte hem, en
yoerde het Dier na beneden, onder een fchriklyk 'getier,
't welk tot op 't ,ftrand Groote brokken van Pynen andere Boomen , door de Maaldroom ingezWolgen ,
komen weder te voorfchyn aan flukken , gebroaken'
derunate verbryzeld dat 'er de splinters by nederlan, dat de bodem beltaat
gen. Dit wyst duidelyk
ruuwe klippen waar deeze brokken bouts ,heen en weder gedreeven worden. Deeze Maaldroomgaat geregeld
naar de Ebbe en Vloed der Zee,, en het is ,beftendig alle
zes unren hoog en laag water. Men vindt opgetekend,
dat de Moskoefiroorn , in den „Pare MDCXLV 9 op den
Zondag van S'exagefima, 's morgerts vroeg, met zulk een
geraas en geweld woedde dat op het Eiland Muskat de
Beenen van de huizen vielen."

MENG. 1793. IVO. IO.
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VERSLAO DER UITVINDINGE VAN MR. JOHN BELL
OM SCHEEPSVOLE IN NOOD VAN SCHIPBREUKE TE
REDDEN.

(Overgenomen nit de Transaaions of the Society, inffituted
at London , for the Encouragement of Arts, Illanufaaures,
and Commerce, with the Premiums, offered in the
Tear 1792, Vol. X.)
Zrief van Mr. JOHN BELL, Sergeant van het Koninglyk Re.
&lent der Artillery, aan den Hertog van RICHMOND.
SIR!

Degreepen hebbende , uit verfcheide welgeflaagde Proefneemfngen, door my gedaan , volgens een beginzel,
beftemd voor Troepen, die wallen en iteilten , enz. zul.
len beladderen, dat, indien een Schip het ongeluk trof
oin te itranden by vlakke of hooge grouden , in zulk
eentgeval, een Bombe, met On Touw, onmitidelyk aan
ftra d zou kunnen geworpen worden ; en ,door middel van
eenig Vlottend tuig, 'er groote reden is ow te denken,
dat het Yolk, aan boord van 't Wrak, zichzelven veilig
aan land zou kunnen haalen.
Het aantal der droevige verhaalen van veeler leeven,
in die jammerlyke omftandigheden verlooren, en byzonder dat van het Oorlogfchip the Litchfield, op de Kust
van Barbarye , brat my te binnen het mange' aan zulk
eene foort van uitvinding , .en bewoog my om een Moda
Van dit Werktuig ter befchouwing aan de Societeit te
zenden, -en van u de gunst te verzoeken ow het aan dezelve voor te ftellen.
Indig o het daar goedkeuring ontmoete , zal ik, deS
verzogt, met vermaak komen, en vordere opheldering geeVen.
Ilt ben, SIR,
Uw zeer verpligte en onderdaanige Dienaar,
JOHN BELL.

In gevolge van deezen Brief , werd de Hertog van
verzogt , dat by de berchikkingen ton -maaken,
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ken , tot het doen van de vereischte Proeven, voor Gelastigden nit de Societeit , om de verdienften van Mr.
naLL's Uitvinding te toetzen. Uit een kleine Mortier,
geplaatst in een Boot , op de Rivier geankerd, omtrent
zeshonderd voeten van den never werd een gelaaden
Bombe (*) op 't land geworpen. Aan de Bombe was
ceu Touw vastgemaakt , welks eene einde aan boord
van de Boot bleef; en de Babe, omtrent driehonderd
voeten in 't land vallende, begroef zich omtrent achttien
duimen in de anrde : wanneer Mr. neLL, en een ander
Perfoon , op een, vlot op vaten dryvende, en naar eisch
geballast, zich binnen weinige minuuten aan den never
haalde, door middel van het bovengemelde Touw.
Deeze Proeve, drie keeren met den gewenschten uitilas
herhaald zynde , en daar uit blykende , dat de wyze,
door Mr. BELL voorgefteld, om een Touw eau land to
brengen van een Schip in nood , of gettrand, of in ge•
vaar van ftranden , veel voordeeis belooft Ran de Zee.,
vaardye ; dewyl, door dit middel, zulk een Schip red.
ding kan bekomen; naardemaal een Perfoon, aan land gekomen zynde , touwen van het Schip kan vastmaaken,
of lieclen van land aan 't Schip kunnen kornen om hulp
te bieden; en, in gevalle van dreigeud gevaar,, wanneer
Aire hoop van Schipsbehoud verdweenen is ,. de wyze
door Mr. BELL voorgefteld, de waarfehynlykfte middelch
aanbiedt , om het leeven der Scheeplingen te behouden,-...
beeft de Societeit eene Gifte van vyftig Guinjes toegeo
legd aan Mr. BELL als by een volkomen Model van zy.
ne' Uitvinding aan de Societeit liet; welk Model by de
Societeit bewaard words, ter bezigtiging van alien die des
begeerig zyn.
(*) Door de gelaaden Bombe heeft men te verttaan, een Boo,
be met lood gevuld, aan Welke, door middel van een Ring, een
Touw is vastgemaakt: de Bombe, dus gelaaden, woog Gwent
oeventig Ponders, en haalde acht duimen over kruis.
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REURIGE BESCURYVING VAN DE GROOTSCHE EN SCHILDERAGTIGE TOONEELEN IN SAVOYE EN WALLIS.SERLAND.

(Overgenomen uit WATKIN'S Travels through Swisferland , Italy,
Sicily, enz.)
Maandag den drie-en-twintigIten van July des Jaars
VII, verliet ik, met mynen Reisgenoot,
Geneve , met 'het vaste voorneemen om alle moeilykheden , die, ons op den weg konden ontmoeten , te boven
te komen; en ik geloof dat nimmer twee Perfoonen
gehard waren om eene Reis door Zwitzerland te
doen.
Op het Grondgebied van zyne Sardinifehe Majefteit gekomen zynde, bereikten wy welhaast de kleine Stad Bonneville, gebouwd aan den voet eens Bergs, Mole geheeten , die, door zyne hoogte en fpits toeloopenden top, een
allerfchoonst gezigt oplevert , als men aan het Meir van
Geneve that. Onze weg liep door eene diepe Valei,
waar door de onzuivere Arve , met groot geweld , heenen
itroomt, en zich in de Rhone ontlast. De juiste gelykheid van de tegen elkander overftaande Rotzen , aan de
eene zyde hol , aan de andere zyde rond uitpuilendo ;
derzelver overeenkomst in hoedanigheden , de gelyke
hoogte en de kleine aftland tusfchen beiden, verzekerden
my, dat deeze Valei gevormd was by een grooten fchok ,
dien de Natuur teed. hielden ons, onder den weg,
eenen korten tyd op, om twee overheerlyke Watervallen ,
die over een berg heen liepen , en daar beneden twee
groote ftroomen vormden, te bewonderen. Zy vertoonden zich op 't allervoordeeligst, door de zwaare flortregem , onlangs gevallen.
Kort daar naa (taken wy de Arve over, en kwamen te
Silence ; eene plaats , weike my een alleronguniligst
denkbeeld van de Savoyfche Steden gegeeven heefr. Onze Herberg, fchoon liege, was de beste verblyfplaats in
dezelve ; de andere Huizen zien 'er allerelendigst uit ,
en de itraaten zyn zo morfig, dat het onmogetyk was
op dezelve te wandelen. Wy werden 'er, nogthans , beter onthaald en bediend dan wy verwagtten , en dit was
voor ons zeer gelukkig ; dewyl de zwaare regen , die
's a
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s'anderen daags viel , ons het voortzetten onzer Raze
volftrekt belette.
Salence verlaatende, vervolgden wy onzen weg, door
dezelfde Valei, langs de oevers van de Arve, en onder
den Berg Varens. Omtrent vyf mylen voortgetrokken
zynde , Iteegen wy van onze paarden af, en werden door
onzen Gids gebragt na den Waterval van Cheyde , een weinig van dien weg afgelegen. Wy ftonden aan den kant
van een groot houten befchutzel , tegen over een hooge
rots, begroeid met wild kreupelhout , van welke , omtrent twintig voeten beneden den top, veel waters voortkomt, van eene verbaazende hoogte in eene ongeregelde
rigting nederflortencle ; het fpatten van 't zelve veroorzaakt , door het breeken des waterftrooms tegen de uitfteekende gedeelten van de rots , een dikke mist, zich
uitftrekkende tot den afftand van tusfchen de honderd
twintig en honderd vyftig voeten ; en wy zagen, daar
wy het geluk troffen dat de Zon helder fcheen , een allerfraaiften Regenboog met al de verfcheidenheid en kleur3nengeling.
Deeze betoverende plaats verlaatende , reerien wy langs
den Berg, d'Enterne, die veel hooger geweest is dan tegenwoordig. In den pare MDCCLI , gaf dezelve, zes
weeken lang agtereenvolgend, wolken van dikke rook op,
waar op , het geheele boveufte gedeelte met een vreeslyk
geraas inftortte , en de zyden, afs mede den bodem , met
de brokken bedekte. Beneden deezen Berg ligt het kleine
Gehugt Cerve, waar etlyke Franfche Mynwerkers woonen , by eenige Koper- en Loodmynen van geene geringe
waarde. Zy lieten ons toe, verfcheide foorten van Erts
to onderzoeken, die volkomen beantwoordden aan de befchryving , daar van gegeeven. Deeze Lieden vertoonden
ons desgelyks een vry groot Model van het omgelegerr
Land, 't geen zeer wel was uitgevoerd. Dit Model verdient bezigtigd to worden door alien , die de Alpen van
Savoye bezoeken ; deeze vindt men daarin veel natuurlyker verbeeld , dan zy met mogelykheid op eeu Kaart
kunnen uitgemerkt worden. — De Bergen deezes Lands
hebben een overvloed van Chamois, een viervoetig Dier
van bet Geitengeflacht , en 'et zeer op gelykende ; dock
yonder van kop , en veel laager van vooren dan vale
achteren. Te Cerve zagen wy 'er twee volkomen tarn ge •
maakt. — Hoe verder wy voorttoogen , hoe flegter
wy den weg vonden, en was dezelve, door den onlangs.
geFf3
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gevallen regen, derwyze bedorven , dat wy dien 11221.1Wih
lyks aebruiken konden. Egter kwamen wy in de Valet
van Chamouni , en aldaar in een kleine, doch weigeichilcte, Herberg, gehouden door zekeren TAIRE, dien ik een
eerlyk en zeer oppasfend Herbergier gevonden heb.
Eer ik u iets zegge van onzen tegenwoordigen that, moet
ik u verzoeken , de armoede myner befchryvinge aan te
vullen door aan uwe verbeelding de hooglte vlugt te gee.
y en, De voldoening aan dit verzoek , dunkt my, is elk
Leezer verfchuldigd aan elken Reisbefchryver ; naardemaal, buiten zulks, de leevendigfle afbeelding plat en belangriOOS moet voorkomen.
Begrypt dan dit kleine Dorp in eene diepe Valei (*) ,
otnringd door de hoogile , verheevenile en fchoonfle
voorwerpen der woeste Natuur. In eene bykans rechtly.
vige hoogte opziende , aanfchouwde ik een keten van
Rotzen , veel hooger dan ik met mogelykheid uit eenige
befchryving kon opmaaken ,
Rotzen, die , daar der.
%elver ruwe en toorenswys oploopende zyden in fpitze
punten uitloopen, den naam draagen van Les Aiguiiles ,
of de Nuaiden. Te midden van deeze is Mont Blanc ,
tle hoogfte Berg in de Oude Wereld , en bedekt met een.
wigduurend Ys of bevroozen Sneeuw. De rechtflandige
hoogte, van het Waterpas der Pliddellandfche Zee, is een
wcinig minder dan drie Mylen, of 15,663 voeten.
top werd y our de eerfle keer beklowmen, in den Jaare
MDCCLXXXVI, door den Heer PACCARD, een Geneesbeer van Prieure ( t) , en in dit jaar volvoerden drie
Gidfen, met veel moeite en arbeids, dezelfde gevaarlyke
onderneeming. Zy bragten den eerften nags op het ys
door, waar zy, niettegenitaande het medegenomen ver.
warmend dekzel , zeer veel werks hadden om de koude
uit te harden ; dan, den volgendeu morgen voorttrekken.
de,
(*) In het Verhaal eener Reize na de Tsbcrgen van het Her.
togdem Savoye, door den Heer T. BOURRIT, by den Drukker
cieezes , J. YNTEMA, in derr juare 1778, uitgegeeven , vindt men

eene Afbeelding van die Valei, welke eenigzins der verbeeldinge
kan te gemoete komen.
(t) Van deeze Beklimming hebben wy onzen teezeren vet..
flag gegeeven in onze N. raderh Letteroef. II D. 2 St.
01. 63s. En daar ge%veezen op eene pooging, vroeger door
JOU2-11, ondernomen , te vindeu in de „Ilsem. /Wed, Lretterof.
td. 426.432.
Vki 3. 2
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de, bereikten zy den Bergtop, naa eene Reis van 66n en
twintig uuren. De Heer ROURRIT en de Hoogleeraar DE
3AUSSURE , van Geneve, wagten thans na eene gunftige
gelegenheid om die hoogte te beklimmen. 1k verlangde
zeer van die party te kunnen weezen; doch onze tyd
zal het niet gedoogen (t).
Op den morgen naa onze aankomst, een Gids en Mullezels gehuurd hebbende, doorkruisten wy de Valei van
Chamouni, en klommen , door bosfchen van Sparreboomen , langs een oneffen pad, eene hoogte veel fleiler dan
de fteilfte onzer Bergen in Brecknokshire. Ik ftond verfteld dat onze Muilezels zo vast op de pooten waren
dat zy geen den mistred deeden. — Toen ze ons ter
halver hoogte van deezen Berg gebragt hadden , fteegen
wy af; dewyl het voor die Dieren onmogelyk is hooger
op te klimmen. Naa veel vermoeiens kwamen wy by
een kleine houten hut , aan welke de Engelfche Reid.
gers , die deeze Ysgewesten be7.ogten, den naam gegeeven hebben van Blair's Kasteel, waarfchynlyk ter eere
van den Heer die deeze hut bouwde. Hier vond ik de
naamen van veele myner Vrienden , op de wanden van
dit zogenaamde Kasteel gefneeden ; inzonderheid dien
van Lord BREADALBANE en diens Broeder Mr. CAMPBELL.

Deeze Berg draagt den naam van Mont AtiVert , en
wordt bekloromen, om, op de beste wyze , La Mer de
Glace, of de I's - Zee, te men, die 'er recht onder ligt.
Van deeze plaats zag ik, boven ons, op eene verbaazende
hoogte, de Aiguille de Chartneaux , van waar ik dagt,
als zo veel verheevener zynde, een veel ruimer gezigt
te zullen hebben op het voorwerp onzer nieuwsgierigheid, dan van Blair's Kasteel. 1k verliet daarom myn ge.
zelfchap , en , naa anderhalf uur gaans , klimmens en
kruipens, langs eene reeks van fcherpe rotzen , kwam ik
op de tweede punt van deeze eliguille de Charmeaux ,
welke ik geloof, dat geen menschlyke voet v66r my betreeden heeft. In de daad , ik moet , nu het gevaar
voorby is, erkennen dat 't veel van my gewaagd was.
Van
(*) Wy bleeven niet in gebreke oat 's Hoogleeraars Reistocht
op Mont Blanc mede te deelen , N. Alger& Vaderl. Letteroef.
ode St. bl. 115, enz. en zyne Waarnemiingen op de grout.
W. 219, enz.
fie hoogte in de Oude Wereld, zie
f4
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Van deeze hoogte zag ik neder , aan den eenen kant,
op de Valei van Chamouni, en , aan den anderen kant,
op eene Zee van Ys, welke ik ontdekte dat door twee
breede kanaalen gemeenfchap hadt met Mont Blanc; naa
bier mede myn oog verzadigd te hebben, verliet ik die
hoogte; doch het afklimmen ging met veel moeilykheids
gepaard.
My weder by myne Reisgenooten vervocgd hebbende,
daalden wy of , en wandelden te halverweg over deeze
lifer de Glace , met byftand van onzen Gids , die lange
itokken met yzeren pennen medegenomen hadt, om ons
in 't gaan te onderflutten. Net is bykans onmogelyk aan
iemand , die nimmer dit voortbrengzet der Natuure geziett
beeft, 'er een gepast denkbeeld van te geeven. Om dit,
egter, te beproeven, meet ik u verzoeken , u voor den
geest te haalen eene diepe Valei vol Ys , een weinig minder dan eene myl in de breedte., die zich kromt van
Mont Blanc tot de Valei van Chamouni: van deszelfs oppervlakte kunt gy u eenig begrip vormen , door te verondertlellen, dat de Zeeen rondsom de Noordpool tot een
Vasten klornp bevtoozen waren , wanneer ilormwindcn
die tot groote golven hadden opgeruid. 1k herinner my,
dat de volgende regels, in 1110b1PSON 'S Stafons , deeze vettooning zeer kragtig berchryven:
Saloon bier de Winter beerscht, zyn beerfthappy wordt ligt
Wanneer ons oog zich naar des aardbols noordpool richt.
Hier vest by zynen troon op overfneeuwde rotzen
En bergen Ts, gevornzd van opgeruide fehotzen,
Terwyl het Jtormenheir om zynen rykstroon built ,
n by zich in een nagt , een langen nagt , verfchuilt
En 't tonlicht weigert aan zyn huivrige onderdaaneni,„
Gediturende een reeks van wisfelende maanen,
Terwyl zyn fireng gebied al de card' tot fiddring wekt
En 't granule zwerk zyn troon tot een gewelf verftrekt ,
Men ziet dit oord omtoogen
Met Wildernisfen, met bosfchaatlfen, neergeboogen
En overhoopt door fneevw ; lizet vloeden , bier en daar
gejtap,ld op elkadr
Bedekt met bergen
Die, als de wyde zee, tot in hun' kil bevrooren,
Geen golfgeklets , hoe 't Jtorme , aan 't Barre firand dOett
hooren (*).

(*) Wy hebben

you

Wy
hitt beclieed van de woorden des Va.
der.
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'Wy hadden de nieuwsgierigheid, om nederwaards te
zien in veele dier groote fpleeten, waar het Ys zich,
ter diepte van veertig of vyftig voeten, geopend hadt;
doch deeze waren kleine fpleeten in vergelyking met andere, die, gelyk onze Gids, een uititeekend Leidsman
in die bevroozene oorden, ons onderrigtte, dat van twee
tot drie honderd voeten diepte haalden.
Het is onmogelyk, eene rechte gisfing te vormen over
de oorzaak van dit verfchynzel ; naardemaal bet tegenwoordige vertoon flegts wiring opleidings daar toe aan
de hand geeft. Eene omttandigheid, nogthans, zou den
draad van het kluwen kunnen opleveren , en deeze is,
dat men weet, hoe de Ys-Zee toe- en afneeint, en dat,
by het toeneemen , groote aardhoopen als opgeworpen worden. Wanneer ten der uitfteekende deelen bezwykt en
inftort , behoeft het gekraak in fterkte alleen your het
geluid eens dondertlags te wyken.
Wy vonden ons zo vol verwonderings, op de befchouwing van dit groot en fchrikbaarend voorwerp , dat wy
'er ons bykans een uur mede bezig hielden. Daar op
moesten wy weder Mont /Invert beklimmen , om of te
daalen ter plaatze waar deeze Ys-Zee in de Valei beneden
eindigt. Wy vonden bier een boog, zeventig voeten hoog,
en even zo veele voeten wyd , en, zo ik veronderftel , niet
minder dan dertig voeten breed , uit welke een fnelvlietende ftroom , de Arveron gebeeten , voortkomt. Wy
beklommen eeui;e rotzen , in het kanaal , recht voor 't
midden van deezen boog, van waar wy, met vermaak en
bewondering, die heerlyke grot van helder en vast Ys
befchouwden. Nogthans , daar 'er gevaar was dat een
gedeelte mogt inftorten , oordeelden wy het veilig, die
plaats te verlaaten , en weder te keeren na Prieure. Hier
kwamen wy vermoeid aan ; doch even zeer voldaan als
vermoeid, op de herdenking van het wondertooneel, door
ons bezigtigd.
Op den dertigften van July, verlieten wy de Valei van
Chamouni ; aan het zuidelyk uiteinde Col de Balme beItiommen hebbende ; van deezen hoogen Bergtop namen
Wy affcheid van Mont Blanc, de Glacieres en de Aiguil.
les ,
derlandfchen Dichters N. S. VAN WINTER, die, in zyne 'Jaarge_
getyden, een zo oordeelkundig gebruik gemaakt heeft van zynen
,epe,c1fchen Voorganger mom P S 0 N.
iFf 5
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ks, welker toppen wy zo menigmaal boven de wotkett
hadden zien uitfteeken. Aan den anderen kant , hadden
wy een allerheerlykst vergezigt. De diepte en de kronkelingen der Valeie beneden ; de omringende Bergen; en de
hangende Bosfchen van zeer oude Pynboomen, leverden
bet ftaatlykst en grootschst gezigt op.
Naa eene lange wandeling op Col de Balm., (want wy.
gaven onze Muilezels weinig moeite ,) ontdekte myn
Reisgenoot, pococK , twee Jongens, bezig met eene kudde
Geiten te melken. Wy vervoegden ons onmiddelyk derwaards , en dronken, in de ruimte , zeer heerlyke melk ,
die ons zo uittteekend iinaakte, dat wy 'er tienmaal de
waarde van bataalden.
Beneden aan deeze diepe afdaaling , moesten wy
anderen Berg, La rourcle geheeten , beklimmen. Van deezen zaa en wy, met een gunflig voorgevoel, Vallais of
b
Wallisferland
, ROUSSEAU 'S Aardsch Paradys.
Aan den ingang van dit Landfchap, vindt men de kleine Stad Martigni , of Martignac (*), beflaande uit hon.
ten Huizen, gebouwd op de oevers van de Drance; boven de Stad hangen de brokkelige overblyfzels van een
Rasteel,in vroegeren tyde de verblyfplaats der Bisfchoppen
van Sion. 1k ging op de Vestingwerkenen had van daar
een wydftrekkend gezigt over het Land, 't geen wy gereed flonden door re trekken. Vroegtyds gingen wy te
bedde , ten oogmerk trehbende om met de Zan op re
Haan; doch werden zo zeer geplaagd en geflooken, door
Mug(*) Naby deeze pleats was de Winterlegering van SERGIUS
Gault, C/ESAR' S Luitenant;doch ik kon geene overblyfzels daar
van vinden. CiEsAR fchryft 'er van: „ GRUA veele voordee„ lige Veldflagen bevogten, en veele van 's vyands Kasteelen
„ bemagtigd bebbeade, werden hem Gezanten van allerwegen
„ gezonden, Gyzelaars gegeeven, en men Boot den Vrede.
„ Hier op befloot by, twee Benden onder de Nantuates te
„ legeren ; terwyl hy met de andere van zyn Legioen zoo
„ overwinteren in eene Stad van de Feragri , Ottodurus ge.
, beeten, gelegen in eene naauwe Valei, omringd door hooge
,, Bergen. Dewyl dezelve in twee deelen gefeheiden wordt,
„ door de Rivier Drance, fchikte hy een deei voor de Gaulen,
„ en het ander (door hun verlaaten zynde,) tot het Winter„ verblyi zyns krygsvolks, en vallerkte die phiats:' Cresmt ,
de Bello Gall. Lib. /IL Cap. I. --- Dit is joist de Jigging van
Mar tigni.
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Muggen van de flegtfte foort, dat 'er van Been flaapen
inkwam.
Den volgenden morgen deed ik ten uitflap , om den berugten Waterval, Pisfe Vache genaamd , te bezien ; dezelve ligt omtrent twee [Engelfche] Mylen van Martigni.
Schoon veel hooger en breeder , voldeed dezelve my in
verre na zo zeer niet als de Waterval van Cheyde, ter
oorzaake van den naakten !land, , en de rechte rigting,
waarin het water nederftort. De waterftroom flrekt zich
zonder door een fterken wind voortgeftuwd te zyn, meer
clan 1500 voeten uit. Ik verbleef eeuigen tyd te deer
plaatze, en keerde na Martigni weder.
Zo veele gunflige berigten van Wallisferland geleezen
hebbende, en in de Nouvelle Ifeloife van ROUSSEAU, en
in de Schriften van hedendaagfche Reizigers , brandden
wy van ongeduld , om de fchoonheden van elk (newest
te befchouwen. De befchryving van ROUSSEAU is de
fchoonfte Landfchapsfchildery, die ik immer in eenig Boek
vond. Deeze bewoog ons , in de daad, om deeze Valei
als een tweede Tempe aan te therken , of als een Land,
waaraan de Natuur haare gunstbewyzen met eene ruime hand hadt medegedeeld. Hoe verfteld zult gy than,
wanneer ik 'er byvoeg , dat onze onverduldigheid door
de grootst mogelyke te leurftelling geftraft wierd. Het
dunkt my hoogst onverfchoonlyk in Reizigers dat
zy blindelings de gevoelens hunner Voorgangeren aanneemen , en in hunne berigten weder ophaalen. Hier
over zult gy , myne Brieven leezende , nooit klaagen:
want, hoe zonderling ik moge fchynen , heb ik beflooten,
in die gevallen , voor my zelven te denken.
Vallais, of Wallisferland, is een onafhangelyk Gemeenebest, in Bondgenootfchap met de Zwitzers , gelegen tusfchen het Canton Bern' en de Alpen. De ftrekking is Oost
en West, loopende van eenen Berg, La Fourche geheeten , tot de Ysbeddingen van Faucigni. Men rekent de
lengte op honderd en negen mylen , en het hreedfle ge.
deelte op tachtig ; doch ik geloof, dat, in het laatfte geval, niet weinig vergrootings plaats hebbe. Deeze Landftreek wordt bewaterd door de Rivier de Rhone, die, aan
't eene einde inkomende, bykans tot het andere loopt,
waar dezelve eene wending maakt, en zich in het Nleir
van Geneve ontlast.
'Er zyn twee voornaame wegen , om in Italie te
Men i de eafte ever de groote St. Bernard, en de tweede
over
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over Simplon. Men kent eenige andere toegangen; &eh,
uit hoofde van derzelver moeilykheid en gevaar, zelfs in
de Zomermaanden , worden ze alleen bezogt door Sluikbandelaaren , en Jaagers , die, in deeze onbewoonde rotzen, Marmotten of Wilde Geiten zoeken. — De meest
gebruikIyke , van de twee hoofdwegen , is die van St.
Bernard, waar men een Klooster aantreft van Augustyner
Allonniken , gebouwd op het hoogfle gedeelte van den
weg, 't welk den Reiziger over de Alpen inneemt, en,
door eene voeglyke fchuilplaats tegen de ongenade van
deeze bevroozene Itreeken te bezorgen , het leeven van
veelen behouden heeft. Zulk een Klooster is, in de daad,
muttig, en, geloof ik, zou het de goedkeuring en befeherming gevonden hebben van den Keizer (JosEPHus)
"kelve , indien het in de Landen zyner Heerfchappye gelegen ware (*).
Van Martigni tot Sion, de Hoofdftad aan de grenzen
van Beneden-Wallisferland , boodt het Land ons geen
voorwerp aan , 't welk opmerking verdiende. Het Land
is zo laag , dat wy het voor rnoerasfig hielden , door
de veelvuldige overftroomingen der Rhone; en onze veronderftelling werd naderhand bevestigd door de verklaaring der Inwoonderen. Wy klaagden, egter,, niet, dewyl
wy verwagtten weer voldoenings te zullen ontvangen
bet verdere gedeelte deezes Landfchaps , door ons nog
onbezoR.-,t.
De Stad Sion , (want het is een Stad, zynde een Bisfchoplyke Zetel,) ligt op de oevers van de Rhone, die,
in ftede van met dien helderen Itroom voort te fnellen
als wy dezelve te Geneve verlaaten hadden, even als de
Arve bezoedeld is met gefmolten fneeuw , en de witte
klei, over welke bet water been loops. Van alle elendige
plaatzen, die ik ooit zag , is Sion de walchlykfte. De
Huizen zyn geringer dan de , armIte Voorfteden , welke ik
immer aantrof , en zo ondraaglyk morfig , dat ik my,
in de daad, verlegen vinde om iets ter vergelyking by
te brengen. Om onze aandagt of te wenden van zo
onbehaaglyke voorwerpen beklommen wy een fteilen
berg na de overblyfzels van een oud Kasteel, 't welk van
ee(*) Van de Hulpvaardigheid en Gastvryheid deezer Kloosteriingen , hebben wy den Leezeren eene herleezenswaardige
Algem. raderl. Leticroel;
berchryving gegeeven , in onze
11 13. 2 St. bL
car.
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eene groote uitgeftrektheid en uitneemende fterkte geweest
was. Wedergekeerd zynde , vonden wy ons onthaal in
de Herberg volmaakt overeenkomftig met het voorkomen
der Stad : de fchraale opgedischte middagmaaltyd was zo
morfig, dat wy, fchoon den fcherpen prikkel des hongers gevoelende , onmogelyk denzelven konden voldoen;
om walging te voorkomen, moesten wy al het buitenite
wegfnyden : en waarlyk , de vertooning, die het yolk in
de Herberg maakte , was genoegzaam om de graagte van
een Hottentot te doen verdwynen. Gy moogt u verzekerd houden , dat wy ons zeer gelukkig rekenden , toen
de volgende mdrgen aanbrak, en dat wy ons vertrek niet
/anger uitftelden dan noodig was om onze kleederen
aan te trekken en de rekening te betaalen ; doch in
ens voortreizen na Brieg, eene Stad, geheel van houten
Huizen, in morfigheid en armoede niet minder dan Sion,
hadden wy even min reden , om wel voldaan te weezen ,
als te vooren.
De Bergen, ter wederzyden van ons, en een gedeelte
der Landttreeke , welke wy doorreisden , waren bedekt
met donkere bosfchen van et:de Sparreboomen , niet doormengd met boomen van een leevendiger groen , die de
verveelende eenzelVigheid van dit voorkomen konden
wegneemen. Het Land , fchoon op veele plaatzen vrugtbaar , droeg ,weinig tekens van bebouwmg. Geene aftuiningen, weinig Vee , en nog minder Inwoonders 'die
in ftaat waren om td werken.
Van Brieg tot Ghejtinen is Wallisferland hooger , en
minder worst : onze weg liep langs de Rhone ; op veele
plaatzen was dezelve zeer gevaarlyk door de engte , en
uit hoofde van de fteilten , die over de Rivier hingen.
Hoe natter wy aan Gheftinen kwamen , hoe beter wy
den grond bebouwd vonden ; doch veel, zeer veel, minder fchoon dan JEAN Iti.ouEs het befchryft.
Het voorkomen der Huizen in Ghellinen is zonderling.
Ze zyn van hout , en meestal rood geverfd. Het bovenfle gedeelte dient ter verblyfplaatze voor het Gezin ,
het benedentle tot flailing en voorraadfchuur. De Stad
is' , te onzer groote vertroosting, aan bet einde van Wul.
lisfer/and gelegen. Wy zyn in een Burgerhuis gehuisvest (geen Herberg vindt men in deeze Stad); bettalven Brood en Kaas , is 'er eerie jammerlyke fchaarsheid
van voorraad.
De onderfcheide Climaaten , welke de Reizigers in dit
Land
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Land opmerken, zyn in de daad zeer zigtbaar; en, ge•
volglyk, dear het land ryk is, kan men , op denzeifden
dag reizens, in den Zomer en in den Herfst.veele Vrugten aantreffen, die men in andere Landen alleen by opvolging heeft, en met het vorderen der Jaargetyden krygt. —
Dit voordeel (als men het zodanig mope rekenen) is een
gevolg van de onderfcheide graaden der warmte van de
Zon, en den vryer of meer beflootener omloop der lugt
door de Bergen veroorzaakt; een voordeel, 't welk men
min of meer moet aantreffen in alle bergagtige landfirees
ken , naar gelange van derzelver zuidelyke Jigging. —
Dit is de weezenlyke that, dit het daadlyk voorkomen,
van Wallisfertand , fchoon zo geheel verfohillend Mee
mede befchreeven in den XXII1ften Brief van RousSEAU'S
beroemden Roman.
Maar, 't geen nog onverfchoonlyker is , ROUSSEAU
fpreekt op een nog hooger loftoon van de Inwoonderen
dan van het Land, bovenal van de Vrouwen, die sT.
TRiEUX , de Held des Stuks, by vergelyking tot zyne
Engelagtige JULIA ophemelt. In fiede van die Zeldzaeme
Schoonhsclen, (want dit is de uitdrukking,) aan te treffen,
wordt het oog gehinderd door een ras van VI-tome/I,
flegt van leest , en nog flegter van gelaat „ Wier kleur
bleek is, en wier zonderlinge kleeding by geen Volk, dan
by de Wallisfirs geagt kan worden tot cieraad haver
Perfoonen te lirekken.
Doch 'er is nog eene andere hinderpaal om dit Volk
fchoon te noemen, van een ernftiger aart, te wenten , het
afzigtig en hinderlyk ongemak, aan den Hals, bier Goitres geheeten , waar mede zeer veeie Inwenuderen be.
hebd zyn. Ilet is een uttwas aan den Hale 't welk,
fchoon by eenigen niet grouter dan een Hoender-ey, by
anderen halverweg de Borst hangs. Een voorkoh.
men, zo afzigtig en walglyk els met mogelykheid kan
bedagt worden. Deeze Keelgezwellen worden, (zo als
ik menigmaal gelegenheid gehad heb om in Kinderen
op te merken,) voorgegaan door een geele en zieltlyke kleur, misvormde gelaatstrekken , en een zwaarte
in de oogen. Zy gaan , meerendeels, vergegeld van eene
geheele berooving der verflandsbekwaamheden , 't geen
wy als een geluk voor deeze elendige Schepzels aanmerkten ; naardemaal die berooving him ongevoelig naaakt voor
bezef van hunnen that. Maar zeer veel bier van ver.
fchillen de gevoelens der Wallisfirs ten opzigte van die
Ge.
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Gezwellen; want zy merken, geleid door begrippen , die
zo gelukkig in de uitwerking , els ongerymd in de beginzels,
zyn , deeze Lieden ,aan voor een zegen in hun Gezin, en
befchouwen hun met toegenegenheid , als de giften der
Voorzienigheld , die hun, door tuslchenkomst deezer kwaale, bewaard voor zonde en toekomende ftraffen. Zy gaan
nog een ftap verder,, en laaten deeze misvormden met elkander trouwen „ naardemaal zy , met al die zwakheid
van verftandsvertnogens, zeer tot het voldoen van zinnelyken lust overhellen ; fchoon zy dikwyls , zonder geholpen te worden , te zelfder plaatze zouden blyven zitten , tot de natuur onder den last des hongers bezweek.
De oorzaaken, aan welke men 'dit ongemak toefchryft,
zyn natuurlyk en zedelyk ; dat is, de oorfprong words
aan de eerfle , het nieneemen aan de tweede, toegekend.
Wy merken op, dat het grootfte getal deezer ongelukkigen zich in de nabuurfchap van Sion bevindt , en daar
is het water , 't welk het yolk drinkt , 'neer dan elders
Met Tuffleen bezet. Ik kreeg een zeer goed berigt,
(zeer naauwkeurig in myne nafpeuringen zynde ,) dat dit
de voornaame oorzaak des ongemaks was, dewyl men,
by de ontleeding van deeze Goitres , onlangs verfcheide
deelen van 'dien fteen gevonden hark. Als eert ander bewys hier voor, (fchoon men, myns oordeels , gem
zekerder dan her gemelde kan aanvoeren ,) verhaalde men
my, dat de Kinderen van met dit Keelgezwel bezette Lieden , uit het Land gezonden wordende , of alleen na de
Bergen op de grenzen van Wallisferland, geheel van dit ongemak bevryd blyven. — De kwaal wordt vermeerderd door
hunne verwaarloozing van zindelykheid , en dien bedryfloozen (teat, in welken zy hunne dagen doorbrengen. — Dit
is de droeve that van veele Wallisfers; oordeel hier nit,
of ik, op eenigerlei wyze , kon inftemmen met de loffpraake, over hun uitgeboezemd.
Het Gemeenebest van Wallisferland beftaat uit zeven
groote Gemeenfchappen, in 't Fransch Dizains, in 't Hoogduitsch Zindhen, geheeten. Zes van deeze hebben een
Volksbeftuur , en de Regtshandhaaving is toevertrouwd
aan twaalf Magiffraatsperfoonen, met een Voorzitter. De
naamen deezer Gemeenfchappen zyn Sider:, Leuk, Visp ,
Raren, Brieg en Goms. De Stad Sion, en derzelver Regtsgebied, maakt het zevende Dizain uit; het Belluur in 't
zelve is Ariftocretisch, en wordt uitgevoerd door een Raad
van vier-en-twintig; de Voorzitter van dien Raad draagt
den tytel van Durgetneester.
Niet
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Niet verre van Sinn liggen drie Kasteelen, die tot den
Bisfchoplyken Zetel behooren ; het eertIe 5 Majoria genaamd, wordt bewoond door den Bisfchop; het tweede,
Valeria, door den Deken en eenige Kanunniken, en het
derde , Tourbillon , flrekte, in vroegeren dage, ten verblyf der Bisfchoppen. Wanneer de Bisfchoplyke Zetel
van Sion openvalt , roept de Hoofd- Officier des Lands,
in het Kasteel Valeria, het Kapittel, en de Afgevaardigden der Dizains , zamen; de Kanunniken ftellen vier Perfoonen voor , die na deeze Waardigheid Chan ; Een dee.
zer wordt door de Afgevaardigden gekoozen, en die Verkiezing door het geheele Lichaam bevestigd.
De Vergadering , onder den naam van Landraad betrend, (in welke de Bisfchop de plaats van Voorzitter be,
kleedt,) wordt doorgaans zamengeroepen in de maanden
May en December, door den Hoofd- ()Meier des Lands,
of den Landfchaps-Hoofdrnan , gelyk men hem noemt ,
om te raadpieegen over de algemeene belangen van Wallisferland , en de hangende gefchillen , zonder hooger beroep toe te laaten, te beflisfen. Het is door de inflelling
van deeze Opper-Raadsvergadering, dat de onderfcheide
deeien van het Gemeenebest vereenigd• worden tot idn
Staatkundig Lichaam. Ze zyn, nogthans, zo onafhanglyk van elkander., dat, in vroegeren tyde , ddn of nicer
Dizains afzonderlyke Verbintenisfen aangingen , of den
Oorlog verklaarden aan nabuurige Staaten. — De Taal in
het bovenfle gedeelte der Valeie is Zwitzersch-Hoogduitsch,
in het benedenfle flegt Fransch.
De eerfie Verbintenis van den Bisfchop en het Volk van
Wallisferland , werd, in den Jaare MCCL, met Bern aangegaan. In het Jaar MCCCCLXXIII, traden alle de Dizains in Verbintenis met de vier Cantons, of Waldtflets,
en ook op dien tyd met Freyburg en Soleure. Door
deeze. onderfcheidene Verbintenisfen hegtte zich het Ge,
meenebest aan het Zwitzersch Lichaam , als een Medegenoot van het Algemeen Verbond. De mile Verbintenis
met Frankryk viel voor in den Jaare MD.
De Volkrykheid van Wallisferland wordt op 90,000
Zielen gefchat; de Krygsmagt beftaat hit 1 8,oc* Mane
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(Uit het Engelseh.)

I

n het Leeven van CONGREVE wordt, op 't gezag van
't volgend geval verhaald. Toen VOLEngelanci bevondt, gaf by een bezoek aan
den beroemden Mr. CONGREVE, fchoon by hem geheel
niet kende ; by deedt het zonder eenige pligtpleeging,
;net die vrymoedigheid , welke een verheeven vernuft kenmerkt , en fleunde alleen op hunne wederzydfche vet..
maardheid in de Geleerde Wereld. De Engelschman was
te onvrede, en, in ftede van de vrypostigheid in VOLTAIRE 'S gedrag aan te zien als het grootfte Compliment ,
't geen hem kon gedaan worden, verklaarde hy: „ dat
• hy `zeer blyde zou geweest zyn over VOLTAIRE'S
„ bezoek , indien deeze het zelve by hem als by. een
Heer afgelegd hadt ; doch dat hy niet kon goedvin„ den, vriendfchap met iemand aan te kweeken, enkel
• om dat by een Autheur was.” De Franschman, te
onvrede over dit ontydig vertoon van gemaaktheid ,
keerde zich om, en zeide, heenen gaande , op een ftraffen toon , „ dat , was Mr. CONGREVE niet iets meer ge„ weest dan enkel een Heer , hy nimmer den overlast
„ deezes bezoeks zou gehad hebben ! "
Dit voorbeeld van coNoanves trotsheid loops hykans
in gekke: want hoe kon by, als een verftandig man ,
zelfs een enkel oogenblik veronderftellen, dat VOLTAIRE
de moeite zou genomen hebben om een Heer te bezoe•
ken , wiens naam CONGREVE was ! En op welke gronden
kunnen wy reden geeven dat by over Vermaardheid
zich fchaamde , daar die te verkrygen de vuurigfte wensch
van zyn hart, en de geheele bezigheid zyns leevens, was!
De voorbeelden , nogthans , van Lieden , die zich over
hunne Beroepen fchaamen, zelfs dan wanneer ze wed loflyker zyn dan dat van een Tooneeldichter , ontmoet men
niet zelden. En, daar de Menfchen genegen zyn van het
eene in het andere uiterfle te loopen , is dit mogelyk hun
voortgang van de Pedantery in Bleeding , Zeden , en Ver.
keening, die, veele jaaren geleden , de verfchillende Be•
roepen en Hanteeringen van elkander onderfcheidden.
Zeer weinig van de Pedantery is in het daadlyk leeven
overAIENG. 1793. NO. to.
Gg
1 VOLTAIRE ,
TAIRE zich in
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overgebleeven. Op het Tooneel zieu wy 't een en ander
dat ons zulks herinnert , wanneer de Chara&ers van een
Drama vertoond en doorgehouden worden, en niemand,
gelyk de kunstterm luidt, buiten zyn Chara&er treedt.
De deftige houding , het ftaatig tritzigt, en het ernilig
onderhoud , duiden niet langer (in Engeland naamlyk )
den Geestlyken aan ; en zal men niet meer uit den barfchen oogIlag , den flok met een gouden knop onder
den Deus, en de groote paruik, de aannadering van een
Doctor opmaaken. 't Is, in de daad , beter dat deeze
uitwendigheden afgefchaft zyn. 'Er is geene noodzaake
voor eenige kenmerken, die de Menfchen verpligten one
alleen te verkeeren met, en te gelyken op, die van 't zelfde Beroep zyn. De gezellige ommegang is eenpaariger
vermengd geworden , en de ontmoeting van flrydige gevoelens, ontftaande uit verfchillende inzigten en oogmerken , brengt een groot geheel voort , zeer dientlig tot
algemeen onderwys. Indien Menfchen van dezelfde Gevoelens en Beroepen altoos by elkander verkeeren, vermeerderen zy de onderling ftandgegreepen hebhende vooroordeelen, en verhinderen den natuurlyken en noodzaaklyken
voortgang van onderwys en verbetering. Zulks kan desgelyks flrekken om den nyd en de jaloufy,, welke maar al
te chimps plaats heeft tusfchen lieden van onderfcheide
Beroepen, elk zich boven de andere verheeven waanende, te vermeerderen ; doch deeze zouden grootendeels
verdwynen , indien zy zamenkwamen als Broeders; het
zelfde elude , fchoon door verfchillende middelen , zoekende te bereiken.
Het is, egter, niet noodzaaktyk , wanneer men zamenkomt tot gezellig genot, det men voorbedagt opftemt
een zekere nietheid van CharaEter aan te neemen , welke het
geheel in een Baijert verandert. Het is niet noodig dat
de Menfchen zich fchaamen over hun Beroep , wanneer
zy in openbaare gezelfchappen verfchynen. Indien een
Beroep eerlyk is , kan 'er geen reden weezen waarom
men zich des zou fchaamen; is het niet eerlyk, dan zyet
ze geen bevoegde lieden your de gezellige verkeering ;
en elke pooging, om de fchandelykheid buns Beroeps te
bedekken , zal alleen dienen om dezelve meer flan den dag
te doen komen. Doch de waarheid der zaake is , dat de
/Vienichen zelden hezoygd zyn om hun Beroep of Handel
te bedekken , of zy moeten ten oogmerk hebben lets te
pleegen a watt over zy reden hebben zich te fchaamen.
In
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In zulke gevallen, handelen de Menfchen als op Masquerades , waar een Mom-aangezigt ter verfchooning (tient
voor ruwheid en onbeleefdheid. -- Op onze Engelfche
Hoogefchoolen is het eene wyze Inrigting , dat de Studenten nooit in 't openbaar mogen verfchynen dan met
de voile Academie-kleeding; en, indien men ontdekt dat
zy zich flegt gedraagen, of in onvoeglyke gezelfchappen
geweest zyn, zonder hunne Hoeden en Mantels , worden zy itrenger geltraft dan byaldien zy die op en aan
gehad hadden : want men veronderftelt , dat , wanneer
iemand weezenlyk prys itch op zyn Character, hy, door
altoos daar in te verfchynen , wil aanduiden , hoe hy
wenscht alles te vermyden , wat hetzelve eene frnette zou
kunnen aanwryven ; terwyl men, als hy de uiterlyke tekens wegwerpt , het voor toegeftaan mag neemen , dat
hy ten oogmerk heeft iets te doen dat flegt is , iets over
't welk zyne kleeding hem ten verwyt zou ftrekken.
Trotsheid is, buiten tegenfpraake , eene voornaame ourzaak , dat de Menfchen zich over hun Beroep of Handel
fchaamen : want , door eene onverantwoordelyke verkeerdheld van begrip., en fchennis van 't gezond verfland, is
men op de gedagten gevallen , dat het grootfte van alle
Characters is, een Heer te weezen ; door den naam van
Heer iemand verftaande, die niets om handen heeft, die van
ayne inkomften leeft , of liever, maar al te dikwyls, nit
de middelen van anderen. Hoe wonder geestig heeft FIELDING de fchadelooze trotsheid, en gefteldheid op zyn Beroep,
afgefchilderd in den Predikant ADAMS—
! „ADAMS hieldt een
1, Schoolmeester voor het grootfte Character in de wereld ,
,, en zichzelven voor den grootften aller Schoolmeesteren ;
,, en geen van deeze beide punten zou hy gewonnen
„ gegeeven hebben aan ALEXANDER DEN GROOTEN aan
„ 't hoofd zyns Legers.”
Maar, om weder tot de zaak te keeren , on; het voorkomen van zulk een Heer te krygen , is het volftrekt
noodzaaklyk, dat alles, wat den Godgeleerden , den Regtsgeleerden , den Arts, of den Handwerker, kenmerkt, verdwyne , en een onzydig Character aangenomen worde ,
waar uit wy,, in 't voorbygaan , met regt , mogen opmaaken , dat de Heer, in ftede van een hepaald Character te
hebben, in de daad geen Character in 't geheel heeft.
Aan deezen ongerymden hoogrnoed , zo onbeitaanbaar
met waare grootsheid als met gezond veraand , hebbe men
toe re lchryveu dat, op de meeste piaatzen van openbaar
veramak , een Vreemdeling gevaar loopt , om den geringflea
Gg2
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lien Handwerksman voor den aanzienlykften Heer te neemen, en den dieptten groet af. te leggen voor den Heer,
die hem mogelyk 's morgens gekapt , of de maat tot een
paar fchoenen genomen , heeft. Ik heri-nner my , te
deezer gelegenheid, dat ik eens zeer gemeenzaam koutte
met een Heer, dien ik, uit zyn voorkomen en grappigheld I voor een Knegt uit een aanzienlyke Herberg hieldt;
doch die bleek de Bisfchop van * * * te zyn : dien zelfden
avond was ik zeer geftoord over het ruw en laag geraas
van een Leerling , dien ik bykans een oorvyg hadt gegeeven , wanneer een vriend my infinisterde , dat Lord
* dronken was , en, nugter zynde , des verfchooning
zou vraagen.
Op Bats en Asfembl6es ,is de vermenging van Characters
gewettigd ; en, fchoon lieden van allerlei rang daar zamenkomen , kan men nogthans geen grooter belediging
iemand aandoen , dan met te kennen te geeven , dat zulk
een Heer een Kruidenier is , fchoon men het woord
groot 'er byvoege ; of dat een ander een Kleermaaker is,
hoewel men in denzelfden adem 'er nevens verklaare ,
dat by ryk is. De ontdekking van zulke gewigtige geheimen is niet min aanftootlyk voor die Lieden zelve ,
dan voor hunne Vrienden. — My fchiet te binnen, dat
ik eens eene Juffrouw, die Gezelfchap zag, zeer verfloorde , door het verhaalen eens voorvals , zeer tot lof
kende van een Lakenwinkelier. 1k begreep weldra , dat
ik een misflag begaan had ; doch wist niet welke. 1k bemerkte onmiddelyk , dat myne vertelling niet fmaakte ,
fchoon dezelve tot eer firekte van de menschlyke natuur
in 't algemeen , zo wel als tot eer van 't 'verftand en
hart des Mans , dien het onmiddelyk betrof. Vervoipens ontdekte ik, egter,, dat iemand van dat Bedryf ten
dien tyde zich aldaar bevondt. Nu begreep ik ten voile
tie maate myns misdryfs. De beste wraak , welke ik bier
ever zou hebben kunnen neemen , had ik 'er gelegenheid
toe gevonden , en ik was boos genoeg van hart om het te
wenfchen , zou geweest zyn om verlof te verzoeken om
my te verontfchuldigen in 'tegenwoordigheid van het
zelfde gezelfchap ,by deezen Heer, en hem te verzekeren ,
dat ik nooit weder iets zou verhaalen tot eer van zyn
1oopbedryf ilrekkende. De Juffrouw veronderftelde , dat
ik hem kende, en dat ik haar meende te beledigen , door
te Veritaan te geeven , dat zy met Winkeliers verkeerde.
;fen aanziene van Geicerde Beroepen , fpyt bet my te
mote
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tnoeten aanmerken , dat eenigen , van die over hun Beroep
aithans niet befchaatud behoorien te zyn, des bet nicest
zich fchaamen. Eenige jonge Geestlyken , misfehien ten
Kerkdienst gefchikt door eerie dwaaze Eerzugt hunner
deren, agten het hun pligt, alien voorkomen , en alien gefprek , te vermyden , 't welk hun Beroep zou kunnen aanduiden 0*** S* * * * kan hier bovenal ten voorbeelde
ken. De jonger Zoon zynde eener Familie van eenigen
naam , oordeelde men het, hest hem voor de Kerk te be,
flemmen ; dat is , hem na het Collegie te zenden voor
zulk een tyd, dat hem de Ordening niet kon geweigerd
worden , als door zyns Vaders invloed eene Standplaats
voor hem verkreegen was. Dit gefchiedde op den behoorlyken tyd, en op de gepaste wyze ; en hy is thans
het fpreekendst voorbeeld van een Heer Geestlyke , dat
immer kan vertoond worden. Eenigen hebben betuigd,
dat zy eenige maanden met hem verkeerd hadden , zonder het minfte vermoeden op te vatren , dat by ooit tot
den Kerkdienst was opgebragt : en de meeste Vreemden
fchryven aan hem J * * * S * * * * Esq., tot dat zy, by eenig toeval, verneemen, dat hy, nit hoofde van zyn Atnpt,
een Eerwaardige is.
Om deeze vermomming te volkomener te maaken, heeft
zyn gedrag , 't welk vry is van alle gemaaktheid , bet
Heerfehapeigtigfte mengzel van ondeugd en losbandigheid;
en zyn taal is doorfpekt met Vloeken en Eeden. Wat de
pligten of beginzelen zyns Beroeps betreft , is by yolk°.
men vry van immer de kwelling der ontdekking te zullen
ondergaan. Niemand heeft hem ooit een woord hooren
ontvallen , of het duidde eene volkoniene onkunde daar
van I en teffens eene veragting van 't zelve , aan. Zo by
'Miner in de Kerk eene verdere Bevordering kryge , zat
by ongetwyfeld zulke maatregels neemen , als beletten
kunnen , dat bet Publiek zulks te weeten kome. Het
is zyn begeerte en wensch, te Jeeven en te ilerven als een
Heer; en in dit laatstgemelde Charac'ler is by wel bekeud
in alle Hui= , waar grof gefpeeld wordt, op alle Asfembldes en Badplaatzen , in Engeland. —Is het noodig eert
Character, volmaakt daar mede ilrydig, te fchetzen? Daar
zyn 'er honderden ; doch het behoeft niet dat wy een.
Mensch afmaalen om de fchildery van een Monfter te [neer
te doers ultfteeken. Zo heilig , zo eerwaardig , zo ver•
heeven boven alle andere Beroepen, is dat eens Geestlyken,
dat zulk een Charatter , als ik thans hel p onegeeven ,
Gg 3
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met genoegzaamen afkeer en veragting kan befcbouwel
worden.
Slegts gene rede is 'er , waarom iemand zich zyns Beroeps zou fchaamen, en deeze, moet ik bekennen, is eene
allerdringendfte : te weeten , dan, wanneer by bewust is,
dat zyn Beroep rede heeft om zich zyns te fchaamen. —
In de daad , ik hoop dat deeze oorzaak veelvuldiger
werkt dan wy , in den eerften opt/age , genegen zyn toe
te ftemmen. lk hoop, dat, wanneer een Koopman zyne goederen in ydeie uitgaven fpilt , om daardoor den
Meet- te volgen , by zyn Koophandel begeert te ontveinzen enkel our dat by geen flegt voorbeeld wil geeven ,
en uit hoofde zyner overtuiging , dat zulke ongeregeldheden
niet overeen te brengen zyn met den loop des Handels,
of de braafheid eens Koopmans. Mogen wy , desgetyks , niet zeer liefderyk veronderftellen , dat, wanneer een
Geestlyke den Galant of den Verleider fpeelt , by alien
fchyn van zyn Beroep ter zyde werpt om 't zelve geene
kladde aan te wryven ? En wanneer wy zien ,dat de Vrouwen van Winkeliers of Handwerkslieden de verkwisting
en de zeden naarvolgen van lieden der groote Wereld ,
mogen wy dan niet hoopen , dat zy beeven voor den
goeden naam hunner Egtgenooten , en begeeren zyn Credit, en dat des Handels in 't aIgemeen, te bewaaren , door
zich te fchaamen over haaren weezenlyken kring?
Indien dit zo is, .dan ben ik gereed om een groot gedeelte , van 't geen ik hier boven te nederftelde, te herroepen , en verfchooning te vraagen over myn al te haastig opgevat misverftand des gevals. Zelfs J** * S ****,
wiens Cbaraicter ik heb poogen te fchetzen , mag dan een
Heer van zeer goede inzigten zyn, die zyn Beroep wil
fpaaren, terwyl by te veel opregtheids bezit, en de geveinsdheid te zeer verfoeit, om zichzelven te fpaaren.
Vast gaat bet, dat , daar , naar zommiger gedagten , „ een
,2 Schurk te zyn, en het te bekennen ," een beginzel is ,
welk eenigen eisch heeft op onze agting , het niet mitt
lofiyk is te erkennen , welk een Beroep wy evaarneemen ,
en daarmede overeenkornitig te handelen.
Valfche fchaamte beeft meenig een Schurk voortgebragt.
Om deeze te vermyden , zo verre bet onze Beroepsbezigheden betreft, zal bet een vry goede repel weezen , zulk
een Beroep of Handel nit te kiezen , als in zich zelven
eerlyk is, een Man voegende, en dit waar te neemen
met werkzaamheid , vlytbetoon en braafheid. Wy zullen
dan
nooit
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dan by de Wereld, in twee opzigten , hooggeagt worden , en bevinden , dat iemand veel kan hebben van den
Geestlyken , den Regtsgeleerden , den Arts, den Kooprnan,
en ten zelfden tyde veel van den Heer. De eerae zaak ,
waarop wy te letters hebben , beftaat daar tin , dat ons
Beroep uit eigen aart ons geene fchande aandoe; en de
tweede , dat wy 't zelve niet met voordagt bevlekken.
Eenige Bezigheden ,in zichzelve kwaad, hebben, door een
misbegrip van Eer en Vernuft, eene waarde bygezet aan
die 'er zich toe overgaven. Maar ik beken, met alle behoorlyke hoogagting voor lieden van eer , dat een eerlvke
Schoenlapper by my een agtenswaardiger Charaaer oplevert, dan een volmoedig Hoogeweg-roover ; en dat ik
dien eerbied en dat ontzag betoon voor den armften Dorpkeraar,, die zyn post met vlyt en opregtheid waarneemt,
welke ik met weigeren aan den eerlykaen Speelder,, die
immer beftondt.

DI KIDS VAN ABDALA.

Een Oostersch Verhaal.
an de Zon Kaaren daaglykfehen loop begint , woonde de
jeugdige ABDALA, wiens ongemeene Detigden hem dietban en bemind =mitten by alle de Onderdaanen van Sultan
ALMANZOR, zynen Vader.
Maar Sultan ALMANZOR was een Dwingeland, die weittig agrs
floeg op de Deugden zyns loons. Bewust van zyne eigene
wreedheid , firekte by onophoudelyk ten prooije aan agterdogt, die vergift mengde in zynen beker op den overvloedigften disch, en doorens fpreidde op zyn zap, bedde.
ALMANZOR zag zyn Zoon aan met een boosaartig oog , wear
verbitterdheid in te leezen was, zo dikwyls by dagt aan de Volksgenegenheid, welke deeze door zyne Deugden verWorven hack.
Zelfs beraamde by het plan om zyn Zoon van karat te belpen;
dewyl by in een droom des nagts deezen ten Throon verheven
gezien hadt. Maar de Scommen, beftemd om dit verfchriklyk
bedryf te volvoeren , gaven den Prins beduidenis van 't ge.
vaar , 't welk hem dreigend over 'c hoofd hing, en maanden
hem aan zich van 't Hof te verwyderen,
ABDALA bezat eene grootheid van ziel , het edel uitwerkzel
van fchuldloosheid, welke hem niet toeliet deezen mad op te
volgen; integendeel beflooc by in 's Vaders tegenwoordigheid
te gaan, en deezen het wrced opzec tegen lent onder 't Doge
te brengen.
Ggg
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„ Myn Vader !" fprak by : „ 1k ben hier gekomen om u de
„ ingewikkelde gehoorzaamheid van een Zoon te betoonen.
„ Gy hebt bevolen dat ik in uwe cegenwoordigheid zou ver„ fchynen. Ik weet uw toeleg, en, indien gy onregtvaardig en
onverbiddelyk blyft , moet ik het wreed belluit afwagten
„ met de onderwerplykheid 'van uwen geringtten Onderdaan.
„ Maar Kinderpligt dringt my u te waarfchuwen wegens de
„ fchroomlyke gevolgen. De Engel des Doods zal my over„ brengett in de fchoone gewesten van het Paradys ; doch gy
„ zult onophoudelyk vervolgd worden door den geest des Naa„ berouws cn Zeifverwyts. En in de uure uws Doods, die
119 met vaste fchreden nadert, welk een fmert en fchrik zal u
dan vermeesteren!”
Deeze woorden troffen het hart des Dwingelands. Te neergeflaagen door overdenkingen van het gebeurde, en het vooruitzigt van het toekomende, gaf by den Stommen het teken
om het gedoemde Slachtoffer vry te laaten heengaan.
De jonge Prins vervoegde zich in een nabygelegen bosch,
om in ftille eenzaamheid de elenden des Volks te bepeinzen.
Hy vlydde zich neder aan den flaw van een ftaatigen Palmboom , en, diep verzonkt,n in deeze bepeinzingen , viel by
ongevoelig in !kap. Maar die flaap was kart en afgebrookcn:
de gedagten, die hem waakende altoos ontrustend bezig hidden , vervolgden hem in zyne droomen. — Ontwaakende ,
zag by rond na de dienaars des doods, die hem in zyniflaap
voor den geest gekomen waren, gereed om 's Dwingelands
onmenschlyk bevel te volvoeren — Onmiddelyk flondt eene
hemelfche Gedaante voor hem, en, terwyl de aangenaamfte geuren zich rondsom hem verfpreidden, hoorde hy deeze woorden: „ AnnALA! hat u door geen boezemfinert overweldigen I
Waak op voor het genoegen , 't welk de hoop fchenkt
„ Berei u tot gelukkige gebeurtenisfen. Uw Bechermengel zal
u weder ontmoeten " — Oogenbliklyk daarop verdween
die hemelfche Gedaante in een ftraal van Licht.
ABDALA verbeeldde zich dat hy nog iliep. Hy rees van
den grond op; en , eindelyk overtuigd dat by walker was ,
wandelde hy door het bosch, in diepe gepeinzen op het Gezigt hem wedervaaren.
Zeer fchielyk ontdekte by drie Vrouwen, hem naderende,
De lachjes en bevalligheden fpeelden op de roosverwige kaaken der jongfte , en geestigheid van ziel fchkterde nit haare
fpreekende oogen.
De houding der oudfte was flaatig ; haare wangen waren
bleek ; bekommernis ftraalde in haare ganfche bonding door,
en een traan biggelde of uit Naar neergeflaagen oog.
De derde was deftig, maar niet droevig; haare kleeding eenvoudig, maar niet onfraay; haare gelaatbkleur tekende bloeijende
gezondheid, en haare fchoone oogen fcbeenen veeleer vrelgeval-
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!en en tevredenheid aan te duiden,dan te fchitteren van ♦reugde
cn blydfchap.
Then zy den wandelenden Prins naby gekomen waren, Kiel.
den zy Rand, en fprak de oudfte hem in deezer voege aan:
Ongelukkige Annat.A ! zyt gy dit bosch ingetreeden
„ ruimte te geeven aan uwen boezem,door cat vloed van tree„ nen te liorten? De Propheet, die de opregtheid van uwe
„ Ziel kent , zal niet gehengen , dat uw wreede Vader zyn
„ oogmerk volvoert. — Maar ydel zal uwe najaning wee„ zen van de hersfenfchim des Geluks ; Geluk heeft gem'
„ daadlyk beftaaw onder de Kinderen der Menfchen. Myn lee,, y en is eene aaneenfchakeling van rampfpoeden geweest. On.
„ ophoudelyk heb ik traanen geitort. De Lente heeft voor
„ my geene bevalligheden; de Zouier niers bekoorelyks; de
„ Herfst derft wat aantrekkelyk mag Ineten: want Lente, Zo„ mer en Herfst, gaan fchielyk heenen; en Vermaak, wanneer
„ het ooir genooten worth , verdwynt op 't oogenblik des
,, genots. — Neem derhalven, 0 Prins ! den read in van eene
„ Vriendin. Wannest de loop der Throonopvolging u roept
„ tot het bekleeden van de Heerfchappy uwer Voorvaderen ,
„ beklim dan den noodlottigen Throon niet : want deeze Voor.
„ ouders zyn verdweenen als voorbygaande fchaduwen: Heer„ fchappy en Eer zyn flags oogenbliklyke bezittingen. Ver,. trouw de grilligheden des Noodlots vier, door het zoelren
„ van nietsbeduidende geneugten. Smaak den keurigen Disch
„ 'Met: want deeze zal zatheid Kaaren. Wend uw oor af van
,, de zagte toonen der Zang- en SpeelkOnst: want de tireelendile
„ toonen verveelen in 't einde. Zoek de roozen der Schoon,, held niet : want de roozen der Schoonheid verwelken en
„ valien af.
Wees wys , neem uwe wooning in het
„ fomber bosch: want in de droefheid der Eenzaamheid, waar
• Wantrouwen alle hoop in !leap zust, ]tan Ongeluk en Te„ leurftelling nook intreeden.”
Zy hieldt op met fpreeken ; en een fchudding aan een
zandhoop deeds de Cel van een Dervis voor zyn oog opryken, ilaande in 't midden van eene Wildernis, vol uitileeltende
rotzen.
Ten zelfden oogenblikke nam de vrolyk lachende Nymph,
met een lustige houding, ABDALA ' S arm; zeggende : „ Prins !
„ walk een tooneel is dit voor de verrukkende vermaaken der
„ jeugdige jaaren! Kunt gy den oogenblik het oor leenen aan
„ de treurige lesfen van die Droefgeestige! De vermaaken des
„ leevens te verfmaaden,is ondankbaarheid omtrent den Hemel!
„ die te genieten, in al derzelver uicgeleezene verfcheidenheid,
,, is waarlyk gelukkig weezei ! Lan Muzyk en Lietde elk
„ oogenblik met genoegen doen wegVlieden! Hoe elendig is
,, de Jongeling, die zich onvatbaar wont voor Liefde en \Ter,' maak! Hee ongevoelig en geesztoos zyne ziell
Maar
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is noch engevoelig , noch geestleos. Duizend
, Schoonheden, met de helderite oogen, zullen u flreelen met
„ haare niet verwelkende bekoorelykheden. Gy zult de eene
„ Schoone met de andere verwisfelen: elk oogenblik uws lee„ yens zal verrukking en zegen in uwen beker fchenken. —
„ Volg mynen raad. Beklim den Throon uwer Voorvaderen;
„ maar beklim denzelven alleen om de Vermaaken , welke
„ dezelve u aanbiedt, te fmaaktn, en last aan eenen gryshairi.
„ gen Vifir de zorg- en kommervolle Regeering des Ryks
„ over!”
Op deeze met elkander zo rechtdraads flrydige raadgeevingen, flondt ABDALA verleegen; doch geen deezer beiden trok
zyne aandagt. 't Leeven dagt hem,volgens de befchryving der
eeri/e, een last, en volgens het tafereel der laatfte een ydele
droom.
In deezen maalfiroom van gedagten, wendde by het oog op
de bedaarde , maar bevallige , Maagd. „ Prins," fprak de.
zelve , de meening van zyn veelbeduidend en vraagend oog
voorkomende, „ uwe opgetoogenheid uw in twyfel hen„ gen, is natuurlyk. Wanneer alleen Uiterflen worden voorge„ field, zal de Itede noodwendig Hann! — Verwerp bei„ der raadgeeving, en luister na 't geen ik u zal voordraa.
„ gen. — Uw Vader zal , binnen kort, zyn fnood leeven
„ eindigen. Gaa been, beklim zynen Throon. Doe, door uwe
„ Wysheid en Deugden, de gedagtenis zyner Misdryven ver„ geeten. Indien gy weigert te regeeren over uw Volk, hoe
„ groot zal bun verlies weezen ! Indien gy alleen den Schep„ ter opvat om volop van vermaaken te genieten, hoe groot
„ bet tave .!
Geef agt op het Geluk uws \folks, en gy
if zult uw eigen verzekeren. — Wees, egter, niet doof voor
„ de Item die u tot Vernmak roept. — Luister niet na die
„ droefgeestige Treuriter. Het is onverftandig, bedaard ge', not te laaten vaaren, om dat onmaatigheid zatheid en wanfmaak baart; of zich te onthouden van vermaaken, die de
„ Deugd goedkeurt, om dat deeze vermaaken niet alroosduu11 rend zyn. indien de Mensch gedoemd ware om altoos te
treuren, en een verfinaadend oog op alle aardfche geneugteu
,, te werpen, ten welken einde heeft by dan de bekwaamhe„ den tot genot gekreegen? — Of indien ongebondenheid
en zinnelyk vermaak alleen vermaak fchenken, welk een
„ dienst doet hem clan de denkendo Ziel ? Kan de Nymph,
„ die zo flerk voor wellustige genietingen pleit , met alit
„ haste aantrekkelykheden het oog des Wyzen bekooren? —
„ Gaa been, gy zyt gebooren on) te regeeren. Volvoer alit
„ de pligten van uwen verheeven Eland, en gy zult de roensryke belooningen daarvan inzamelen. Wyk niet of van 'de
„ baane des Rvgrs; vergeet nimmer de voorfchriften van Deugd
en Goederrierenheid. De braave Vorst zai geneugten fmaa„ ken,
„ A BDALA
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„ ken, welke de luister der Heerfchappye alleen met geene
„ rnogelykheid immer kan geeven. Zyn Naam zal oniterflyk
„ op aarde weezen , en zyn Volk zal zyn Roem ten hemel
„ doen klimmen."
De dauw der onderwyzinge verfriste de Ziel van ennikr.a.
Hy omhelsde het gelukkig Steizel, 't welk de voorfchriften der
Wysheid onderfcheidde van de inboezemingen der Wanhoope,
en het verfchil aantoonde tusfchen wellustig Vermaak, en het
waar Geluk van den IVIensch.
Terftond zou hy zyne keuze verklaard hebben ; maar op
dat oogenblik verdweenen de drie Vrouwen.
De Zon verliet de heuveltoppen; en terwyl ABDALA, wiens
Ziel opgetoogen was over het gebeurde, met peinzende fchreden na het Paleis zyns Vaders wandelde, geraakten zyne voeten verward in digtgegroeid heestergewas, en de donkerheid
des nagts overviel hem.
In deezen naaren toeftand, werd hy op 't onverwagtst om•
fcheenen door een glansryk licht. De Kluis van den Dervis
fcheen veranderd in een heerlyk Paleis; in een van deszelfs
deuren ftondt een Geleigeest, die hem binnen noodigde.
ASO/ILA gehoorzaamde, en volgde dien Gids. Hy wilde fpreeken ; maar zyn Item werd wederhouden door verwondering
en vreeze. Sterveting," fprak de Geleigeest, vdOr dat by
de deur des binnenkamers opende , „ dit is het Paleis van
„ den Geleigeest ORASMUNDO altoos gunftig aan de wenfchen
„ der Wyzen en der Braaven. Uwe Wysheid en Braafheid is
„ bekend; en het tydperk, waarin gy gelukkig zult worden,
„ is gekomenl"
Met dit zeggen , deedt hy de deur open. ABDALA vondt
drie fchoone iVlaagden , bezig met weeven. Zy reezen tertiond op, om den Vreenideling to begroeten.
„ Zie rond," zeide de Geleigeest, „ en kies een Lotge„ noot uws leevens. Wie deezer drie is het voorwerp uwer
„ keuze ? De naam der oudite is TRISTINA , die der tweede
,, SERENA, en der derde HILARANA.”
ABDA,LA Ronda verrukt over de bevalligheden der drie Maagden. Maar in SERENA herinnerde by zieb de trekken van de
Nymph , wier veritandige lesfen hy in bet bosch gehoord
hadt ; haar naderde by met eene eerbiedvolle houding, verklaarde zyne keuze, en vane haare niet weigerende hand.
Op dit oogenblik verdween het Paleis, en by bevondt zich
in een eenvoudige Hut, waar zyn oog getrofFen werd door
eene fchoone Vrouwe. Haare kleeding was eenvoudig als die
van een Landmeisje, haare geftalte de bevalligheid zelve. Dan,
niettegenftaande haare eenvoudige opfchik, herinnerde ABPALA.
zich, met genoegen, het beroverend gelaat van hear, die zo
onlangs zyne ziel verrneesterd hadt.
Ge-
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Gelukkige ABDALA 1 " dus luidde de taal, die van boven
kwam, en die hy voor de item van ORASMUNDO kende, „ ge•
„ lukkige ABDALA uwe Wysheid ftraalt door in uwe gedaane
„ keuze, en uw geluk is nu volkomen. Indien op TRIST1NA
„ uwe keuze gevallen ware , zoudt gy verweezen geweest
zyn tot altoosduurend wee; indien op HILAHANA onophou•
„ delyke knaaging was ow lot geweest. Maar in SERENA, die
• eene eenvoudige Herderin fchynt, hebt gy niet alleen eene
„ Schoonheid gekoozen , maar eene Maagd , wier gevoelens
• getykvormig zyn aan de uwe , in wier hart de Deugden
woonen, en wier ziel vatbaar is voor alle de redelyke ge.
„ neugten, die het leeven verlangenswaardig maaken. — Uw
• Vader is niet meer! — Gas dan been, ABDALA , en beklim
„ den Throon uwer Voorvaderen. — Gaa keen, volbreng
,, de Pligten van een Vaderlandlievend Vorst , en vergeet de
„ Gezigten, u deezen nagt vertoond, nimmer!"
De aanbreekende dageraad zag ABDALA , in verrukking over
deeze affcheidtaal des Geleigeests. Maar fchielyk cot zich zel•
ven komende , liet hy geen oogenblik verlooren gaan
SERENA na het Keizerlyk Paleis te brengen. Naauwlyks hadc
ky de Hut verlaaten, of de Booden kwamen hem te gemoete
met de ontzettende tydiug, dat zyn Vader niet meer was. Zy
bragtot hem in zegepraal na de wagtende Stad , met de bekoorelyke Sultane , van zyne verkiezing, aan zyne zyde. De
algemeene toejuichingen, en de drift der Inwoonderen, van alle
rangen , om den nieuwea Vorst, nevens zyne Egtgenoote, te
lien, toonden gelykerhand de blydfchap en de genegenheid des
ABDALA verrigtte de laatfle eerbewyzen aan zynen Vader,
met alle voeglykheid en Kinderpligt. Hy ving zyne Regeering
aan met het opheffen der bezwaafen, door het Volk zo lang
verdraagen; en eene nimtner ailaatende opmerkzaamheid, op 't
geen 's Volks welvaaren kon bevorderen, ftrekte ten overtui.
genden blyke , dat by de Gezigten in het bosch nook vergat.
Met ien woord, geduurende een hinge reeks van voorfpoedige jaaren , beleden alien de uitfleekenheid van een heerlyk
vootbeeld , dat den Onderdaanen Deugd inboezemde, en de
Wysheid eener Regeeriuge , die algemeea Geluk deeds gebooren
warden.

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LET TEREN KONSTEN EN WEETENSCHAlo•
PEN, BETREKKELYK.

ONDERRIGTENDE AANMERKINGEN , DE HUISHOUDRUNDL
BE TREFFENDE.

(Naar het Eagelsch.)
to be happy at home is the ultimate refult of all ambition;
the end to which every enterprife and labor tends, and
of which every defire prompts the profecution.
RAMBLER.

In eigen Huis gelukkig te weezen, is het, waar op alit
eerzugt uitloopt; het einde waar toe alie onderneeming
en arbeid ftrekt, en tot welks bevordering het verla,ngen one aandryft.

Ngets

is zo bezwaarlyk re bevatten als de Huishozdkunde. Nogthans is het natuurlyk, te veronderftelfen, dat het geen een pligt is, voor een groot gedeelte
des Menschdoms, ten minften wel verftaan zou worden,
indien niet ftipt betragt; en dat, indien het misfsn in
betragting algemeen ware, zulks alleen door onkunde Z9/I
veroorzaakt worden. Maar, in het vastftellen van alge.
meene regefen, begaan wy ligt misflagen, indien wy tiler
letten op de algemeene betragting: want bet gaat zo vast,
dat Huishoudkunde niet verftaan , als dat dezelve niet
betragt, wordt. Misfchien, in de daad, dat wy het aanbelang der Huishoudkunde aanmerken, even als wy ctre.
zekerheid des Doods overweegen ; naamlyk , als lets,
welke geen Mensch kan lochenen; doch waar van geeti
Mensch zo zeer overtuigd fchynt, dat zyne overtuiging
invloed hebbe op zyn gedrag.
Indien wy , egter, door de agting, welke wy onze
Medeburgers toedraagen, een middelweg inflaan, tusfchen
volflaagene onkunde en blinde halftarrigheid, moeten wr
erkennen, dat de Huishondkunde eene zaak is, zeer weinig begreepen, en niet altoos betragt, waar 'er groPd is
om te denken, dat ze wel begreepen wordt. Wanneer
AIENG. 1793 NO. II.
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ik alleen moest oordeelen uit het geen ik zie , zou ik
niet twyfelen te zeggen , dat 'er naauwiyks eene zaak is,
zo bezwaarlyk tot vaste regelen te brengen ; en te fchikken naar algemeene en byzondere gevallen. Waar het al
befpiegeling en geen bedryf is, moet iemand zich zeer verlegen vinden om te bepaalen ; doch zodanig is, moet men
bekennen , de tegenwoordige flaat der Huishoudkunde.
Dat de Huishoudkunde zeer weinig begreepen wordt;
en dat het eene uitdrukking is , welks bepaalde meening niet algemeen erkend worth, zal blyken, als wy het
oog rondsom ons heenen wenden, en waarneemen de verfchillende wyzingen , gedaanten en vertooningen , welke
dezelve in onderfcheide Familien aanneemt. Het zelfde
voorwerp kan nooit naagejragd worden door middelen ,
die even onverfchillig , en even eerlyk of oneerlyk , zyn.
De fchaduwen van het onderfcheid mogen zigtbaar weezen; loch, indien het voorwerp het zelfde is, moeten de
zniddelen eenige overeenkornst hebben , en iets, waarin
het gezond verfland des geheelen Menschdoms overeenftemt. Verkwisting en Spaarzaamheid kunnen dezelfde
zaak niet weezen ; nogthans zal de Verkwister en de
Spaarzaame beiden beweeren , dat zy weeten, wat .Huirhoudkunde is. Zy kunnen, nogthans, niet te gader beftaan ; en zulk eene tegenzeggelykheid, in de woorden zelve, moet eene verwarring van denkbeelden baaren. Hoe
ook tie beflisfing uitvalle, aan welke zyde Ook het vooroordeel is , zal Voorzigtigheid in 't einde het flagtoffer
weezen.
Elk Menscb , in eenen leevensfiand gevestigd , beeft meer
of min belang by de kennis der Huishoudkunde, en is het
daarom te meer . te verwonderen, dat een tak van kennis,
algemeen noodzaaklyk, Aileen gedeeltlyk beoefend worth,
of , gelyk het fpreekwoord zegt , „ dat, het geen alle
9 mans zaak is , door niemand ter harte genomen worth."
Misfchien is 'er eenige verwarring ontflaan uit een misnomen denkbeeld , aan het woord Huishoudkunde gehegt,
als of het even 't zelfde betekende als Befpaarkunde of
Zuinigheid; woorden die in eene Familie niet aangenaam
klinken , of welgevallig zyn: terwyl dit woord, in den
waaren en meer uitgebreiden zin betrekking heeft op
211e onderfcheidene fchikkingen of beraamingen , of, zo gy
wilt, tot een Stelzel , om de zaaken van een Gezin te
regelen, volgens den rang, lien 't zelve in de Maatfchap, met een naauwlettend oog op hoeveelheid
py
van

DE HUISHOUDKUNDE ISETRIFF'ENDE.

431

van de middelen. Het is, in de dead, eene kleine Heerlchappy, of een kleine Staat, die zyne Conititutie moet
hebben.
Twee hoofoldwaalingen doen 'er zich op in het algemeen Beftuur der Findlien. De eene words begaan door
hun, die alley verteeren, wat zy te verteeren hebben ; en
de andere door bun, die verteeren, alley wat zy verwagten.
De eerstgemelden, die alter verteeren, wat zy te verteeren hebben, rekenen, misfchien met eenigen grond, op
een zeker Inkomen, 't welk niet veranderen of verminderen kan. Zulk een Inkomen verkreegen of gewonnen
hebbende , fangs welk een weg ook, beweeren zy het
Regt te bezitten, om 't zelve, naar welgevallen, te verteeren; en tot den laatften fluiver toe berekend hebbende, hoe verre dit kan reiken, betluiten zy dit, jaar voor
jaar, op te maaken. Daar au elk mensch een ontwyfelbaar regt heeft, om over zyn eigendom te befchikken,
op welk eene wyze het hem behaagt, kan ik niet denken, dat zy grootlyks te berispen zyn, die tot deezen
rang behooren; maar, indien zy geen misdryf begaan
dusdanig een Plan te vormen , om overeenkomitig met
hun Inkomen te leeven, mag men hun vrylyk zeggen,
dat het vry dwaas is te veronderftellen, dat zy zulk een
Plan, voor een geruimen tyd, ten uitvoer kunnen brengen. Buiten andere bedenkingen, welke wy vervolgens
zullen ophaalen, durf ik beweeren, zo veel gevaars van
tegenfpraak te loOpert , dat geen verftandig Man eenig
Inkomen volltrekt zeker en onveranderlyk zal rekenen,
(want wat is 'er op deeze Wereld, waar aan die bynaamen voegen?) en dat by daarom, in de meeste gevallen , eenigermaate moet zorgen voor den kwaaden dag.
Laat ons nu zien, aan welke Perfoonen het bovengeinelde Plan zou voegen, aan waken niet. 1k Iva toeflaan, dat een Dude Vryer, op kamers woonende, die
tnisfchien ;eene Naabefluanden heeft, of ten rninften geerie dan die aileen op zyn dood wagten en boopen. — Ik zeg , ik wil toeftaan , dat zulk cen Ottde Vryer, de jaaren der woelige hartstogten te boven,
Wiens begeerten weinig en beperkt zyn , gemaklyk kan
leeven, en voor zichzelven genoeglyk , volgens een Plan
van een bepaald Inkomen, en een altoos voortloopende
Rekening van Uitgaven , waarin het verkeerd zou weezen, cen Penning te veranderen, of een Guinje voor een
lila a
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Kroon te ftellen. Maar een Man van deeze Leefwyzd
is niet zo zeer een voorwerp van de inagtneeming der
Huishoudkunde : want hy heeft geen Gezin te regelen,
en geen Leden der Maatfchappye voor te bereiden tot
de P1igten , die volgende Geflachten moeten vervullen. Hy
behoort, derhalven , niet eigenlyk tot den rang van Perfoonen , die belang hebben by de rechte kennis der Buishondkunde.
Maar, indien eene Familie zich fchoeit op den voet,
cm bet Inkomen van een geheel jaar te verteeren , fchoon
dezelve bet regt hebbe om zulks te doen, hoe fchielyk
moet dit Plan in verwarring geraaken? Indien een Man,
die vyf honderd Ponden 's jaarlyks aan Inkomften heeft
wanneer by trouwt, denkt het regt te hebben, om die
vyf honderd Ponden te betteeden; kan hy dit regt blyven
uitoefenen, wanneer zyn Gezin met een zestal Kinderen
vermeerderd wordt ? Zeker neen : want Regt en Magi
zyn twee zeer verfchillende zaaken. War moet by
dan doen? Zyne Verteering inkorten, zult gy zeggen.
Toegeftaan. — Maar wie weet niet, hoe bezwaarlyk zulks
valle , en hoe zeer hoogtnoed, trots en drift, zici verbeffe op bet enkel denkbeeld van zulk eene verandering
in leevenswyze? Men veronderftelt het als eene gemak.
Tyke zaak , van de hoogte des leevens in de laagte te
deafen. Dan, ik vermoed, in alle nederigheid , dat het
een misflag is.
In de daad, welk een regt een Mensch ook hebbe,
om befchikking te maaken over zynen Eigendom , zal een
verliandig Man altoos agt geeven op de ontelbaare en
gewigrige bedenkingen , die zich tegen dat regt verheffen, en by hem zo zwaar zullen weegen, als het regt
zelve. Indien 'er niets in zyn eigen Gezin gebeure, 't
welk eene meer dan gewoone uitgave vordert, zal hy bedenken, dat, hoewel zyne zaaken op een vasten voet
than, die van de wereld rondsom hem zich in een vlottenden ftaat bevinden, en dat uitwendige oorzaaken, even
gewigtig, als die in zyn Plan waren opgeflooten, vorderingen kunnen medebrengen, welke by met eere, en vol.
gens geweeten, niet kan weigeren. Wy zyn aan elkander vastgefchakeld. Ein Mensch alleen kan geen leevensftelzel vormen. De Menigte werkt hier mede.
Maar , kunnen de eersrgemelden, die alles verteeren,
vat zy hebben in te kornen, een Regt, om dit te doen,
voorwenden, de verder genoemden , die alles verteeren,
vat
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wat zy verwagten, hebben zulk een pleit niet voor bun
gedrag. Geen pleit van 't gezond verftand , of de algerneene verpligting tot regtvaardigheid , ontleend. Nogthans
vrees ik, dat deeze foort van Lieden allertalrykst is, en
by , die van de zodanigen niets gehoord heeft , heeft
niets van het doorgaande leeven vernomen. Zy ftaan
met de anderen niet gelyk , die een zeker inkomen bezitten ; maar vestigen het oog op ingebeelde winften,
meestal van den Handel afhangende , en fchynen het
Geld, 't geen zy in denzelven hebben en omzetten, met
ten zelfde oog aan te zien als een Speelder een (*pet kaarten, van geene beduidenis , op zich zelve aangemerkt; doch ,
by een gelukkig keeren van het blad, gelchikt om groote
rykdommen te fchenken.
Sir RICHARD STEELE heeft, in den Snapper, of in den
Speaator,, ik herinner my niet bepaald in welk dier beide
Zedefchriften ik zulks geleezen hebbe, opgemerkt, dat het
zekerst middel, om een goed Fortuin te maaken , beftaat in
het vertoon td maaken , dat men het ruim kan
Sir RICHARD heeft, met veelen der Addifonfthe Schoole ,
dikwyls fyne berisping , order gedaante van een voorgewenden grondregel, voorgefteld; weinig denkende, dat
zyne meening , in laateren tyde, verkeerd zou verflaan
worden. Dit, nogthans , is menigvoud het geval geweest,
en de gedaane aanhaaling kan 'er ten bewyze van ftrekken.
De groote Regel van Huishoudkunde beftaat in zich
voor te doen, als het ruim te kunnen ftellen. Maar eene
vertooning van dien cart yak niet zo gemaklyk in de
daadlyke tiitoefening als in de befpiegeling. Op het Tooneel kan iemand zich in het gewaad van een Koning
kleeden , met weinig meer kosten, dan iemand zou moeten befteeden tot de kleeding, noodig om op een Geboortedag ten Hove te verfchynen. Maar in het daadlyk
leeven zich als ryk te vertoonen , gaat dikwyls vergezeld
van uitgaven , die alleen aan daadlyken rykdom voegen.
Hier vinden wy ons- in de verlegenheid! Hoe die kosten
te betaalen? Door 't geen wy verwagten te befteeden, en
op het toekomende te trekken, om het tegenwoordig te
kort komeade goed te maaken. Hoe! zult gy zeggen ,
nit te geeven wat men niet bezit. Hoop tot Gainjes te
munten , en Denkbeelden tot Banknooten te maaken ? —
Yuist zo. — De ondervinding leers ons, dat niets, by
11 h 3
Ze•
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zeker flag van lieden, zo zeer in gebruik is, als dit alles,
hoe wonderlpreukig bet ook moge klinken in de ooren
der zodanigen, die de Wereld alleen uit boeken hebben
iceren kennen. Men doet bet, door zyn Credit voegelyk
Itaande te houden, en door Papieren-geld, dat een fchynbaare waarde heeft.
In een Gezin, volgens dit bedrieglyk Stelzel leevende,
(want het zal alzins blyken bedrieglyk te zyn,) vinden
wy eene vertooning van grootheid en rykdom, en eene
naavolging van de groote wereld in pragt, op die voornaame dagen, wanneer het noodig is, dit fpel in 't oog
der wereld te fpeelen. Maar, om in {teat te zyn tun dit
te doen, meet 'er een laagheid under loopen, die het geheele bedryf, in 't oog van elk verItandig en eerlyk Man,
een jarnmerhartig en wanvoegelyk voorkomen byzet. -Bezoekt het zelfde Gezin op een tyd , dat men u niet
verwagt ; en de ftrydigheid der leevenswyze zal u dit
alles ontvouwen. Gy zult bevinden,dat deeze ruimfchoo•
tige, mild onthaalende,Lieden,niet voor zichzelven, maar
voor anderen, leeven; dat zy zich te vrede houden met
een fchraale keuken, op dat gy by hun Tafelweelde
moogt finaalten; dat zy zich vergenoegen met in hoeken
en hoolen te Haapen, ten einde het groodle gedeelte van
het huffs een Suite van vertrekken zyn moge , die van
geen gebruik zyn, clan om vertoon te maaken in 't oog
van anderen.
Vat de jongere takken van zulk een Gezin betreft,
als zy tot Mannen en VrOuwen opgroeijen, en zelfs lang
vOOr dien tyd, warden zy opgebragt in 't geen men de
groote Wereld noemt. De Ouders laaten het aankomen
op de Schoonheid en het Vernuft hunner Kinderen , om
bun Fortuin te maaken, zonder zich op te houden met
den traagen tred van Huislyk vlytbetoon ; en van de
Kinderen kan men niet veronderftellen , dat zy traag
zyn om de denkbeelden van een leeven , zo gemaklyk
en verlustigend, te omhelzen. De hoop der Familie is ,
op den ouderdoin van achttien jaaren , een welafgerigt
Dansfer , een goed Drinker , een galant Heer, oak in
alles wat Paardryden betreft wel bedreeven; doch, van
bet weezenlyke dat tot het leeven behoort, onkundiger
Cat] dikwyls de geringfle van zyns Vaders Bedienden.
De jonge Juffrouw heeft, in dezelfde jaaren, alle voegelyke veragting your een Koopman opgevat , zy verftaat
het
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het Kaartfpel , danst bevallig, en bezit , door behulp van
een kostbaare , doch eerfle, Modekraamfter,, de kunst van
zich zeer fraai te kleeden.
In zomtnige Familien , waar men deezen leeftrant voor
't oog der Wereld volgt , ontdekt men een mengzel van
grootheid en laagheid, 't welk aan 't belachlyke grenst ,
zo het dit niet te boven gaat. .Zulk een mengzel van
hoogheid en geringheid kon ik noon begrypen of overeenbrengen. — W at zullen wy, nogthans , zeggen van die
groote Gastmaalen , om wake aan te rigten , de Lepels
van een der Gasten geleend zyn , de zilveren Mesfen
van een tweeden en het Koelvat van een derden : met
an woord , waar de Gasten , hadden zy des eenig ag.
terdenken , met alien regt , van de tafel apes zou.
den kunnen wegneemen ? Hoe is zulks met hoog.
moed overcen te brengen ? Alles , wat wy hier van
kunnen zeggen , is eene oude en erkende waarheid te
herhaalen , dat de Hoogmoedigften van alle Menfchen de
belachlyktte zyn , en dat de Trotfchen altoos waggelend
Itaan op de fteilte om in den afgrond van geringheid te
vallen.
Die vat, egter,, zullen wy veronderftellen , dat in 't
einde komt. Hoe zwaar is het voor de braafften een
omkeer van ftaat te verdraagen , die bun in de gedagten
der Wereld vernedert !, Hoe veel zwaarder moet deeze
fcho1 zyn vopt de zodanigen , die , wanneer zy uit de
hoogte nedertuimelen , geen troost vinden in hun eigen
boezem , en niemand aantrefFen , die medelyden met hun
heeft; dewyl het dan openbaar wordt , dat zy een voorafberaamd ftelzel van bedrog en veinzery omhelsd hebben, ten bederve niet alleen van hun eigen Gezin, maar
van honderd anderen , die , misleid door bet valsch vertoon van Rykdom , zich hebben lanen vervoeren om op
hun vertrouwen te ftellen.
In alle leevensftanden is een Geveinsde een fchadelyk
Character. Maar , indien een Veinsaart een Man is ,
die voor 't , cog der Wereld voor een deugdzaam of geleerd Man wil doorgaan , als by , met de daad , een flegt
Mensch of een Domkop is, en dit niet doet om anderen
te bederven , lydt by zelfs het meeste. Veel van deezen
verfchilt de Man, die niet alleen de wereld bedot , en
de niets kwaads vermoedenden , tot hunne fchade , bedroogen heeft , en misfchien tot hun bederf; maar die
cen geheel Gezin in die zelfde beginzelen opbragt , 't
h4
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zelve ewe hoope inboezemde , welke nooit vervuld kon
worden, en teffens een trots, die nu allerheilloost moot
weezen. En houdt bier het misdryf niet op ; want eene
menigte van zulke voorbeelden (en ik wenschte van geheelen harte , dat 'er zo veele niet voorhanden waren)
ilrekt, om dat vertrouwen te verminderen , 't welk tusfchen den Man en zynen Naasten behoorde te beflaan ,
't welk den band der Maatfchappye uitmaakt , en misfchien een der beste inmeugzelen is in den beker des
leevens.
%Vat de Ouders betreft , die groote fommen befteeden,
om aan de grilligheden hunner Kinderen , of iiever aan
bunne eigene griiligheden , te voldoen , en zich fchikken
Haar hooger leevenskringen , ten einde hunne Kinderen
by de Aanzienlyken kunnen verkeeren; ten hunnen opzigte verzoek ik te mogen aanmerken , dat , hoe algemeen dit moge weezen, men dit altoos niet hebbe toe
te fchryven aan eerie oorzaake, die geene pleats tot verdediging openlaat. 1k vertrouw en hoop , dat , waar
dgeze toeg,eeven held allerongerymdst moge fchynen , dezelve mag toegefchreeven worden aan de werking van
Ouderlyke Genegenheid; een beginzel altoos te eerbiedigen.
tn ware het te wenfchen , dat Kinderpligt daar mede
een gelyken tred hieldt ; doch ik vrees het tegendeel
zal ons maar al re zeer blyken het geval te weezen.
Kinderpligt, zegt een keurig Waarneetner van het menschlyk bedryf , is eene bloem van zo tederen aart, dat dezelve weinig gronden aantreft waarin dezelve wel tiert
en opgroeit: en ,fchoon wy menigmaal hooren van Ouders,
die zich, ten behoeve hunner Kinderen, uitkieeden , hooren wy zelden of nimmer van Kinderen, die, om den wil
hunner Ouderen , eenige buitengewoone daad doen. Mis.
fchien heeft de Natuur de Ouderlyke Gevoeligheid oneindig teergevoeliger gemaakt dande Kinderlyke , en ,
am eenige wyze redenen , onze zielen eene veel grooter
genegenheid ingeboezemd , voor die wy gewinnen en opvoeden , dan voor die, door welke wy gewonnen en opgevoed warden ; ten minften de gewoonte heeft zulke
verfchillende denkbeelden ingevoerd, ten opzigte der gedraagingen van Vader en Kind, dat men het eerie hoogstpryzenswaardige dead oordeele in een ryken Zoon , ais
ley zynen beliotftigen en braaven Vader een bekrompen
;tuargld van vyftig Ponden geeft; doch het voor een bedryl van eenige verdienften in een Vader aanmerkt, ais
dee.
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aeeze twintigmaal grooter fom aan een des benoodigden
Zoon fchenkt.
Ik heb bier alleen by te voegen , dat Ouders , met de
beste inzigten , hunne begrippen van verpligting tot hurl
Diaakroost, zeifs veel te verre, ja tot een uiterfle , kunnen
uitftrekken , 't geen niet van misdryf is vry te pleiten.
In ftede van hun veel Gelds te geeven , Lou het ectelmoediger van hun gehandeld weezen , hun te leeren een weinig hoog te waardeeren , en te doen gelooven , dat veel
Diet noodig is tot goede en lofiyke oogmerken.
Zo lang heb ik fill gettaan op het Onderwerp der
Ruisboudkunde , in zo verre bet de twee bovengemelide foorten van Lieden betreft, dat ik tot eene nadere gelegenheid zal uitttellen, 't geen ik nog meer over dit On.
derwerp te zeggen heb, merle te deelen.

NADERE BRIEF VAN JOH. R6BOL 2 M. D. WEGENS
HET BILDDEL VAN WYLEN DR. J. J. VAN DEN
BOSCH, IN DE KINDERPOKJES.

Wel Edele en zeer Geleerde Heeren!
Indica UEd. gerefolveerd zyt , myne laatfte Waarnee.
ming , wegens het Middel van den Heere VAN DEN
BOSCH, te plaalfen (*), verzoeke ik aan den navolgenden , insgelyks, eene plaats in uw Letterwerk in te rui'
I, men. 1k ben, met veel confideratie,

tt

Uw Wel Ed. gereede Dienaar,,
Utrecht
zs Aug. 1793.

jo

R 6130L.

Naauwlyks had ik de voorgaande Waarneeming vetzonden , of ik wierd op nieuw in de gelegenheid gebragt,
om een nadere Proef, met het Middel van Dr. VAN DEN
Boscx, te neemen. Ik zal de Perfoone ook met naatne
noemen, om myne Collegas gelegenheid tot navorfchinge
te verfchaffen.
Den 4 Augustus , wierd ik geroepen by de Huisvrouwe
van JAN VAN OORT , op den hoek van de Hooglandfchefteeg,
(*) Zie pier boven , bladz. 39e.
11 h s
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fteeg , hniten de Weerdpoort deezer Stad ; oud 34 jaa.
ren ; drie maanden zwanger; aan de Kinderpokjes labo.
reerende ; het was de vyfde dag der Ziekte , de derde
der uitbotting. Zy was tot dus verre bediend geweest
door een Apotheker,, die , tot den derden dag der ult.
hotting , den uitflag voor vuurigheid aanzag , en haar
verfcheiden Vlesfen , met ik weet niet welke decoaa , had
voorgerchreuen ; als ook, %roar de pyn en benaauwdheid
der Keel, een _Gorgeldrank , uit den Pekelfmaak te °or•
deelen rykelyk bedeeld met het Ammoniac-Zout.
De man ging zeer misnoegd weg, om dat men een Ge.
neesheer gehaald had.
1k be yond de Pokjes meest alle te . voorfchyn. Zy waren in groot &eta/ , alle vaneen gefcheiden , op twee
plaatfen uitgezonderd , alwaar 'er to a i2 zyn te famen
gevloeid. Op den rug, de amen en beenen , bevonden
zig de meesten, in het aangezigt de minflen ; ook wa.
Ten 'er verfcheiden boven op het hoofd onder het hair.
Zy klaagde over zwaare hoofdpyn ; moeilykheid in de
doorzweIging , vergezeld met hevige pyn ; de Keel was
met Pokjes bezet ; de Koorts hevig; zy was dorftig; had
geen eetlust , en weinig afgang ; de tong was flymagtig
wit beflagen ; zy konde 's nagta niet flaapen , den avoid
van den vierden dag begon zy fterk te kwylen , het welk
thans nog voortduurde. Om dat de Pokjes afgefcheiden
waren, was ik, in het eerst, voorneemens myne gewoone
bandeiwyze te volgen ; doch ik befloot tot het gezegde Mid.
del , om dat de Koorts, niet tegenflaande de Pokjes meest
alle te voorfchyn waren aanhield, en de kwyling in
de difcrete , volgens de meeste Waarneemers, en myne
eireene bevinding , meest altoos . eenige meerdere kwaadaartigheid van het Pokgift aanduidr.
1k fchreef eerst het Mixtuur voor van het eerfle tyd.
perk, en began den volgenden morgen met de Poeijers
No. r , om 'er alle drie uuren een van te gehruiken ,
en een 's nagts ; beval haar veel koud water te drinken ,
zig van alle zuuren te onthonden en, iu plaats van den
hovengemelden zeer nadeeligen Gorgeldrank , met Jaatuv
water en melk te gorgelen , nu en dan op te zitten, en
zig lugtig te dekken ; voorts fchreef ik haar geen byzon.
dere dieet voor.
Na dat zy zes Poeijertjes gebruikt had, hield de kwy.
ling op ; de Keel was ruim , zonder pyn ; de Koorts
weinig , en de hoofdpyn verminderd. Voor het overige
was zy gezond , zat nu en dan op; zy had weinig eetlust ,
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lust, doch bet geen zy gebruikte fmaakte haar goed ;
de afgang traag zyude liet ik haar wat geftoofde Pruimen eeten, waar door dezelve behoorlyk bleef,, de hoofdpyn veel verminderde , de eetlust beter wierd , en de
nagtrust gewenscht.
Den agtften dag der Ziekte bemerkte ik, dat eenige
Pokjes , de vyfde dag in het opkomen , onzigtbaar waren; en den volgenden dag wierden de Moeder en Zieke
eenigzins ongerust , ojn dat verfcheiden Pokjes niet meer
te zien , en van anderen reeds de blaasjes van Etter ontledigd, waren. In de daad, dit was zo, en dit verfchynfel nam dagelyks toe , zo dat ik den elfden dag der
Ziekte , op den linkerarm alieen , meer dan so dorre
blaasjes telde , geheel van Etter ontledigd. Nog aangezigt nog handen zyn in het geheel gezwollen geweest,
en alles ging naar wensch.
Om dat my, op den agtften dag der Ziekte, de pols een
weinig onderdrukt voorkwam, vermeerderde ik ieder poeijer met een vein Catiphtr en een half grein Kenn. minerale , met dat gevolg, dat de pols ruimer wierd, ea
zy, tot haare herftelling toe, verder geen Koorts heeft gehad; den elfden dag begonden verfcheiden Pokjes in het
aangezigt te droogen, en den dertienden of te vallen; den
vyftienden gaf ik haar een buikzuiverend Dranrje.
1-loewel in deeze foort yan Pokjes, wegens den gewoonen zagten afloop der Ziekte, weinig voor het Middel
te befluiten fchynt , heeft hetzelve eene aanmerkelyke
disfipatie der Pokftoffe, zonder hinder voor de Lydereife,
ten gevolge gehad ; deeze was hier veel opmerkelyker
dan in het voorige Geval. Indien ik my misfchien aldaar
bediend had van No. 3. B. zoude zulks fterker geweest
zyn. Onder bet gebruik van dit Middel volgde by deeze
Lycleresfe ook eene ophonding yan kwyliug , pynlyke
doorzwelging en Koorts; zo dat men de werking, door
VAN DEN BOSCH aan dit Middel toegekend, in dit geval
niet wel in twyfel kan trekken.
Daar, buiten eenige weinige Ruiters , waarmede deeze
Vrouw geen communicatie heeft gehad, geen Pokkers zig,
zo verre ik weer, alhier bevinden , kan men de helmetring misfchien toefchryven aan een Meisje, het welk , te
Hilverfum voor byna twee maanden de Pokjes gehad
bebbende, haar bezogt. Ik denk dat de Pokftof, zig in
haare Wolfe kleederen gehegt bebbende, de befmetting by
onze daar toe gedisponeerde Lyderesfe heeft overgebragt.
GE.
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GEWIGTIGE AANMERKINGEN OVER DE GEZONDHEID
EN LANGLEE VENHEID.
(Uit

het Engeisch.)

Qsi voluptatibus dediti, quali in diem vivant, vivendi caufas
quotidie nniunt.
PLINIO S.

D

e zugt tot Zelfbehoud , en om bet kort beftek onzer
dagen te rekken , is zo diep onzer gefteltenisfe ingedrukt , dat men dezelve , met regt , voor eene der eerfte
beginzelen onzer Natuure mug houden ; eene zugt , die
zeds , in fpyt van finert en elende , ons zelden verlaat
tot het laatfte oogenblik onzes leevens. Het fchynt , derhalven , niet min ooze pligt dan ons belang te weezen ,
een naauwkeurig onderzoek te doen op de. verfcheide middelen , welke 'men aangemerkt heeft als flrekkende tot
Gezondheid en Langleevenheid, en, indien het mogelyk
is, zodanige omaandigheden te onderfcheiden , als weezenlyk dienen ter bereiking dier groote einden, van die
enkel toevallig zyn. Doch hier is het zeer te bejammeren , dat eene naauwkeurige Leevensbefchryving van alle
Perfoonen , door hunne Langleevenheid vermaard , voor
zo verre de Eet- en Leefregel betreft , ons niet getrouwlyk is ter hand gefteld ; buiten welke bet onmogelyk is de noodige gevolgen daar uit te trekken.
ABe de omitandigheden , Weezenlykst ten leeven noodzaaklyk , mogen begreepen worden onder de vyf volgende Hoofdverdeelingen. — I. Lugt en Lugtsgefteltenis. II. Spys en Drank. — Beweeging en
Rust, Waaken en Slaapen. — IV. Affcheidingen en
V. Gemoedsbeweegingen. — Van elk
Uitwerpzels.
deezer zullen wy een kort woord zeggen.
I. Lugt en Lugtrgefteltenis. Het is van overtang bekend , dat frisfche of verfche Lugt van eene onmiddelyker noodzaaklykheid ten leeven is , dan Voedzel : want,
zonder 't laatfte, kan een Mensch het twee of drie dagen
uithouden ; doch , zonder de eerfte, niet veele minuuten.
Het leevenonderhoudend beginzel , in den Dampkring begreepen , zo weezenlyk noodig om vlam te doen bran.
den, als ten dierlyken leeven, is thans bekend niets an•
ders
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ders te weezen dan die zuivere Gedephlogifteerde Lugt (*),
onlangs ontdekt door den fchranderen Wysgeer PRIESTLEY.
De gemeene Dampkringslugt mag veronderfteld worden, meer
of min gezond te weezen , naar gelange dezelve vervuld is
met dit leevenonderhoudend beginzel. Naardemaal 't zelve
in groote hoeveelheid voortvloeit uit de groene bladeren van
alle foorten van Plantgewasfen , die van de vergiftigae
foort niet uitgezonderd , mogen wy daaruit niet eenigermaate opmaaken , waarom men de voorbeelden van Langleevenheid zo veel meer ten platten Lande , dan in groote Steden , aantreft ; waar de Lugt , in ftede van zo
ruim te deelen in deeze heilzaame bezwangering, dagelyks befmet wordt met fchadelyke uitvloeizelen van verkheidenerlei aart?
Ten aanziene dcs Lugtsgefteltenisfe, loopen 'er verfcheide
Waarneemingen zamen, om te bewyzen, dat die Gevvesten,
welke binnen de gemaatigde Lugtgewesten liggen, best gefchikt zyn om Langleevenheid te bevorderen. Hieruit kunnen wy mogelyk verklaaren, waarom Jtalie zo veele Liederi
van lioogen Ouderdom heeft voortgebragt , en waarom
Eilanden , over 't algemeen, gezonder zyn dan vaste Landen; van welke de Bermudes, en eenige andere, voorbeelden opleveren. En is het voor ons Engelfchen geene
onaangenaame omaandigheid , dat ons Eiland, (niet tegenftaande de fchielyke Weers-veranderingen , waaraaa
het is blootgefteld,) veel meer voorbeelden van Langleevenheid oplevert , dan men zich, in den eerften opflage ,
zou verbeelden. — De kundige Heer watTnnuitsT
verzekert ons, uit vastgaande befcheiden , dat de Engel.
fchen doorgaande langer leeven dan de Noord - Americaa.
nen; en dat een Britsch geftel, zelfs in die Lugtftreek ,
het langer zal houden dan een Inbooreling. Maar, , in 't
algemeen, moet toegeftaan worden, dat een Mensch gefchikt is naar den byzonderen that van eike Lugtsgefteltenis, zo dat geen gedeelte van den bewoonbaaren Aardkloot te beet of te koud kan heeten voor derzelver Bewoonderen. Nogthans , om eene vriendlyke gemeenfchap tusfchen de wydst afgelegenfte Gewesten des Aardkloots te onderhouden , heeft de Maaker der Natuure de
Wereldbewoonders wyslyk in ftaat gefteld , om groote
en
(*) Volgens het
voulwit.
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en verbaazende veranderingen van Lugtsgefteltenisfe , zon•
der nadeel, te ondergaan.
II. Spys en Drank. Schoon Spys en Drank , van den
eenvoudigiten aart, erkend worden best gefchikt te zyn
tot Lichaamsgezondheid, kan men naauwlyks twyfelen , of
men mag, rat en dam, veilig verandering en hartiger Spys
en prikkelender Drank neemen , mits men binnen de
paalen der Maatigheid blyve : want men kan Diet wel
veronderftellen , dat de goede Namur zulk een ryken
overvloed van gaaven zou hebben nitgeitort , enkel ora
de Menfchen na dezelve te doen fnakken, zonder ze te
-mogen genieten ; dan ware de Natuur voor een harde
Stiefmoeder te houden , en voor geene goeddoende minzaame Moeder te groeten Daarenboven bevinden
wy, dat , door het wonderbaar vermogen der deelen
tot de Spysverteering gefchikt, eene verfcheidenheid van
dierlyke en groeiende zeffltandigheden, van zeer wydverfchillende ja tegenftrydige geaartheid, zich vereanigen tot
een welgefchikt Chyl. Men mag, derhalven, die limnge Schryvers wantrouwen , die den Men gch firikt tot den
enkelen Schotel wilien bepaalen , en hem tot Drank alleen Botnwater vergunnen. Natuur, 't is waar, heeft
dat fmaakloos vogt beftemd ten algemeenen drank , en
wonder gefchikt gemaakt tot dagelyks gebruik. Maar de
ondervinding heeft even zeer beweezen , dat Wyn en
Geestige Dranken , in zekere omitandigheden, niet min
heilzaam en gezond zyn, 't zy om kragten te herkrygen ,
om vermoeidheid des lichaams te gemoet te komen, of
den geest onder den druk van onaangenaame omitandigheden te verligten. Maar, helaas! 't geen de Natuur beftemde tot onfchuldige ja nuttige hartfterkingen, en om
flegts nu en dan gebruikt te worden, volgens het voorfchrift der Rede, heeft gewoonte en grilligheid, allengskens , dit gebruik hebbelyk gemaakt , en onderworpen
aan de grootfte en vernielendite misbruiken. Te deezer
oorzaake mogen wy wel twyfelen, of Brasfery en Dronkenfchap geene grooter ontvolking in de wereld veroorzaakt hebben dan Oorlog, Pest en Hongersnood. Hoe
waar is, overzulks, de oude Grondregel: Modus utendi
ex veneno facit medicamentum, ex medicamento venenum
III. Beweeging en Rust , IVaaken en Slaapen. Allerwegen wordt toegeftemd , dat beurtwisfeling van Beweeging en Rust , van 'Waaken en Slaapen , noodzaaklyk zyn
tot Gezondheid en Langleevenheid ; alsmede dat deeze
ge-
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geevenredigd moeten zyn aan onze Jaaren, Temperament,
Gefteltenisfe , Lugtftreek , enz. maar de dwaalingen en
buitenfpoorigheden, welke de Menfchen dagelyks in deeze opzigten begaan, worden Tyke bronnen van Ziekten
en Ongemakken. Terwyl deezen verflappen en verzwakken door luie ledigheid , vermageren anderen door harden arbeid , waaken en vermoeienis.
IV. Affeheidingen en Uitwerpzels. Wanneer de dierlyke verrigtingen , behoorelyk verrigt worden, gaan de Affcheidingen geregeld, en de onderfcheide Ontlastingen be2ntwoorden zo naauwkeurig aan de hoeveelheid des gebruikten voedzels , in een gegeeven tyd, dat het lichaarn
dagelyks bykans het zelfde gewigt behoude. Indien eene
byzondere Ontlasting meer dan natuurlyk vermindert ,
wordt eerie andere, near evenrediglieid, vermeerderd, en
bet evenwigt doorgaans bewaard; doch aanhoudende ongeregeldheden , in deeze gewigtige verrigtingen , kunnen
Diet dan op Ziekte uitloopen.
V. Gemoedsbewargingen. De behoorelyke regeling der
Driften brengt mogelyk meer tot Gezondheid en Lang.
leevenheicf toe , dan eenige der gemelde middelen. De
opbeurende Driften, als vreugd, hoop, liefde, enz. binnen behoorelyke paalen gehouden, prikkelen het Zenuwgeftel zagtkens , bevorderen een gemaatigden omloop des
blcieds , en brengen veel tot de Gezondheid toe; terwyl
de nederdrukkende Aandoeningen , als vrees , fawn ,
droefenis, wanhoop, enz. eene ftrydige uitwerking baaren, en ten grondflage ftrekken van de deerlyktte Kwaalen.
Uit het licht , 't welk ons de Gefchiedkunde verfchafr,
is 'er veel gronds om te gelooven, dat Langieevenheid,
voor een groot gedeelte, erflyk is; en dat gezonde langleevende Ouders die fchatten doorgaans aan hunne Kinderen zouden naalaaten , ware het Met , dat men zo verre
en veelvuldig van de Natuur afdwaalde, en zich te buiten ging in zaaken , welke allerblykbaarst ftrekken tot
verkorting van 's Menfchen leeven.
Vanwaar , dan uit deeze oorzaaken , en de onnatuurlyke leevenswyze, ontflaat het, dat van alle de Kinderen,
in de Hoofdfteden van Europa gebooren, bykans de helft
fterft in vroege kindschheid ? Waaraan enders kan men
deezen bovenmaatigen vroegen flerftyd toefchryven? Zulk
eene verbaazende vroegtydige dood is lets ongehoords
by wilde Volken, en onder de Jongen van andere Dieren!
De Gefchiedeuis wil, dat , in de vroegfte Eeuwen ,
Men5cit-
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Menschlyk leeven tot eene zeer groote lengte gerekt wierd:
hoe weinige Perfoonen, nogthans, bereiken, in deeze laatere tyden , dat perk, 't welk de Natuur aan den Mensch
fchynt te hebben voorgefchreeven !
Natuurlyk is de Mensch voor 't leeven in de open lugt
gefchikt, beilemd om met de Zon op te than, zyn lichaain
door oefening te harden tegen de ongemakken die de
Jaarfaifoenen medebrengen , en een maatigen maaltyd te
doen alleen wanneer de honger hem noopt om fpyze te
neemen. Maar de Kunst heeft de goedgunitige oogmerken der Natuure, met voordagt, gedwarsboomd ; en, door
den Mensch te verllaaven aan alle de verlokzelen der
zinnen , hem, helaas ! ten gereeden prooi gelaaten van
dwaasheid en grilligheid.
Tot eene optelling te komen van de veelvuldige misbruiken , welke pleats grypen van de vroegfte kindschheld of , en die ftaag door de volgende tooneelen van
een leeven naar de Mode aangekweekt worden , zou ons
verre buiten ons voorgefteld beftek voeren. 't Zy genoeg, op te merken , dat zy den meesten ingang vinden,
en met 't onbepaaldst gezag heerfchen , onder de allerbefchaafdften en verfyndilen. Eene vergelyking tusfchen
hunne Leevenswyze naar de Kunst, met . de Leevenswyze
volgens de Natuur , zou een treffend tegenbeeld opleveren , en teffens eerie bykomende reden aan de hand
geeven , waarom , in zeer groote Steden , de voorbeelden
van Langleevenheid zo gansch fchaars gevonden worden.

♦ERSLAG VAN DE WYZE, OP WELKE MEN YS MAAKT
TE BENARES ; IN TWEE BRIEVEN AAN WILLIAM
MARSDEN ESQ. F. R. S. VAN JOHN LLOYD
WILLIAMS Esq.

lIfyn Heer !

N aardemaal

de wyze om Ys te maakeii in dit Land,
waar de Thermometer, geduurende een gedeelte van
het Jaar,, in de fchaduw, van 95 tot too') ftaat, iets zeer
byzonders in zich heeft, vertrouw ik dat het volgende
Verilag van die bewerking u niet onaangenaam zal weezen.
Gy weet , dat 'er in Indic Ys gemaakt wordt in de
Maan-
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Maanden December, January; en een gedeelte Van February; dan ik geloof, dat men in 't algerneen' bet daar voor
gehouelen beefs , dat her' vooraf kooken boodig was tot
het hevriezen. Egter kan ik u tegenwoordig verzekeren ,
als jets 't geen ik, 'nu zints negen Jaaren zelve heb weargenomen , dat men te Benarts , alle Jaaren, eene groote
menigte Ys verzameld heeft , zonder eenige Voorberei•
ding van dien aart. Dikwyls heb ik Ys gezien van
een en een vierde Duim dik fchoon ik niet begryp
dat de Dampkring, op dien tyd, koud genoeg was oni
dir uitwerkzet te • wege te brengen: want ik heb dikwyls
een Thermometer met de bloote Kwikbol in het Stroll
tustehen de bevriezende vaten geplaatst in den nagt , en
die bekykende tusfchen vyf en zes uuren 's morgens
(op welken tyd de Ysmaakers my verzekerden , dat de
Koude het grootst was ,) beyond ik denzelven nimmer
beneden de 35 . . Zelfs heb ik vry dik Ys - gezien , ge‘,
♦orind op een tyd t dat de Thermometer niet laager days
40 ° gedaald was;
Het Ysmaaken gaat te Seerore, niet verre van Benares
op de volgende wyze toe:
Een plek gronds , van omtrent vier Acres , bykans
vlak , is Verdeeld in vierkante vakken, tusfchen de vier
en vyf voeten wycl: De randen worden opgehoogd, met de
aarde uit die vakken genomen, tot omtrent vier duimen;
men vult de holligheden op met droog tiro° , of het af.;
val van zuikerriet , plat nedergelegd; op 't zelve zet men
zo veele breede ondiepe pannen, of vaten, van onverglaas
de aarde, als de ruimte kan gehengen: Deeze pannen. zyni
zo vol porien, dat de buitenkant vogtig wordt op 't eigen oogenblik wanneer men 'er water ingiet : deeze
pannen Worden aan den binn.enkant triet boter befrneerd ,
om voor te komen ; dat het Ys daar aan niet kleeve ; en
is het noodig dat men dit befineeren om de drie df Vier
dagen herhaale Zonder dit zou het onmogelyk weezen
het Ys 'er nit te krygen dan, met Verbreeking der pannen , of het fpillen van meer tyds , dan men kan befieeden om zo veel werks , in zo kort een tyd , of te doen
In den naamiddag worden alle deeze• vaten met water gevuld, door Lieden , die tangs de ryen been gaan. Om
trent vyf uuren in den morgentIond; maaken zy eenert
aanvang met het Ys uit deeze vaten te Freemen ; door
een yzeren haak in 't midden te flaan , en het das
yeele brokken te breeken. Indien de panne': verfcheide,
briENG. 1793. PM. xi,
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dagen zonder boterfmeerzel geweest zyn , is het bykang
oninogelyk het Ys 'er uit te krygen, zonder teffens de
pan te vermorfelen. Het getal der pannen, ten zelfden
tyde aan de Bevriezing blootgefteld , is omtrent ioo,000,
en eworden 'er, om ze 's avonds met water te vullen, en
's morgens het Ys 'er uit te neemen , omtrent 300 Perfoonen , Mannen, Vrouwen en Kinderen, gebruikt. Het
water hank men uit eene Wel, niet verre van daar. Nieuwe vaten , de meeste porien hebbende , beantwoorden
best aan het oogmerk.
't Is noodig dat het ftroo droog zy: wanneer het nat
wordt , gelyk menigmaal , by toeval , gebeurt , neemt
men het weg, en vernieuwt het. Ik heb waargenomen, dat
gekookt water ix een Porceleine fchotel bevroos; doch
dikwyls een Porceleine fchotel met Welwater , tusfchen
de onverglaasde pannen, op de beddingen van ftroo, zettende, was 'er geen Ys in te zien, fchoon het Ys in de
pannen vry dik ware.
Ik maakte ook het firm, nat in eenige perken, en Ale
bevogtiging belette altoos het vormen van 't Ys.
De lugt is doorgaans, ten flonde dat het Ys gevormd
wordt , itil; en omtrent het aanbreeken van den dag knelt
'er een windje nit den Zuidwesten op. Ik had een Thermometer , ten tyde van het Ysmaaken , met den bol op
de ftroobedding, en een anderen hangende aan een flank,
vyf en een half voet boven den grond: doorgaans natn
ik waar, dat , wanneer 'er Ys gevormd werd , de Thermometer, op het ftroo geplaatst, van 37 tot 42° ftondt, en
die aan den ftaak omtrent vier graaden hooger; doch indiem 'er zo veel winds opkwam, dat het vriezen ophieldt,
ftemden de beide Thermometers overeen.
lk zal niets in 't midden brengen omtrent de oorzaa•
ken der Ysvorming, op een tyd dat de Thermometer zo
veele Graaden boven het Vriespunt that; dan ik hoop,
dat dit auk zal opgehelderd worden door een voor dies
teak beter berekend Man. Ik blyf, enz.
Benarer,,
Maart 25 , 179t.

J. LL. WILLIAMS.

Myn Heer!
Ter aanvullinge van 't geen ik u alreede medegedeeld
heb, ten aanziene van het verkrygen van Ys in dit Land,
znl-
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zullen de volgende Waarneemingen, dat omderwerp betreffende , gepaard met .eenig berigt wegens de Lugtsgefteltenisfe en den thud des Thermometers , zo ik vertrouw,
welgevallig weezen.
Op den eo April lit f wanner de Thermometer in
de fchaduw 95° tekendeward eenig water gehaald uit
een Wel , zestig voeten 'diep ; de Thermometer daar in
gedompeld weer op 74°. Dit water went daarop gegoolen in vier potten, of pannen , gelyk aan die, welke ik
in mynea voorgaanden Brieve befchreef , als van algeaneen gebruik in de Ysmaaking. Deeze pannen waren
aan elkander gelyk in grootte en maakzel; dan twee derzelven waren nieuw en onverglaasd , en de twee andere
oud met geflootene porien, zodat 'er geen vogt door kort
dringen. Wy Itelden deeze potten bloot aan een heeten
Westlyken wind, in de fchaduw, drie uuren lang, re weeten van twee tot vyf uuren in den naamiddag. Wy beproefden ze ten dien tyde; het water in de oude potter/
bevonden wy op 84°, en dat in de nieuwe, vol porien,
op 68°. Naa nog On uur langer in dien fta.nd getlaan
te hebben , klom het water in de omit potten tot 88°,
terwyl dat in de nieuwe beftendig op 68° bleef.
Op den eerften Mey, ten twee uuren 's naamiddags,
wanneer de Thermometer in de zon op iio° , en in
de fchaduw op loo° jinn& , berhaalden wy deeze Proeve , met ele voorgemelde potten. Naa met Welwater gevuld te zyn y werden ze vier elven lang, te weezen van twee
tot zes uuren , blootgefteld aan een heeten wind ; het
water in de oude potten bevonden wy op 97° , dat ift
de nieuwe op 68°.
De bygebragte Waarneemingen, wegens de verkoelende
uitwerking der doorwageming van de vaten vol porien ,
zullen misfchien eenigermaate reden geeven , waarom het
Ys gevormd. wordt, wanneer de Thermometer, in de Mgt,
boven het Vriespunt that. — En kan de kragt der doorwaafeming, in het verwekken van Koude, verder opgeheldeed worden , door de volgende Waarneemingen van de
uitwerkzels , hierdoor in onze huizen te wege gebragt.
Op den 16 van Mey 1792, 's naamiddags ten twee unreal Tees de Thermometer, in de zon , met een heeten
Westen wind, tot118°.
De Thermometer in de fchaduw, loch aan den
z
heeten wind blootgefteld, tot
I•ia
De
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De Thermometer, in huis, koel gehouden door Tattier,
87Q•
.
.
.
ftondt op
Den 7 Juny,
.
113°.
.
De Thermometer in de zon
De Thermometer in de fchaduw en heeten wind 1,4°.
De Thermometer, in huis, verkoeld door Tat83°.
tier.
Tattier zyn eene foort van Matten , gemaakt van fris
groene planten , of lange rieten; deeze worden aan de
deuren of venflerposten vpstgemaakt , en geduurig met
water befprenkeld. De graad van Koude , door dit mid.
del te wege gebragt , flelt men evenredig te weezen aan
de hette van den wind , die 'er door been gaat , naarde.
maal hiervan de hoeveelheid der doorwaafeming afhangt1
1k ben, enz.
Benares,

J.

LL. WILLIAMS,

Oa. I 1792.

TERIGT WEGENS DE DIMENDE TUINEN IN HET MEM
VAN MEXICO.

e Abbe CLAVIGERO berigt ons , in de Gefchiedenis
van Mexico, dat , wanneer de Mexicaanen aan de Volken van Colhuan en Tepanecan onderworpen , en bepaald
wierden tot elendig kleine Eilanden op het Meir van
Mexico, zy voor eenige jaaren ophielden met het land to
bebouwen , dewyl zy geen land hadden; tot dat noodzaaltlykheid , de moeder van vinding en vlytbetoon , hun leerde, beweegbaare Velden en Tuinen te vormen, die op het
water des Meirs dreeven.
De wyze , op Welke zy deeze maakten , en nog heden
ten dage volgen , is zeer eeuvoudig. Zy voegen en vlegten takken en wortels van Waterplanten , en andere lig.
te ftoffen , zarnen ; dock die genoegzaame fterkte en Ilevigheid hebben , om de Tuinaarde , digt ineen garbeid,
te draagen. Op deezen grond liggen zy de ligte goschjes ,
die op het Meir dryven , en over alles verfpreiden zy den
=odder, welken zy uit de diepte des Meirs haalen.
De geregelde gedaante deezer Tuinen is vierhoekig; do
lengte en breedte verfchillen; dock doorgaans zyn ze om.
trent agt roeden fang, en niet nicer clan drie breed, en
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zyn minder dan een voet hoog boven de oppervlakte des
waters.
Zodanig waren de eerfte Velden die de Mexicaanen bezaten naa de grondvesting van Mexico: eerst werden ze
beplant Met Maiz en andere Gewasfen , tot leevensiinderhoud noodig. Wanneer, in 't vervolg van tyd, deeze
Velden talryk werden door viytbetoon, vondt men onder dezelve Bloemtuinen , en Velden met welriekende
Kruiden, die gebruikt werden in den dienst der Goden,
of tot wellust der Aanzienlyken. Tegenwoordig kweeken zy Bloemen , en alle foorten van Gewasfen , op dezelve. Alle dagen , het geheele jaar door, ziet men ,
by zonne opgang , ontelbaare Vaartuigen , belaaden
met verfcheidenerlei foorten van Bloemen en Kruiden,
langs het Kanaal komen, na de groote Marktplaats der
Hoofdftad.
Alle Planten groeijen weelig in deeze Tuinen : de modder van het Meir levert een zeer vrugtbaaren grond nit,
en heeft dezelve geen befproeijing uit de wolken noodig.
In de grootfte Tuinen ftaat doorgaans 'een kleine boom ,
of zelfs een kleine hut, ter befchutting van den Tuinier , en om hem voor het fteeken der zonne, of den
regen, te dekken.
Wanneer de Eigenaar van een dryvenden Tuin , of van
een Chinompa , gelyk men ze noemt , van plaats begeert
te veranderen, om of zich van een lastigen Nabuur te
verwyderen, of nader by zyne Familie te komen, dant
begeeft by zich in ,een klein Vaartuig, en roeit alleen
met zyn Tuin weg, als dezelve klein is , of bedient
zich van anderer huipe , in gevalle de grootte van den
Tuin vordert , dat meer handen helpen roeijen, om de
Tuin, met de geheele beplanting en opftal, elders heen te
brengen.
Dat gedeelte van het Meir, waar men deeze dryvende Tuinen aantreft , is eene plaats van verlustiging, en
ontvangen de zinnen aldaar de grootfte voldoening.

ii
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ZESCIIRYVING VAN CALCUTTA.

kESCl/RYVING VAN CALCUTTA , IN BENGALZN , DE
noorDsTAD LtER DRITSciit liEEIISCHAPPYE IN
OOST -INDIEN.

(Getrokken uit de Travels in India, during the rears 1780,
1781, 178a and 1783, by WILLIAM HODGES, R. A.)
et vertoon des Lands, by het inkomen van de Ganges of Houghly River, (deeze alleen een arm zynde van den grooten Stroom de Ganges ,) belooft zeer
weinig ; eenig Kreupelhout een donkere ftreep vor.
=aide , alleen genoeg om eene fcheiding te maaken toss
ichen lugt en water, is alles wat het oog ontdekt.
Wanneer het Schip Calcutta nadert, vernaauwt de Rivier; 't geen men de Garden Reach noemt, levert het
gezigt op fchoone Gebouwen , aan eene watervlakte,
ringd met Tuinent dit zyn de Lusthoven, toebehoorende
-aan de ryke lnwoonders van Calcutta.
Het Schip heeft de Rivier Met veel verder opgevaa.
len , of de geheele Stad Calcutta doet zicn eensflags
van het oog op. — Deeze Hoofdftad der Groot - Brit.
Zannirche Heerfchappye in 't Oosten , heeft eene groote
Sterkte of Kasteel , aan de Zuidzyde der Riviere , 't
welk in flerkte en netheid van aanleg erkend words alle
andere in 't Oosten te overtreffen. De Waterpoort van
dit Kasteel doet groote eere aan de bekwaamheden
des Ingenieurs , de kundige Collonel POLIER. De Glacis
en de Esplanade zyn bepaald door eene reeks fchoo.
ale en geregelde Gebouwen ; en ziet men doorgaans, op
de Rivier , een aantal Schepen van verfchillende foort
en onderfcheide greotte, van de kloekfte Oost- indievaar.
der tot de kleinfte Boot des Lands.
Een Europeaan landt hier in 't midden van eene groote Stad , zonder de buiten- Ophaalbruggen van het Kasteel over te gaan; bier zyn geen Wagters met het naauw.
ziend nog des agterdogts ; hier worden geene goederen
opgehouden. De Gastvryheid , welke een Vreerndeling
ontmoet van de inwoonderen , beantwoordt volkomen
aan de vryheid zyner toelaatinge in de Stad ; en kan ik
de vriendfchapshiyken, welke ik, te dier gelegenheid , genout
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betreurden
diep
Vriend
van
mynen
HEM?
DAVIES,
twat
Esq. den overleden Advocaat Generaal van Bengalen , nook
vergeeten.
De Stad Calcutta ftrekt zich van den Westlykften hoek
van het Fort William langs de oevers der Riviere ,
bykans tot het Dorp Cosfipoor , dat is ter lengte van outtrent vier en een halve Engelfche mylen , uit. De breedte is op veele plaatzen niet groat. De Straaten zyn ruim;
de reeks van Gebouwen , aan de twee zyden der Esplanade van het Fort , is heerlyk; en het hrengt veel toe
aan het grootsch vertoon dat de Huizen van elkander
afgefcheiden ftaan , en elk op zichzelven in eene groote
ruimte. De Gebouwen zyn alle groot en ruim, uit hoofde van de noodzaaklykheid om een vryen omloop van
lugt te hebben in eene lugtflreek, Welker hette zo hoop
gaande is. Doorgaans komt men in de Huizen met
eenige trappen ; zy hebben groote uitfteekende portaalen , of zyn met kolommen onningd , die 'er het vertoon van Griekfche Tempels aan byzetten, en , in de daad,
elk Huis mag aangemerkt worden als een Tempel, der
Gastvryheid geheiligd.
Calcutta was eertyds een klein Fort , van weinig beddidenis , 't welk nog beflaat,,en waarin het berugte hot,
voor veele Engelfchen , in den Jaare MDCCLVI , zo
noodlottig , nog te zien is. Wanneer, ten dien tyde, het
Fort Calcutta belegerd en benaauwd werd door SURAJA.
DOWLACH ontkwam Mr. DRAKE , de Bevelhebber , en
veele anderen nevens de Dames, van die Vastigheid, den
vyand, door de viugt te neemen op de Engelfche Schepen,
toen op de hoogte der Stad liggende, en welke Schepen
afzakten tot Fulta , op een derde van den affland van
den mond der Riviere , waar ay zeven maanden bleeNen , in de grootfte verlegenheid ; leeftocht en andere
noodwendigheden dervende. Mr. GREGORY , een Heer
zints in de ftaatkundige wereld zeer bekend geworden ,
en wel byzonder van wegen zyne bedreevenheid in de
Cost- indifche aaaken , en veele jaaren Dire6leur der OostIndifche Compagnie te Londen , waagde het, met een fterken wind, in een Vaartuig des Lands, voorby Calcutta
te vaaren, en na Chandenagore te gaan , om hull) te verzoeken van den Franfchen Bevalhebber,, die hem ontving
met alle perfooneele beleefdheid , het kenmerk eens
Franschmans ; dock zonder iets toe te brengen om de
En•
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Engelfchen te Fulta uit hunne ongelegenheid te redden.
Van de Franfche Vastigheid toog Mr. GREGORY voort
tot de Hollandfche te Chinfurah, waar men hem met on.
gemaikte vriendfchap en waare heuschheid bejegende.
Mr. GREGORY verhaald hebbende, onder welk een last
van ongemakken zyne Landgenooten gebukt lagen , was de
Hollandfche 13eve1hebber teritond bedagt om dien last te
verligten : diens Egtgenoote ging in de Vastigheid rond ,
en bezorgde linnen , en andere behoeften , voor de Dames. Naa 't verloop van twee dagen , vaardigde die Gouverneur een Sloep af, onder bevel van den Heer very
STATEN, na de Engelfehen , belaaden met voorraad van
verfcheidenerlei foort , met eenige kisten Wyn , en twintig Leggers Arrak , voor bet Volk. Ten zelfden tyde , dat
deeze pligt van menschlievenheid beweezen werd aan de
Schepelingen , was bet Huis des Bevilhebbers dermaate
opgevuld met de ongelukkigen , die Calcutta verlaaten
badden dat by en zyn Gezin verpligt waren aan bootd
van een Schip op de Rivier te flaapen. De naam des
Rollandfchen Bevelhebbers , de I-leer ADRIAAN verdient door de Engelfchen altoos met eerbied genoemd te
worden.
l it Iteine en toen zo benaauwde Fort , met eenige
Pakbuizen , is welhaast eene groete en ryke Stad geworden , toen bet Koningryk Beugalen in de handen der Enxelfchen viel. grootsheid , nogthans , is dezelve enkel
Verfchuldigd aan den fraaijen fmaak van den geweezen
Gouverneur - Generaal; en men moet bekennen , dat het
eerfte Huis , 't welk den naam van bouwkunilig verdien, gebouwd wierd door Mr. HASTINGS: in de daad is
het in zuiverder fmaak , dan eenig , tints gebouwd , fchoon
kleinefer dan veele andere.
iiet mengzel van Europeaanfche en difiatilche Zeden,
't welk men in Calcutta ziet , is wonder yreemd , en beIchouwenswaardig. De koetzen , de phaetons, de chaifen voor een paard , met de draag- en voertuigen der Inlootelingen , de Plegtigheden der I4indoos — de
verfchillende vertooningen die de Fairs maaken , vormen
e en gezigt , mogelyk met meer nieuwigheden en zeldzaam.
!mien opgevuld dan eenige Stad esnen Vreemdeling kan
„pollen,

]BE SCIIIt'VING

VAN HET EILAND CARNICOBAR.

453

BESCHRYVING VAN HET EILAND OARNICOBAR 5. EN VAN DE
GE WOON TEN EN ZEDEN DER INWOONDEREN. Door
den Heere G. HAMILTON.

(Overgenomen uit The iffiatic Refearches.
et

Ho

Eiland Carnicobar is het Noordlykfte van die hoop

T Eilanden , in de Baay van Bengalen , onder den

main van de Nicobarfche Eilanden bekend. 't Is laag, rond
van gedaante , haalt omtrent veertig mylen in den onitrek, en vertoont zich , op een eland, als geheel met
boomen bedekt ; nogthans zyn 'er verfcheide wel opgeruinide en vermaaklyke plekken gronds op 't zelve. De
grond is eene zwarte foort van klei, en moerasfig. Met
weinig moeite , en in grooten overvloed, brengt het de Imesre Vragten voort , die tusfchen de Keerkringen va/len ,als
Pynappelen , Cocusnooten, uitfteekende Yams, en een
wortel, Cachu geheeten. De eenige Viervoetige Dieren , op dit Eiland, zyn Varkens , Honden , groote Batten, en een Dier, tot het geflacht der Haagedisfen behoorende , 't welk vry kloek is, door de Eilanders Tolonqui genaamd ; 't zelve maakt jagt op 't gevo gelte. Geen
Uuisvogelen zyn 'er dan Hoenders,- en deeze in kleine
hoeve,elheid. Ben overvloed is 'er van Slangen van veel•
erlei foort. Op Carnicobar groeit veel en veelerhand Timnierhout; het valt zwaar, en is zeer goed tot den Scheepsbotiw.
De Inboorelingen zyn klein van geftalte, doch wel;emaakt , verbaazend vlug en fterk , koperverwig van kleur;
de weezenstrekken hebben veel van die der Malayers , bet
tegenovergeftelde van het fchoone. De Vrouwen zyn by
uititek leelyk. De Mannen fnyden het hair kort af, en
de Vrouwen hebben het hoofd geheel kaal gefchooren; zy
draagen geen kleeding dan een klein fchort , gemaakt van
eene foort van gedroogd gras, 't welk half weg de dyers
komt. Dit gras is niet in elkander geweeven; maar hangt
in de lengte af, even als het overfchietend gedeelte van
een met riet gedekt huis. De zodanigen , die van de
Schepen lakenfche fchorten ontvangen hebben , draagen
ze doorgaans kort onder de armen gebonden. De Mannen hebben niets aan 't lyf, dan een fmalle ftrook dock
/out den middel, De ooren der beide Serail worden hi
Ii
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de vroege kindschheid doorboord , en, met in de gaaten
flukjes pout te fteeken, of 'er een zwaar gewigt van
fehelpen aan te hangen , weeten zy die gaaten wyd te
tnaaken , en van een onaangenaam aanzien.
De Carnicobars zyn natuurlyk goedaartig, vrolyk , en
zeer gefleld om aan de tafel der Europeaanen te eeten , wear
zy alle fpys, hun voorgezet , nuttigen, en in eene verbaazende hoeveelheid binnen Ilingeren. Op Wyn zyn ze
niet zeer gefteld , maar drinken glazen ten boorde toe
met Arrak volgefchonken , zo lang zy uit hunne oogen
kunnen zien.
Gen groot gedeelte van hun tyd flyten zy in feesthouden en danfen. Wanneer in een Dorp een Feest gevierd wordt , gaat elk, die het verkiest , fchoon ongenoodld , derwaards : want zy zyn geheel vreemd van
dies, wat naar plegtigheid of fluffy zweemt. Op deeze
Feesren eeten zy magtig veel Varkensvleesch, hun meestgelietde fpys Hunne Varkens zyn zeer vet, zy worden
gevoed met het binnenfle der Cocusnooten , en drinken
zeewater. Met deeze fpyze voeden zy elle hunne Huisdieren , Vogels , Honden , enz. Desgelyks hebben zy een
overvloed van kleine Zeevisch , welken zy zeer behendig
aan lanfen weeten te iteeken , tot de knian diep in zee
gaande. Zy hebben de kunst , om , met zekerheitl , een zeer
kleinen Visch, op den afaand van tien of twaalf roeden, te
ueffen. Het Varkensvleesch eeten zy genoegzaam raauw,,
zy doen niets meer ter bereiding dan dat zy 't zelve
korten tyd over een wet brandend vuur houden. Ben
Vogel braaden zy, met 'er een houten pen, op de wyze van een fpit , door• te fteeken , en over een lugtig
vuur te draaijen, tot dat de vederen verbrand zyn dan
is de Vogel, naar hun fmaak , wel toebereid. Nimmer
drinken zy water : hun drank beflaat in de melk van Cocusnooten , en een vogt , Soura geheeten , 't welk uit de
Cocusnootenboom vloeit , als men 'er de jonge , fpruiten of
bloemen afbreekt. Dit gaaten zy gesten , vOár dat zy
het gebruiken , wanner het dronken maakt ; deeze hoedanigheiel krygt het des te meer , door de wyze , waar op
zy dien drank drinken ; denzelven langzaam inzuigende,
door een dun rietje.
Naa het eeten, gaan de Jongelingen en jonge Dochters ,
op eene wondervreemde wyze met bladeren uitgedoscht ,
aan het danfen. De oude Lieden zitten 'er rondsom ,
rooken Tabak , en drinken Soura. De Danfers en Danferes-
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resfen zingers , onder het danfen, Liederen, waarin het
aan geene zamenflemming ontbreekt, en zy houden naauwkeurig de maat. Slegts 4en Speeltuig hebben zy, en dat
van de eenvoudigfte zamenftelling. 't Is een holle Bamboo , twee en een half voet lang, en drie duimen over 't
kruis ; aan den buitenkant loopt , van het eerie tot het
andere einde, an enkele fnaar, gemaakt van de draaden
eens gefpleeten riets ; onder de fnaar is eerie kleine holligheid, om het aanraaken voor te komen. Men fpeelt
op dit Speeltuig even als op een Luit. Weinig toonen
kan het voortbrengen. De Muzykant weet het egter eenItem:nig te doers klinken, en paart doorgaans zyne Item
inede.
't Geen zy van de Genees- of Heelkunde weeten, is
weinig en eenvoudig. Ik had eens gelegenheid, om de bewerking hunner Heelkunde te zien aan de teen van een
Meisje, 't welk gellooken was door een Scorpioen , of
Honderdbeen. De wond was zeer Berk gezwollen, en de
kleine Lyderes fcheen 'er groote fmerte in te hebben.
Een van de Eilanders kwam met de Onderkaak van een
kleinen Visch , die lang was , en voorzien met twee ryen
tanden , zo fcherp als naalden ; deeze in de eene hand,
en een Ilokje , by wyze van een Kamer, in de andere
neemende, floeg by de tanden drie of vier maalen in het
gezwollen deel, 't geen eene fterke bloeding veroorzaakte: de teen wend vervolgens met zekere bladeren 0111W0nden , en den volgenden dag liep het Meisje , als of haar
Diets gedeerd hadt.
De flumzen der Carnicobars zyn doorgaans aan den
oever gebouwd, en 'flaan, dorpswyze, byeen, ten getale
van vyftien of twintig; ieder huis wordt bewoond door
een Gezin uit twintig en meer Perfoonen beftaande. Deeze woonfteden rusten op houten pylaaren, omtrent tien
voeten hoog boven den grond ; ze zyn rond en met ftroo
gedekt, hebben geen ventters, en zien 'er uit als Byenkorven, De ingang is door een luik, waar toe men opklimt met een ladder, die 's nagts wordt opgehaald. Deeze wyze van bouwen dient, om de huizen te bevryden
voor 't bezoek van Slangen en Ratten; om die beveiliging volkomener te maaken , zyn de pylaaren of flaaken
rondsom bewonden met een glad foort van bladeren, die
deeze Dieren bet opklimmen beletten : daarenboven heeft
ceder ftaak , naby den top, een breed plat fink hours,
welks uitfteeken het verder opklitnmen van zulk ongedierte ,
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't geen over de bladeren heen gekomen is ,
let. Dunne ftrooken van Bamboos zyn op zulk eene
wyze gefchikt, dat ze den vryen doortocht van licht en
lugs toelaaten ; van binnen is alles netjes gewerkt, en
vercierd met vischlanfen, netten, enz.
De kunst , om Laken of floffe tot kleederen te maaken,
is den Inwoonderen geheel onbekend: wat zy van dien
cart hebben, krygen zy van de Schepen, die dit Eiland
aandoen, om 'er Cocusnooten te koopen. In verruiling
voor deeze Nooten (die men voor de beste in dit gedeelte van Indic houdt ,) neemen zy maar weinig Artykelen
aan : meest begeeren zy daar voor te ontvangen Laken
van verfchillende kleuren, Bylen en Kapmesfen, welke zy
tot het of hakken der Cocusilootem gebruiken. Op Tabak en Arrak zyn zy zeer gefteld; maar verwagten die
beide als gefchenken te ontvangen. Geld van zichzelven
bebben zy niet , en flellen geene waarde op de Muntfpecien van andere Volken, dan in zo verre het hun in
den zin moge komen , om ze tot cieraad to doen dienen ; de jonge Dochters hangen zomtyds een ftreng Dollars om den hals. Met dit alles kunnen zy Goud en
Zilver van andere Metaalen wel onderkennen , en het
valt niet gemaklyk flegter Metaalen, in ftede daar van,
bun in de hand to floppen.
Zy koopen .een veel groater voorraad. van Laken, dan
zy op hun eigen Eiland gebruiken. Deeze is gefchikt
voor de Markt te Choury. Choury is een klein Eiland,
ten Zuiden van Carnicobar gelegen, na 't welk een groo,
te vloot van hunne Canoes, alle jaaren, omtrent November, Been zeilt , om Laken voor Canoes te verruilen
want deeze vaartuigen kunnen zy zelven niet maaken.
Deeze reis volvoeren zy op de Zon en de Starren afgaande: want van bet Compas weeten zy niets.
In de geaartheid der Carnicobaren , doen zich twee
Therkwaardige byzanderheden op. De eene is hunne volIlaagene verfmaading van alle pligtpleegingen en fl-aatfy;
en de ander hunne afkeer van oneerlykheid. Een Carnicobar na een afgelegen Dorp reizende , om zyne zaaken
te verrigten , of vermaakshalven, gaat door verfcheidene
been, zonder eenig mensch toe te fpreeken: doch krygt
by honger, of is hy' vermoeid, dan treedt hy het eerst
voorkomend huis in, en helpt zichzelven aan a pes, wat
by behoeft , en zit neder , tot hy is uitgerust, zonder
eenige opmerking te neemen op iemand van 't Gezin, zo
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by geen zaaken met hun te verrigten heeft, of nienws
mede te deelen. Diefttal en Roof is zo zeer zeldzaira
by deeze Lilauders , dat iemand , uit zyn huis gaande 3
Dimmer zyn ladder wegneemt, of den ingang iluit; maer
deeze fun, en geene open, laat, ten einde elk, wien het
behaage , moge binnen treeden; by vreest niet dat beta
iets zal ontvreemd worden.
Zo veelvuldig is hun ommegang met Vreemden , dat zy
het bastaard Portugeesch zo algemeen in Indic, doorgaans
verftaan. Hun eigen Taal heeft een klank , geheel verfchillende van meest alle andere Taalen: de woorden fpreeken zy uit met eene foort van fluffing, of gekraak in de
keel , by elke fyllabe.
Zy hebben geen denkbeeld van een God; doch gelooven zeer vast in den Duivel, welken zy uit vrees dienen.
In elk Dorp is een hooge flask opgerigt, met lange
ken van baay daar van afhangende ; dit wordt gezegd de
kragt te bezitten, om den Boozen op een affiand te hon.
den. Wanneer zy eenige tekens zien van een naderenden form, verbeelden zy zich dat de Duivel voorheeft,
hun een bezoek te komen geeven , by Welke gelegenheid
zy veele bygeloovige gebaaren verrigten. Het Volk van
elk Dorp loopt na de uiterfle grenspaalen daar toe behoo.
rende, en fleekt, op verfchill6nde affanden , kleine fok.
jes , aan den top, gefpleeten, in den grond; in deeze fpleeten ileeken zy een ftuk van een Cocusnoot en een Bled
van zekere Plant : of dit gefchied ten ZoenOfFer aan den
Duivel, of dat het moet dienen tot een fchrikbeeld out
hem te verwyderen, weet ik met geene zekerheid te be.
paalen.
Wanneer een Man fterft , wordt alles, wat tot hem bed
hoort, laken, bylen, vischlanfen , of harpoenen , kortom, elle roerende goederen , nevens hem begraaven 3 en
bet geheele Dorp beweent zyn dood. In zeker opzigt is
dit eene uinnunrende gewoonte. Dezelve weert kragtdaadiglyk elle gefehillen over de( Naalaatenfchap des geflorvenen , onder zyne Bloedverwanten. Zyn Wyf moet
zich near 's Lands gebruik fchikken , in een lid van een
haarer vingeren te laaten affnyden, en, indien zy dit weigert , toelaaten , dat 'er een diepe keep gemaakt worde in
,een der ftaaken onder haar huis.
Eens was tegenwoordig by de Begraafenis van eene
nude Vrouwe. Toen wy het huis intraden , 't welk
xan de overledene hadt toebehoord , vonden wy 't zeive
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vol van haare vrouwlyke Bloedverwanten. Eenige Vrouwen waren druk bezig met het Lyk in bladeren en laken te omwinden; andere fcheurden al het taken, 't geen
zy hadt naagelaaten, in ftukken. In een ander mils, niet
verre van het fterfimis , zaten de Mannen des Dorps onet
zeer veelen uit de nabygelegene Dorpen, Tabak te rooken, en Soura te drinken. Middelerwyl groeven twee
fterke jonge knaapen een graf, digt by het fterfhuis, in
den grond. Wanneer de Vrouwen met het Lyk gedaan
hadden, hieven zy een jammerlyk gehuil aan, waarop het
Volk rondsom het graf begon te verzamelen. Vier Mannen traden in het fterfhuis, om het Lyk uit te brengen. In deezen arbeid ontmoetten zy merklyken wederRand van den Zoon der overledene, die hun dit met alle
niagt poogde te heletten; doch dit een vrugtloos beftaan
vindende , wierp hy zich op het Lyk, en werd met hetzelve ten grave gebragt: van 't zelve werd hy, met veel
gewelds , afgefcheurd, en weder in huis geleid. — Het
Lyk nu in het graf bygezet, en de bander, die beenea
en amen bonden, losgefneeden zynde, werd al wat leeven ontvangen , en aan de overledene toebehoord hadt
beitaande in zes Varkens, en even zo veele Vogels, ge.clood, en by haar in 't graf geworpen. Hierop tradt
.een Man nader, met een bundel bladeren, aan 't einde
van een ftok gellooken ; twee of drie keeren flingerde hy
die langzaam over het Lyk heenen , en toen werd de
grafkuil gevuld. Geduurende die Lykplegtigheid, maakten de Vrouwen het deerlykst misbaar met huilen , 't
welk men zich met mogelykheicl kan verbeelden; de Mannen fpraken geen enkel woord. Weinige dagen daar naa,
rithtte men eene foort van Gedenkteken op , by het
Graf, met een flask daar nevens, aan welken lange ftroo•
ken hingen, van Laken van verfchillende kleuren (*).
(*) [Wanneer men dit bedryf vergelykt met het voorgemel.
41 e van den hoogen Staak in elk Dorp , op eene dergelykes
wyze vervaardigd, valt het niet moeilyk te gisfen, dat deezen
Steak by het Graf ten zelfdea einde dient; om, naamlyk, den
Duivel, dien zy zo zeer vreezea, van dear te verwyderen,
en rust te bezorgea aan de begraavenen.]
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eer uitfchitterend is de. deugd van medelyden. Dan deze
deugd word maar zeldzaam uitgeoefend by den wilder
Wreedheid en ontmenschtheid is doorgaans het
Indiaan.
Voegt bier by eene valschkarakter van den Wildeman.
held ,watr tegen men zich by de meesten zorgvuldig hoeden n'oet.
Maar onder de befchaafdfte Nadal word het meest medelydende batten gevonden. — En waar heeft men ooit ontdekt, dat de oprechtheid met de befchaafdheid firyd ? daar de
befchaafde Nadan yeti medelyden en opregtheid oefenen. —
Een Indiaansch Boschbewooner verfcheurt in koelen bloede
zynen gevangen Natuurgenoot , en met dezelfde koelzinnigheid
ziet men hem zyn ouden en afgeleefden Vader doodflaan, out
hem 'tic de elende te helpen, en van den ouderdom ce veriosfen. — De gevoellooze Neger kau ook, op dezelfde ongevoelige wyze, zyne afgeleefde Dialers van honger lawn fterven.
Hier door verbeeld by zich bun eenen dienst te doen;voorgee•
vends , dat ze bier door van veele ongemakken oncheven, en
van de drukkentifte fmerten des ouderdoms bevryd worden.
Is 'er ook eene Godsdienst , waar deze bedryven mede inilemmen, of loopt het aan tegen rile grond-n van menfchelykheid? Is her de Godsdienst niet, welke alle moord en dood.
flag verbied, en Vadermoord als een gruwel verfoeit? — Is
het niet de Godsdienst, welke eene , befchaafde Natie verheft
vet boven hen,die in den Nacuurftaat leeven? — De Godsdienst voert den mensch tot dat verheven Weezen, Welk
hoogite eerdienst waardig is — tot God, het eenig voorWerp van • aanbidding. — De Godsdienst wyst den mensch,
bet reoelykst fehepzel onder de gefchapen Weezens , op
Gods liefde jegens ons — op zyne zorgdragende en
waakzame voorzienigheid. — De Godsdienst wyst ons bovenal op een ftaat en belooning na dit leven — een Not
der vergelding van goed en kwaad — alle welke groote eta
verhevene voorwerpen de ziel een hooger 1,1ugt g even data
de Natuurflaat , en haar door een zuiver liefdevuur ontvlammen. — Vanwaar zal de woeste Indiaan deze kragr ontleenen, een kragt om alle lyden, else kwelling, vervolging, ie
den dood zeifs, met een bly vooruitzigt op eene tyke vergelding, te kunnen trotfeeren en dooritaan , gelyk de Godsdienst
eene befchaafde Natie leen? Ja het is zo 'er zyn voorbeelden van edelmoedigheid onder de Wilden aan te treffen;
een enkele keer- is een Indiaan edelmoedig tegen zynen Natuurgenoot, ja zelfs tegen zynen Vyand. — Dan, valt
deze deugd in eenen Wildeman , hoe helder fchittert die dart
tiler, ea de glans daar van fchynt fchooner te weezen data
van
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Van den zoortgelyke edelmoedige daden onder eene berchaafde Natie. — Dan , waar zyn zo veele bewyzen van edelmoedigheid onder de Indianea aan te treffen als onder andere
befchaafde NatiCO—Waar bewyst de onbefchaafde Wilde die
edelmoedigheid aan zyne vyanden, welke zo veele groote zie•
len verheffen in eene befchaafde Maatfchappy ? — Duizende pligten worden onder befchaafde Neat] bitgeoefend ,
die, en om dat ze veele zyn zo niet treffen, en om dat men
dezeive van dien kant verwagt 'er minder agt op geeft. —
Zo moet eene eenvouwige deugd van eenen woesten Indiaan
oneindig meer treffen , om dat men dezelve van hem in 't gebeel niet verwagt; maar juist het tegenovergeftelde —en
weer anders om, fchynen de ondeugden der befchaafden in een
veel zwarter, in cen oueindig donkerer, licht voor te komen
dan die der Wildet — om dat de befchaafdheid der eerfle
ze niet dult , en de onbefchaafdheid der laufte ze als verfchoonlyk maakt, en gereed doet door de vingers zien.
Dan, daar men in den befchaafden ftaat de zwaarfte en moeijelykfte pligten betragc, door den Godsdienst, door het zegel
van eenen verligten Godsdienst bekragtigd; daar oefent een
Wilde eens zeldzaam eene moeijelyke deugd, aangezet door
eene zekere overheerfchende neiging, welke in hem gevon.
den word — en dan is het minder eene deugd, dan eerie
volging zyner neiging, om dat 'er geene de minfte opoffering
by plants heeft , 't geen nogthans gefehieden moet , wil hec
den naam van deugd i vooral Van uitfchitterende deugd , dragen. - Het is dus in den befchaafden flaat , en, regt
gezien , in den befchaafden Nat alieen , wear de mensch zyre
pligten uit ware grondbeginzels oefent , waarin by leert op.
olferingen doen, overwinningen maken over neigingen , welke
men moet verzaken en veragten, wear de Verdorven natuuv
toe ttekt. Ja het is de befchaafde ftaat alleen , waarin
pligten geleerd worden , welke elk mensch aan God, zynen
Maker, verfchnldigd is ; Welke by zynen evenmensch eta
zich zelven moet bewyzen. — De ware Godsdienst beflaac
in eene vuurige Heide tot God, en een onwrikbaar vertrouwere
op zyne befchermende goedheid in een veilig verlaten op,
zyne trouwe , en eene itille gelatenheid in duistere oinftan.
digheden. — De Godsdienst beflaat in her heil van anderen zo vuuriglyk te bejagen als van zich zelven. — En de
Godsdienst beftaat ook, eindelyk , in alle poogingen San Cfs
wenden tot zyn eigen welzyn — Wie zou nu lust hebbent
tot eenen that te rug te keeren, wear niers van dit alles geInerd word?
C. V. D. G,

fz-

2EZELYRE IltDENICII; OEN.

461

igiSEING.21MOEMPICICTIGMEMINNO

2EDEL y KE BEDEDIRINGEN.

die onder al het gerchapene in heerlykheid en
luister uitmunt , word vooral trier door voortreffelyker
gerekend, dan at het gedierte dezes aardbodems, om dat men
hem het Redelyke toekend, het geen alle de overige Diercn
der gefchapenheid misfen; eene voortreffelykheid voorwaar, die
den Mensch zo ver boven het redeloos vee verheft, als de
onbevlekte Tbroongeesten verheven zyn boven den zondigen
iterveling. — Dan , hoe weinig beantwoord al dikwils de
Mensch aan . deze voortreffelykheid! -- Of is dat een bewys van
Redelykheid, zich in haat en nyd tegens elkanderen te verzetten; zynen broeder te vervolgen, te benadeelen, en elle mogelyk kwaad toe te brengen? Dec men den eenen tegens
den anderen met eene opzettelyke kwaadaartigheid ziet opflaan,
om malkanderen te verdelgen, malkanderen van het dierbaartte,
bet leven, te berooven? — Of is dit die voortreffelykheid van
den M.:nsch, die redelykheid, welke hem boven al 't gefcliapene doet u-itmunten, dat men hem ziet dorften naar het bloed
van zynen Evenmensch? De Bloeddorst , de onredelykite alter
laden., beetscht beIaast onder het menschdom , heerscht zo
menigvuldig onder het inenschdom, als immer onder bet woeste gedierte, als on der de bloeddorftigtt,;, de wreedlte, Tygers
Magtige Legerbenden trekken tegen elkandein Libien.
ren op , voorzien van alleriei , voorzien vim het ysfelykst,
moordtuig moordtutg waaromtrent het doortlependst vernuft zich gepynigd heeft , om de meest mogelyke zyner Natuurgenooten mede om hals te helpers. --... Hier over denkt
men denkt men in koelen bloede, zonder te hepeinzen,
„ wie weet.van hoe veele duizenden myner Natuurgenooten tit
de oorzaak ben, dat Zy of jammerlyk het levers laten, of voor
altoos oneelukkig zyno' — Welk eene ontzettende, welk
eene befchreienswaardige, vertooning1 — Hier zie ik geverwoeste Landers — en , 4 ellerlloopte Steden
ysfelykst gezigt I geheele Velden, die het oog niet overzien
itan, bezaaid met dooden, of half verminkten!
Welke
gedrogten hebben dit wreede fchouwfpel aangeregt? Gewis moet dit een werk zyn van eene bende der verfcheurendita
en ontaard(le gedierten, uit de wildernisfen losgebroken, en op
Neen voorwaar, het
de inmfchen wreedaardig aangevallen I
woest 'gedierte is minder weed. Menfchen zyn op elkanderen aangevallen , en hebben dit bejammerenswaardig treertosteel aangeregt — en wel menichen die elkanderen dikwils
nooit gezien, of perzoneel3 filets tegen malkanderen hebben.
— Is dit nu een bewys van Redelykheid, of Voortreffelykheld boven bet ander gedierte dazes aardbodems
Is

D e Mensch,
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dit eene Voortreffelykheid haven het [redeloos vee
dee
honderd duizenden tegens elkanderen aanrukken — verwoed,
met allerlei xnoordtuig , op elkanderen aanvallen het
doodlyk loud van weerskanten door elkanders benden jagen,
en niet ruscen, eer zy ettelyke duizenden henner Natuurgenooten hebben ter neer geveld? Of is dat een bewys van
xneerderheid boven het overig gedierte , dat men geregelde,
wel aangelegde, Steden, door de alvernielende vlammen,laat verwoesten det men de inwooners van Steden, Vlekken, van
Dorpen en Landen, plondert, van al het butane berooft, en
jammerlyk ongelukkig maakt? — Dat men dat alteen doer,
om zekere oogmerken te bereiken om zyne magt te vete
grooten , zyne bezittingen uit te breideu , om zyn heerschzugt den ruitnen teugel te vieren , en zyne fchatten op te
hoopen? — Is dit die grootere voortreffelykheid , welke
den Mensch zo zeer verheft boven al het gefchapene op dezen aardkloot? IVIoet dit onze grootheid uitmaken , en ons
eeuwen na onzen dood doen leeven, dat men, even als eenen
Alexander, zo veele Lundell verwoest, zo veele Volken ongelukkig gemaakt, moet hebben, en dan nog klagen, dat 'er geene werelden zyn, om te overwinnen ? — Zullen wy
ons ook daarom verheffen boven al het fchepzel, in welker
midden wy ons geplaatst vindeu, om dat wy malkanderen netgens in vertrouwen, maar elk zich op het zeerst toelegt, out
zynen Evenmensch met bedrog te benadeelen? — Wie zich
dear, op de fynite, bedektfle en geflependite,wyze op verftaat,
maakt • al veel de groottle figuur op de wereld.
Echter mag men billyk vragen , of het ook - een gedeelte onzer
Redelykheid uitmaakt, zich op zo eene wyze te gedragen? —
Dan, hoe ver gaat de fnoodheid dezer Sehepzelen niet, welke
verfierd zyn met den eernaam van Redelyk, dat men zieh op
het allerzorgvuldigst moet hoeden tegen de lagen der zulken,
wier fnopdheden het toeleggen op onze bezittingen, op one
leven zelve? — Moeten niet de tirengfie. maatregels genomen warden —de hardlle ffraffe,n bepaald, om de goederen
van den eenen tegen de roofzugt des anderen te beveili.
gen? — Vaak graaft de Dief door, om ons van onze goederen, en dikwils van het !even, te berooven. Noch flee
ten, nosh grendels, beveiligen genoegzaam ons , en onze bezittingen, tegen Dieven en hoovers. Noch bedreigingen,
Hoch wetten, noch de geweldiglie firafgerieten, weerhouden
den fnoodaard, om geweiddadig zynen Evenmensch aan te val.
len , deszelfs goederen te rooven , en vaak hem het leven
zelve te beneemen. Wie zou niet verwagten moeten, wane
neer men de zaak , regt indenkende, van den kant der billykheld befchouwd, wie zou niet moeten verwagten van eene zoort
van Schepzelen, dat eene Voortreffelykheid bezit boven al bet
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gefchapene , wie zou order zulk zoort van Schepzelen niet
moeten verwagten eene allervolmaaktfie eensgezindheid , trouwe,
liefde, opregtheid eenen altoosduurenden vrede — eene
nooit verbroken vriendfchap — eene geruste , eene allerze•
kerfle dan het tegendeel ondervind men helaas!
maar dikwits , dat alteveel plaats heeft. — Her Oorlogszwaard
woed, drinkt menfchenbloed, of doer het ftroomen als rivieren — De Oorlogsvlam !hat in de daken der Steden, der
Vlekken en Dorpen — Lucien geheele Landen, ziet
men ontledigd van inwooners — geheele Landen, aan de verwoesting overgegeeven, zyn niet anders dan eene woesteny,
eene wildernis: — waar voormaals Steden en pragtige Gebouwen plegen re Nan , daar word of den ploeg nu door de
akkers gedreven — of het is eene huilende wildernis geworden
wooningen der Roerdornpen en Nagtuilen — eene verZulke daden
tooning van ysfelyke naarheid en afgryzen!
Wezens, welken flegcs
rigten de menfchen uic op aard,1,
een kort verblyf op dezen Aardkloot vergund word
Wezens , welke den adem in hunne neuzen dragen — die
dikwiis in het midden hunner woelingen op het alleronver•
wagtst worden opgeroecen — die in het midden hunner
woelingen den adem uitblazen en flerven! — Vergeet dan
de brodze mensch, dat hy een nietig fterveling is — en
dat de dood even zo wel
bedenken de Grooten der aarde
aan de paleizen der Grooten , dan aan de hurter der fchamele
Weer men niet, dat men zelfs
Armen , durfc aankloppen ?
op de verheventte ikeilten het grootst gevaar loopt van of te
tuimelen , en in het jammerlykst verderf near te (torten?
Vergeet hy , welke anderen betiryd , en geheele Nada voor
zyn geweld wil doen bukken , dat hem , in zyne vuuriglie en
driftigite poogingen , her doodlyk food kan treffen , en op eens
een eind meken aan alle zyne woelingen? — Dznkt de Dief die
doorgraaft — de Roover die op het goed en levee zynes
Naastens loert — denkt hy niet dat de Galg al gebouwd,
en 'r R.ad is opgerigt , waar hy zyn rampzalig uiteinde vinden
zal? Zyn , 6 Mensch I zulke bedryven nit te voeren , zulke nadeelen , zulk verderf, tier Maatfchappye , tot te
brengen, uwe betlemming — Zyt gy tor zulke einden
met zo veele voorregten befchonken boven al het overig
fchepzel, om deze gaven op zo eene fchandelyke wyze te
misbruiken? — Bedenk eens bedenk eens met al dies
ernst. welke het gewigt der zake vordert , hoe bezwaarlyk —
boe hard, bet u te verantwoorden vallen zal, wanneer gy eens
geroepen word, om rekenfchap te moeten geven van het gebruik , 't geen gy gemaakt hebt van de talenten , aan u gefchonken — Hoe hard — hoe rampzalig , zullea die
Wie
oogenblikken zyn, in welke gy word opgeroepen
gy ook weezen moogt ze zullen u ouverdraaglyk voorko
Kkz
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men hoewel het u niet baten zal. Gy zult moetett
verfchynen , 't zy gy Vorst of Bedetaar zyt. — Hier zal
alles gelyk than. — Aileen hierin zal nog eenig vetfchil plants hebben, dat de Monarch, die om zyn beerschzugt,
wellte geene palen kende, nit te brciden , millioenert menfchen
ongelukkig maakte , cene nog oneindig zwaarder verantwoording zal hebben, dan de Dief of Roover, welke eenige weinigen tot Slagtoffers hunner roafzugt gemaakt hebben," groom
tendeeis door gebrek en nood daar toe gedreven. — Dan„
gelukkig zyn echter noch, niet alle menfchen van zulk eene
Veelett
verkeerde, verdorven en verderflyke, geiiartheid.
gevoelen dat zy tot war edelers beftemd zyn — dat zy
beginzelen van redelykheid in hunnen boezem dragen
die beantwoorden aan de wyze inzigten en nogmerken van,
hunnen oneindig grooten en wyzen Maker — die alles toebrengen wat firekken kan' tot welzyn der Maatfchappv, waarin zy
geplaatst zyn, en gm het geluk nit te brefden hunner medemenm
ichen Medeleden der Maatfchappy — die hun hoogst
geluk, hun mottle genoegen, daar in IlelIen, om aan de groote
en aiwyze oogmerken van hunnen Schepper te beantwoor.
den , en om hunnen evenmensch gelukkig te maken
dat is die groote Euangeliewet zo naauwkeurig mogelyk te
betragten — God boven alles te beminnen , en zyneu
Zlaasten lief te hebben als zich zelven. — Gelukkig Land,
waar wooningen van de eerite zoort van menfchen, inaar zees
veeten van de laatfle, gevonden worden !
C. v. D. G.

DE ZEE.,
s eene aandachtige befchouwing onzer Landtoneeten , r o or
1 den opmerkzarnen , Befchouwer, grootsch, treffend en eerbiedwekkend niet minder grootsch is de befchouwing vat}
die groote Wateren der Zee , die wyde onoverzienbare water:
Alas, dat uitgeftrekte pekelve/d , die onizaggelyke vergadering
der Wateren, die ons van zo veele ver afgelegene Landen en
Volken affcheidt. En hoe vede verpligting hebben wy niet
Sian den geenen, wiens kunde een middel uitgedagt heeft, mu
over deezen grooten Oceaan tot andere Gewesten te komen:
de 20 nuttige en overkonflige Scheepvaart , die groote Water-.
Kasteeien, die enkoI door middel van een kleen Compls, volgins het beftuur van den kundigen Stuntman, ter plaatfe zyner beftermainge gebragt worden en welke heerlyke Toreelen befchonwt de Zeeman op de groote Wateren der
Zee, daar het beerlyke Werk der Scheppinge zich geduarig aan
zyst
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zyn aandagtig oog vertoont! daar befchouwt hy, onverbin.
derd, des daags, de heerlyke en majestueufe opgang der Zon,
aan het Oosten , en, des avonds , deszelfs verrukkende onder•
gang aan bet Westen, daar zy aan de kim verdwyntl
De ftille en ftatige nacht vertoont aan hem het heldere
light der Maan, en zo veele millioenen van tincelende Lichten,
ontelbare Zonnen en Boller , elk in haren kring nattig
en aanbiddenswaardig: en welk een grooten fchat van byzondetheden bevat deeze diepe Waterplas in zich , buiten en be.
haven zo veelerleie foorten van Schepfelen, elk in zynen aart
en natuur byzonder, alle in deszelfs foort tot nuttige einden
ge.fchikt, daar zy in haren ruimen fchont een talloos tal van
Schepfelen berg, kleenen en grooten, die in dit golvend ruitn
der rustelooze baren hun beftaan vinden, en daaglyks onderhouden worden door hunnen Formeerder, de Almagtige Schep•
per der Waereld, die daar zit boven den Kloot der Aarde,
en die, door zyn onbeperkt vermogen, den floutflen Zeeman
Iran doer beeven, wanneer zyne wy held goedvind de Wate.
Ten der Zee te beroeren. Hy — Jehovah, doet eenen ftormwind opftaan , ontfluitende de Schatkameren van den Wind,
en verwekt een Orczan ; de afgrond flaat aan 't molten , de
vloed bruischt hoe langer hoe hooger, de wind, die door
zyne kragt de baren rot bergen vormt , doet de Schepelingen ryzen naar den Herne!, en weder dalen tot in den afgrond; dan, die zelfde God wont ook aan zyne Schepfelen,
hoe deeze zelfde bulderende baren op zynen wenk kunnen
zwygen fpreekt,en de Zee words ftille: doende
den ftorm bedaren op het wenken van zyn wil.
Zo zien zy, die met Schepen ter Zee afvaren, handel doende
op de groote Wateren, de wonderen van den deer der Natuur,
van God, den wyzen Bettuurder aller dingen ; Wiens handeEngel), voor ons, kortziende Stervelingen, zeer dikwyls onbegryplyk en duister zyn ja bet zyn de bruifchende got.
y en der Zee, die meer dan eens getuigd hebben, hoe zy ftrekken ko-nden om Volken te ftraffen , am Volken te behouden
De Wateren der Zee deeden weleer de eerfte Waereld, en
alle deszelfs Bewoonders, (behalven Noach en de zynen) om•
komen.
lle Wateren der Zee maakten weleer plaats voor Gods beminde Volk Ural, om hun droogvoets te laten doortrekken;
Oar die zelfde Wateren den heerschzugtigen Dwingeland Farao,
en zyne gantfche Legermagc, verzwolg.
De Wateren der Zee getuigen , hoe God, in later dagem,
altoos edele oogrnerken met zynen zegen begunfligde, onze
Vaderlandfche Heiden byflondt, hoe by de belanglooze denk•
wyze b.eloonde van eenen KORTENAAR , TROMP en DE RUI.
4E[t, en — nog maar weinige jaren geleden, van den dappeiC
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ren zOUTMAN ; ja zo leveren de Wateren der Zee oat hare byz.onderheden byzonderheden , die gram , aandenkenswaardig , heerlyk, en Van onderfcheidene natuur,, zyn, en alle
gefchiedeu, en gefchied zyn, under en door het wys befit=
van Hem, die de Zee heeft voorrgebragt. — Hoe nuttig en
heerlyk is dan de befehouwing van de Wateren der Zee. Welk
eene onbegrypelyke Almagt is 'er noodig , om dezelve te Cill•
derhouden, met alles vat daar in is, en dit alles gefchied!
Groot zyn Godes Werken ; Hy heefc ze elle met wysheid
♦ oortgebragt! want zyne is de Zee! God heefc ze gemaakt;
en, herinneren wy ons de gebeurcenisfen , op dat go/vend Element zo dikwyls voorgevallen , om Volken te behouden , of te ftraffen , hoe biykt daaruit ten duidelykfte,
Jac de Befluurder der Waereld aan geen pleats, tyd of middelen, bepaald is , om zyne wyze oogmerken ter uitvoer te
brengen , ter verhooging of vernedering van Voilten,
of Gemeenebesten!
Befchouwt dan a/toos , Met eerbied, de groote Wateren der
Zee, en vraagt aan u zelven: wie dondert in de wolken !
Wie boort ge in de flormen loeijen? — Wie fluvet de
golven, dat ze als bergen warden ? Wie enders, dan
God ! — Zie zyne Magt , en aanbid Hem die gadelooze
Woaderen werkt.

TREFFEBD VOORnEELD VAN WEDERICSUIGE DANKBAARIMID.

,Eerie waare Cefchiedenis (*).
een Inbooreling van Catania, in Sicilie,
werd in den Jaare MDCCLXX1V , in een Malteetch Schip
vaarende , genomen door een Algerynfehen Keeper. De Prys in
de Haven opgebragt zynde, kogt een Turksch Officier deezen
Slaaf, en behandelde hem met al de geftreng- en wreedheid, die
ten ongevoelig Barbaar, door Waangeloof nog hartvogtiger gemaakt , een mensch kan aandoen.
Gelukkig voor den Stealer, dat zyns Meesters Zoon PERULan (toen een Kind van omtrent den jaaren ) zeer op hem genera wierd, en, door ontelbaare kleine dienstbetooningen, zyne
llaaverny verligtte.
LOREICZO werd , in gevolge /tier van , zo zeer aan dit Rind
gehegt, als hetzelve aan hem verbonden was. Zelden waren
zy van elkander af. FEAULAH (omtrent zestien jaaren bereikt
heb()RENE° MUSATA

(*) OVCrgC110111011 bit WATKIN . 3
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hebbende,) zich in Zee baadende , word door den flroom wee-gefleept, ea zou ongetwyfeld bet leeven hebben moeten verliezen, was LORENZO niet in Zee gefprongen, om hem , met elgen leevensgevaar, re redden. Deeze behoudenis deedt de Genegenheid des Jongelings tot Dankbaarbeid aangroeijen, en by
hieldt menigvoud by zynen Vader aan om de Vryheid zyns
Behouders; doch vrugtloos.
Dikwyls zugtte LORENZO om weder na zyn Vaderland te
mogen keeren; en FERULAH befloot, hem dien wensch te !Chenken , dat verlangen te zullen voldoen. Ter volvoering van dit
befluit, bragt by hem op een avond aan een Engelsch Koop.
vaardyfehip, gereed om van Algiers te vertrekken; met traanen
in de oogen , LORENZO omhelsd hebbende, keerde hy t'huiswaards, vol van dat fireelend genoegen, en met die zelfgoed..
keuring, welke een deugdzaam hart gevoelt, als het dankbaar
en edelmoedig handeir.
Loatwzo keerde in zyn Vaderland te rugge, waar by vondr,
dat een Bloedverwant, by uiterffen wille,betn een klein Landgoed befprooken hadt. Op 't zelve zette by zich neder, en
genoot alle de aangenaamheden van rust en wel te vredenheid,
hem oneindig welgevalliger , dan zy anderzins zouden geweest
zyn , door het herdenken der dagen , in flaaverny doorge,
bragr.
In 't einde op den duur bet Mlle Landleeven moede, of' 't
zelve willende afwisfelen door het zien van andere tooneelen, vergezelde by een zyner Naastbeitaanden, een Scheepskapitein , op een reis na Cenua. Daar geland, hoorde by ecne
item, uitroepeude: sick! rnyn Friend, LORENZO - en bevondt zich , dit hoorende , in de arrnen van FERULAH. Verbaasdheid en vreugde namen, op dit oogenblik, zyne gebeele
ziel eerst geheel in; maar, hoe , fpoeclig veranderden die aandoeningen in fmert, els hy, door de ketenen, ontdekte, dat FERULAH een Slaaf was! Ben Genueerche Galei hadt hem genomen,
op een reis na Aleppo.
Edelmoedigheid en Dankbaarheid waren de heerfchende trekken van LORENZO' S hart: en aan deeze befloot by alle bedenkingen op te offeren. Zyn beurs met zynen Vriend gedeeld
hebbende, nam by zyn affcheid, met verzekering , dat by,
binnen twee maanden, te Genua zou wederkeeren.
LonrNzo Welch zyn woord. In Sicilie verkogt hy zyn Lam!_
goed, fchoon met groot nadeel, en met dir geld losre by zyn
Vriend, dien by weder na Algiers zondt. FERULAH heoft onbugs LORENZO te Catania bezogt, waar zy zich nu bevinden,
en niet alleen het Landgoed weder voor hem ingekogr, maar
hem daarenboven met eene groote geldfomme verrykt.
Deeze deaden mogen door zommigen, die meer Voorzigtigheids dan Menschliefde bezitten, voor uitwerkzels van Gcest-
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drift gehouden worden. 1k kan niet naalaaten ze your waare
Deugd te fchatten, en beklaag my alleen, dat ik niet kan deelen in de Vriendfchap van FERULAII en LORENZO.

EENE STAA1RUNDIGE ANI.CDOTE.

F en

vreemd Heer zat, te Penetie, in een Koffyhuis, naast
iemand, die heflig uitvoer tegen de Staats-Inquifiteurs,
of de drie voornaamfle Magillraatsperfoonen. Dit geiprek was
tegen dien Vreemdeling ingerigt, die niet alleen weigerde iets,
betreffende dit onderwerp, te zeggen; maar zo veel met de
welleevenheid beftaanbaar was) zyne aandagt van den Spree.
ker afwendde. — Den volgenden morgen, nit zyne Herberg
komende, werd by gegreepen, geblinddoekt, en met geweld
in een Gondel gebragt, onder bedreiging van een onmiddelyken dood, indien by ddn enkel woord fprak. In de dieptt,
fteilte roeiden zy voort. Aan land gekomen , wandelde by een
klein ftuk welts, vOdr dat hy in een huis tradt. Flier vomit by,
den blinddoek hem afgedaan zynde, zich in een ruime zaal,
met zwart behangen, voor een Regtbank, in 't voorkomen zo
fchriklyk als die der Inquifitie.
Zy, die als Regters zaten, vroegen hem, hoe lang by den
Man gekend hadt, met wien hy gisteren avond in het Koffy
huis fprak? Hy verklaarde , dien Mensch nimmer, v6Or dien
tyd, gezien te hebben, en gaf zulke voldingende bewyzen
van zyne onfchuid, dat de Regters, naa eene korte raadpieeging, bevel gavel] om hem te flaaken; hem, nogthans, bevee.
lende, om, zo lang by zich in Venetie onthieldt, niet
van Staatkundige zaaken te zwygen; maar, in het toekomende, niet te luisteren, als 'er van gefprooken werd.
Door een langen gang , bragt men hem in een_ ander ver.
trek , van nog akeliger voorkomen dan het eerfle. Aan het
boveneinde zag by een Man, aan een haak by de keel hangende ; nader treedende, ontdekte by, met fchrik, dat het
dezelfde Perfoon was, dien by in het KofFyhuis ontmoet had.
Eenigen tyd het oog op dit deerlyk fchouwfpel gevestigd
hebbende , werd hy weder geblinddoekt, en met dezelfde flilzwygenheid na de Gondel gebragt , en voor de deur zyner

Herberge ontflaagen.
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ISEDENKINGEN OVER DEN TYD VAN DE UITZENDING DER.
TWAALF APOSTELEN.

Door

PRIESTLEY ,

L L. D. F. R. S.

(Overgenomen uit paresme y's Obfervations on the Harmony
of the Emangelists,)

Naardemaal

MATTHEUS Been gewag maakt van eenige
Aanitelling der Twaalven, v66r den tyd, dat zy nit•
gezonden wierden om te prediken ti terwyl MARKUS en
LUKAS uitdruklyk verklaaren , dat zy geroepen wierden
om met onzen Heer te zyn, eenigen tyd te vooren, met
een uitzigt op hunne toekomende Zending, oordeel ik,
dat dit gebrek by MATTHEUS uit de verhaalen van die
twee andere Euangelisten moet aangevuld worden , en
geef ik de voorkeuze aan het verhaal van MARKUS, we,
gens den tyd dier Qebeurtenisfe, boven dat van LUKAS:
dewyl, volgens den laatfien, dezelve de Redenvoering op
den Berg voorging, toen, volgens MATTHEUS , die best
des onderrigt moest weezen, hy nog niet geroepen was
om JESUS te vergezellen. En daar beide, MARKUS en LUKAS, uitdruklyk zeggen, dat hy toen de Twaalven verkoos, kan ik bezwaarlyk denken, dat hy ten dien tyde
niet meer dan Elf verkoos, en naderhand het Twaalftal volmaakte, door de Roeping van MA.TTHEUS.
Het kan tot geene tegenwerping tegen de Aanftelling
der Twaalven, op dien tyd, dienen, dat hunne Zending
daar op zo fchielyk volgde: want de Twaalven, MAT=
THEUS uitgezonderd , hadden JESUS daadlyk vergezeld,
zints zyne eerfte verfchyning in Galilea : en daar het
fchynt, dat mArrnEus te Capernaum gewoond hebbe, is
het i.vaarfchynlyk, dat by veel van JESUS gezien en gehoord hadt , en een Toehoorder geweest was van de
Leerreden op den Berg, in de nabuurfchap dier Stad gehouden.
Her ftrekt ter bevestiging van de VeronderReaing, dat
1LENG. 1793. ISO. IS.
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dit de tyd der daadlyke Aanftellinge van de Apostelen
'was, dat de . Twaalven nonit verweld worden in het ver.
haal van eentge verrigting v66r den tyd hunner Benoeminge , fehoon die uitdrukking naderhand voorkome ,
MARKUS IV: ro.
Ik heb, egter, verkoozen van het gezag van MATTHEUS
of te zien , althans van de tegenwoordige Tydorde in
zyn Euangelie, ten opzigte van den Tyd der Uitzending
der Ty aalven , en het onderzoek , 't welk JOANNES ten
opzigte van JESUS deedt , 't welk daar mede verbonden is.
MATTHEUS plaatst deeze Gebeurtenisfen onmiddelyk
naa den dag , op we/ken by zelve geroepen werd , en
v66r het verhaal van het Koorniiiren plukken der Jongeren ; en gevolglyk een geruimen tyd wi6r de komst onzes Heeren te Nazareth , waar MARKUS en LUKAS 't
zelve voegen. Ik geef den voorrang aan de Tydorde
van MARKUS en LUKAS, om de volgende redenen :
i. Volgens de tegenwoordige Tydorde van MATTHEUS,
volgt de Zending der Twaalven de Roeping van MATTHEUS zo onmiddelyk , dat men naauwlyks kan veronderftellen, dat hy,, hoe eenvoudig de Prediking , hun opge/egd , wen ook ware , genoegzaam onderweezen kon
zyn , om aan 't oogmerk zyner Zendinge te voldoen. In
de daad, volgens deeze Orde , waren de andere Elven niet
meer dan eenige weinige dagen te vooren geroepen , en
kunnen derhalven niet veronderfteld te worden veel beter onderrigt geweest te zyn : daar, volgens myne Veronderitelling , de Twaalven veel /anger tyd geleden geroepen waren , en onzen Heer vergezeld hadden.
t. Volgens de tegenwoordige Tydorde van MATTHEUS
Euangelie , fprak onursTus het Wee uit over Civrazin
en andere daar omftreeks liggende Steden, H. XI: ao „
v6Or dat de helft van zyn verblyf in Galilea , teu
Bien tyde, verftreeken was : terwyl het veel natuurlyker
is, met MARKUS en LUKAS, te veronderftellen, dat by dit
Wee uitfprak toen by gereed ftandt om Galilea te verlaaten, en zich na .7erufalern te begeeven: wanneer de
Inwoonders dier Steden meer gelegenheden gehad hadden, om zyne Wonderdaaden te zien, en zyne Lesfen
te hooren.
Over 't geheel denk ik het veel beter eene Verfchikking , in deeze gedeelten van MATTHEUS Euangelie, te
veronderftellen , dan dat deeze Euangelist een Verhaal
ZOU
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ran geeven van Gebeurtenisfen , zo veel minder natuurlyk en waarfchynlyk , dan MARKUS en LUKAS. En ik
oordeel, dat 'er verfcheide bewyzen ontleend kunnen worden uit het Enangelie van MATTHEUS zelve , ten voordeele eener Verfchikking van ages wat inkomt tusfchert
H. IX: 34, en het einde van het XIde Hoofdftuk , en
te befluiten , dat het oorfpronglyk geplaatst was aan het
einde des XIIIden Hoofelftuks.
3. Geen de minfte tegenwerping tegen deeze Verfchika
king, of Verplaatzing , kan 'er ontleend worden nit het
vergelyken van den tegenwoordigen Zamenhang van het
te verfchikkene gedeelte , met den nieuwen Zamenhang;
mar, in tegendeel, iets ten voordeele daar van. Naardemaul JESUS heenen gaan, om in de Steden en Vlekken te
leeraaren , H. IX: 35, en het uitzenden zyner Apostelen , veel natuurlyker fchynt te volgen op zyne verwerping te Nazareth, een Landfchap, waar by voorheen niet
gepredikt hadt, en waar by wist, dat zyn verblyf zeer
kart zou weezen, dan op iets, dat, als daar voorgaande,
Verhaald words, in de tegenwoordige fchikking.
4. Van deeze Verfchikking kan men te gereeder redert
geeven , als men bedenkt, dat dezelfde woorden, Tent
dien zelfden dage , (ev Exeiva, Ta xteipcd) op de verfchikte
gedeelten volgen , en zo als zy thans than, en zo als
zy verplaatst zouden weezen. — Oak is 'er iets gelyk'
aartigs in den zin van 't geen de tegenwoordige en veronderftelde plaats deezer omgefchikte deelen voorgaat.
Want , zo als zy nu ftaan , volgen zy op het berigt
wegens het Ongeloof der Pharifeen, die de Wonderwer.
ken aan de Overften der Duivelen toefchreeven ;
daar ik ze wilde plaatzen zouden zy volgen op het ver.
Mal van het Ongeloof zyner eigene Landgenooten , die,
dewyl zy zyne Familie kenden, niet konden begrypen ,
van waar zyne groote uitfteekenheid kwam.
5. Het Verhaal van MATTHEUS, zo als het nu inkomt,
is zo rechtdraads ftrydig met dat van MARKUS en Luxes, dat ieder het zon willen ontwyken , indien het kon
gefchieden zonder den Text veel gewelds aan re doers.
MARKUS en LUKAS verklaaren duidlyk , dat de Twaalven
van hunne Zending te rug kwamen op den dag, wanneer JESUS HERUDES ontvloodt , en even v66r het verzadigen der vyfduizend Perfoonen. Indien dit zo ware ,
zou het met de waarheid ftrydig weezen , de Twaalven
in re voereu als by onzen Heer in eenige verrigting ,
welL1a
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welke voorviel tusfchen hunne Zending en deeze We.
derkomfle ; maar in dien tusfchentyd plaatst MATTHEUS
de gefchiedenis op het litlornveld , en veele andere Voorvallen , by welke Discipelen , (onder welken ik gcloof dat men algetneen veronderffelt , dat de Twaalven
begreepen , indien niet boven al bedoeld , werden ,) uitdruklyk voorkomen als by hem tegenwoordig.
MATTHEUS zelve fchynt gewag te maaken van
6.
eene Wederkomst der Twaalven , als voorgevallen naa
eene fcheiding , op den tyd dier wederkeering , fchoon
flier zo byzonder als MARKUS en LUKAS, MATTH. XIV:
1g, En ads het nu avond wierd , kwamen zyne Difcipelen tot hem. En bet is te waarfchynlyker , dar de Wederkomst , naa hunne Zending , beoogd wierd; naardemaal MA.TTHEUS Beene andere melding doet van hunne Wederkomst, en bet is juist op dien zelfden tyd , welken de andere Euangelieboekers voor hunne Wederkornile bepaalen.
7. Wanneer JESUS voor HERODES vlood , naa den dood
van JOANNES DEN DOOPER vertoonen MARKUS en LUKAS hem niet alleen als zonder zyne Discipelen , maar
MATTHEUS fchynt hem desgelyks in dezelfde omitandigbeden te doen voorkomen ; want hy fchryft , INIATTH.
XIV: 13 , En als yefus dit hoorde , vertrok hy vats
daar te filieepe , na een %Tests plaatze alleen ; en de
Schaaren dat hoorende , zyn hem te voet gevolgd uit de Steden. Maar,, indien de Discipelen, op dien tyd, by hem
waren , gelyk MATTHEUS volgens de tepenwoordige
fchikking van zyn Euangelie , het doet voorkomen , dewyl 'er van eene feheiding gewaagd wordt , moeten zy
toen ook by hem geweest zyn, ilrydig met het uitdruklyk verhaal der andere Euangelisten.
8. De gemeide Verfchikking toeftaande , hebben alle de
omtrent dien tyd voorgevallene Gebeurtenisfen , in de Gefchiedenis van jEsus , een zich gereedlyk voordoenden zamenhang ; en alle de cirie Euangeliefchryvers ftemmen in
derzelver fchikking overeen : alien verhaalen zy de Geneezing van de Zieken en de Geraakten , en de Roeping van
MATTHEUS als den Sabbath voorgaande op welken de
Discipelen Koorniiiren plukten ; dat omtrent dien tyd de
Twaalven wierden aangelleld ; dat, naa het vertrek onzes Heeren na Nazareth, en zyne verwerping aldaar,, hy
in andere Steden en Vlekken ging prediken ; en dat hy,
zints den aanvang zyner openbaare Bediening in derzelver omtrek niet geweest zyncle , en de groote menigte
zien-
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ziende , welke onderwys behoefde , de Twaalven twee
aan twee uitzondt, om het woord te verkondigeN. Dit
bragt veel toe, om het gerugt van JESUS meer dan ooit
te verfpreiden. JOANN ES DE DOOPER zondt omtrent dien
tyd de Boodfchap om JEsus te vraagen. HERODES werd
ontrust, en waarfchynlyk dreigende hem en zyne Discipelen te vatten, die zich alien op zyn Grondgebied bevonden , vlugtten zy alien uit diens Heerfchappye in die
van zyn Broeder P HILIPPUS7, en kwamen den zelfden dag
byeen. Op deeze veronderitelling , komt ook het Wee,
over Chorazin, enz. uitgefprooken, zo laat en juist tydig,
gelyk wy hier boven reeds opmerkten.
Wat men ook denke over deeze voorgeftelde Verfchikking, de Orde van MARK us en LUKAS is zeker veel natuurlyker en waarfchynlyker, dan de tegenwoordige Orde
van MAT THE US , geen, wanneer wy aanmerken, dat
MAT THEUS tegenwoordig was by alle deeze Voorvallen,
en de andere Euangelisten niet, 'buiten het toeitaan van
zulk eene Verplaatzing, bezwaarlyk kan wordenpge_ost.
o1

VERZOEK OM OPLOSSING VAN TWEE GEWE TENSZWAA:
RIGHEDEN

VOOR DEN GENEESHEER.

(Uit het Hoogd. Magazyn voor Geneeskeeren van den Hoogl.
BALDINGSE sde St. van het XVde D.)
Dar beide deeze Vraagen niet minder belangryk voor
onze Landgenooten , dan voor onze Duitfche Mede.
broeders , zyn, en vooral de tweede meer dan eentnaal, by
ons, gelegenheid tot langduurige, kostbaare, en dus voor
den Geneesheer hoogst onaangenaame , Proceduren gegeey en heeft , io oordeelden wy het niet geheel ondienftig,
om dit Stukje, vertaald, onzen Geleerden aan te bieden
of 'er veellicht onder dezeive mogten gevonden worden,
die, by de vereischte bekwaamheid, zich veriedigen wilden , om daarover eens na te denken , en hunne gedagten aan ons mede te deelen. Het oorfprongelyke luid
aldus:
De eerfle Vraag , that het den Geneesheer in zommige
gevallen vry, om voorbedachtelyk het 1e-even zyner Lyders
te verkorten?
zyn Krankten, die in vooruitzicht zo verfchrikkelyk
langLl 3

VERZOEK OM OPLOSSING
474
langduurig, of zo pynlyk, zyn, dat de Zieken niet zelden
de handen aan zich zelven than , om zich van het finertelyk vooruitzicht te bevryden , of wel van hunne pynea
te ontheffen (*).
'Er zyn andere , die wel nier zo fmertelyk noch
langduurig , maar die waarfchynlyk niet te geneezen,
zyn , en tegen welke alle hulpmiddelen ter redding
yrugteloos aangewend worden. Van dien aart zyn , de
Watervrees na den beet van een dollen Hond , de Razerny, enz.
Ten derden , zyn 'er gevallen , die met de twee gemel.
den niets gemeens hebben , en by welke echter deeze
Vraag te pas komt ; by voorbeeld, geheel wanflaltige Misgeboorten, of ook zulken , van wien bet te voorzien is,
dat hun leeven toch van korten duur zyn zal.
Reeds in myne jeugd vertelde men van Lyders , die de
Water vrees hadden , en ook van Misgeboorten, die voorbedachtelyk door het openen van een Ader van het leeven
zouden beroofd zyn , fchoon ik geen een voorbeeld heb
kunnen ontdekken , waar by de waarheid dier gebeurtenisfen door ontegenzeggelyke bewyzen geftaafd wierd ; zo
ook van voorvallen van de eerfte foort , waar, by, na dat
de Ziekte door den Geneesheer onherftelbaar verklaard
was, de Lyder door Opium, Aderlaatingen, enz. gedeeltelyk zonder, gedeeltelyk met, zyn weeten en wil, zyn,
leeven zoude verkort zyn ; maar ook van deeze vertel.
lingen heb ik geene voldoende zekerheid kunnen verkrygen.
lk zal deeze Vraag, mar myn beste vermogen, Wysgee.
rig en Geneeskundig trachten te beantwoorcien; maar bier
by voeg ik teffens tnyn ernflig en vriendelyk verzoek ,
dat
(*) De Vertaaler heefr van beide meer dan Bens ondereia•
ding gehad : de eerfte waren hoogbejaarden, die aan het gra.
veel op de fmertelykde wyze moesten lyden, zonder dat eenig
pynaillend middel verlichting aanbragt, en waarom zy ernflig
verzochten , dat men hun jammervolle leeven door een fpoe.
dig en teffens zagt werkend vergif mogt eiudigen. De tweede
waren meer ongeduldig en kleinmoedig, en bet ontbrak hun
teffens aan de beste troostgronden , die den Lyder geduld en
moed kunnen verfchaffen, ik bedoel de pratticaale Godsdienst,
en die daarom alleen van my verlangden te weeten, of haare
ziekte ook van zeer langen duur zoude zyn, wanneer zy Hever door een kogel dezelve wade!' doer eindigeo.
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onze wysgeerige Geneeskundigen dezelve nader in
overweeging neemen, en hunne gedachten deswegen door
dit Magazyn (zegt het oorfprongelyke , wy verzoeken
zulks door deeze onze Letteroefeningen) gelieven bekend te
maaken; om dat het onderwerp niet minder dan het lee.
ven van den Mensch betreft , en de zaak onmiddelyk den
Geneesheer aangaat.
Smertelyke en langduurige Ziekten ftellen het geduld
van den Lyder, en van den Geneesheer, op de proef.
De eerfle is verplicht de proef door te flaan, en dierhalven betreft dit gedeelte der Vraage hem met , maar
de tweede ---. en die dan daarby zeer aandoenlyk van
Zenuwen valt het dikwyls onverdraaglyk , en by
begeert veellicht van zyn Geneesheer , dien dit als het
eenigfte middel volgens zyne overtuiging overig gebleven
is , het verkorten van zyn lyden door een willekeurigen
dood.
Zal de Geneesheer aan zyn verzoek gehoor geeven?
Krankheden , die voor andere Menfchen gevaarlyk kunnen worden , en doorgaans ongeneeslyk zyn, veroorzaaken
misfchien, dat zy, die met den Lyder verplicht zyn om te
gaan , of uit vreeze of nit mededoogen met zyn elendigen
toeftand , zyn dood nit de handen van hem ver/angen ,
wiens beftemming en plicht het is , om zyn Ieeven te
bewaaren.
Zal by aan hunne begeerte voldoen?
De opentlyke Beftuurders , of Bloedverwanten, vreezen
gevaar voor Zwangeren, ontzien de nuttelooze kosten,
tot behoud van een, als misgeboorte, voor de Maatfchappy geheel ongefchikt haffmenfchelyk Weezen , en , door
medelyden bewoogen wenschten zy het liever uit den tyd.
Zal by bier toe behulpzaam zyn?
Eerflelyk ; wat kan by, die niet tot de Geneeskundigen
behoort , bier op _antwoorden? — zo lang men nog, van
het zoude gebeurd zyn , fprak , fchynt de groote hoop
zich juist niet veel om de zaak bekommerd te hebben, ja
zelfs daar in toegeftemd , ten minften ze niet afgekeurd,
te hebben. Maar ik geloof, dat zy geheel van oordeel
veranderen , en tot de tegenovergeftelde meening gaan
zouden , zo dra de zaak niet flegts by de rnogelykheid bleef,
maar nu tot daadelykheid wierd. Het is toch om het
menfchelyke leeven te doen , en daar dit dikwyls het
eenigfte is , hetwelk voor den gemeenen man overig
blyft, zo laat by zich menigmaal dit niet zo gemakkeL14
lyk
gig
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iyk ontneemen als men wel verwagten zoude van zul.
ke lieden die niets anders te verliezen hebben. Dwinst
niet de voorzichtigheid , buiten dien , in veele andere gevallen, menigwerf den Geneesheer om niet a11e voorfchrif•
ten van de kunst te werk te flellen? worden hem zomtyds zulke handelwyzen kwalyk genomen , van welke
jay onmooglyk konde denken , dat men daar op boosdartige
tanmerkingen zoude kunnen maaken ,veel minder, dat men
hem dezelve als een misdaad zoude aanrekenen; hoe zal
hy dan de fmaad en fchande ontgaan , waar mede by
door den Lasteraar zoude vervolgd worden, wanneer het
niet te ontkennen viel , dat hy, in de daad, aan iemands
dood fchuldig was ? — En hadden het dan de Leeken,
of niet Geneeskundigen, wel zo geheel mis?
Maar wat antwoordt bier op de Geneesheer? Vol.
gens zyn Ambt is de behoudenis van het leeven zyne
eerite , hoogfle en heiligIle , plicht; dat te verftooren
zoude daar ten vollen tegen aandruifchen. En iets met
voorweeten tegens zyn erkenden plicht te willen doen ,
behoort men nimmer van een rechtfchapen man te vooronderftellen , en hy behoort tot zulke opvattingen geene gelegenheid te geeven , of die maar te laaten, als ongemerkt,
doorgaan. Waar by is hem de magt gegeeven, om met het
leeven, dat de Schepper over zyne fchepfelen zich alleen
beefy voorbehonden , naar willekeur te mogen handelen?
Zegt die niet veel meer , gy zult niet dooden ? En heeft,
ongeacht de fyne onderfcheiding der Engelfchen tusfchen
400dflag en moord, de verilagene niet evenwel zyn lee.
ven 'er by moeten laaten ? Nog meer, de Reden en Voor.
zichtigheid verbieden ook om zich daar toe te laaten ge.
bruiken. Want wie toch , die zyn leeven lief heeft,
zoude het durven waagen , om het aan een Man te vertrouwen , die in that is, om het, op zyn verzoek , als
een geringe zaak te achten ? Moet hy niet vreezen, dat
die even onbekommerd, indien bet ook op verzoek van
iemand anders was, in flaat zoude zyn om 'er hem van
te ontrooven? Of kan hy by een Man, dien het zo weinig moeite kost om zich te overreeden van eenen ande.
ren om het leeven te brengen , wel den yver vooronder.
itellen, van by het leeven te zullen bewaaren alles wat
gaerne leeven wil , het welk by redelyker wyze van ie•
der anderen verwagten kan, van wien hem zo iets niet is
bekend geworden P En wanneer nu het vertrouwen
zQ
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eens verlooren is; waar
Ito als bier uit volgen moet
zullen wy dan van leeven?
En wie is 'er die het als volftrekt zeker bepaald heeft,
dat de tegenwoordige Lyder onvermydelyk langduurig,
frnertelyk , en zonder eenige tusfchenpoozing, of hoop, zal
moeten lyden? Dat by niet door een of wider middel kan
in that gefteld worden , om ten minften onfchadelyk voor
de menfchelyke Maatfchappy te zyn? Dat by buiten dien
Diet fpoedig door den natuurlyken dood zal weggenomen
worden , en men dus niet noodig heeft zich eigene of
vreemde verwytingen op den hals te liaa/en? En wie kan
het den Geneesheer kwalyk neemen , wanneer by zulke
verlangens van de hand wyst , waardoor by zich zelven
onrust zoude veroorzaaken , om daarvuor anderen rust,
gemak en zekerheid, te bezorgen ? Begirt de Iiefde niet
van my zelve het eerst? En al eens vooronderfteld, men
hield de oogen dicht, en ftopte de ooren tegen de getuigenisfen der waarbeid, kan men zich dan ook de
herinnering aan dien plicht beletten , dat men het leeven
van den Zieken zo lang rekken moet als doenlyk .is,
zelfs maar ter volbrenging van zyne burgerlyke verbintenisfe, al is het dat het volftrekt niet te behouden is?
En is dit overeen te brengen met het genomen befluit
van het te willen verkorten?
Dit zyn myne bewyzen die ik 'er tegen heb. Veellicht
kunnen 'er ook voor opgegeeven worden. Ik wensch
om die te hooren,
(De tweede Vraag, en eenige Ophelderingen, in het vol.
gend Stukje.)

NATUURLYKE HISTOR1E DER. TALINCEN.

(Volgens den Heer

D

DE BUFFON.)

e Gedaante, welke de Natuur het meest veranderd,
vermenigvuldigd , en waar van zy de grootfie verfcheidenheid van fchakeeringen gemaakt s, heeft, is die van
de Eend ; naa de veelvuldige foorten van dit Gellacht
reeds door ons befchouwd, biedt zich eene ondergefchikte foort aan , bykans zo talryk als die der Eenden, en
die alleen gefchikt fchynt om ons dezelve weder voor
den geest te brengen onder eene kleinder vorm. Deeze
L1 5
on-
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ondergefchikte foort zyn de Talingen, die wy, in 't al.
gemeen , niet beter kunnen aanduiden , dan met te zeggen , dat het Eenden zyn, veel kleinder dan de overige ;
cloth die, voor het overige, dezelve gelyken , niet aileen
in natuurlyke geaarthecten , in maakzel , in evenredighe.
den van uchaamsdeelen ; maar ook in de fchikking der
Pluimadie, en zelfs in het groat oncterfcheid der kleuren,
tusfchen de Mannetjes en Wyfjes. BELON merkte reeds
op : „ de Taling zou geheel gelyk zyn aan de Lend, was
„ zy niet veek kleinder ; wie zich een Eend van eene
„ kleine geftalte voorftelt , heeft het beeld van een Ta„ ling."
Op de tafels der Romeinen werden de Talingen, als een
lekker beetje , opgedischt ; zy waren by hun hoog genoeg gefchat om de moeite te neemen van ze te doer
voortteeien , ,en onder de Huisvogelen te houden, even
als de Eendvogels (* ). Wy zoudan ongetwyfeld even
zeer Ms de Ouden bier in flaagen ; doch de Ouden hadden meer dan wy op met hunne Menagerien , en floegen over 't algemeen meer agts op den Landbouw en de
Huishoudkunde des Lands.
Van de voornaamfte Talingfoorten zullen wy berigt
geeven. De GEMEENE „ Of WINTERTALING , in 't Grieksch
Nome, in 't Latyn Querquedula , in 't Fransch Sarcelle,
in 't Italiaansch Sariella , Cercedula , Cercevolo, Gragancelo, in 't Spaansch Cerceta , in 't Hoogduitsch Murent.
lein , Mittel - entle , Scheckicht • entlin , in 't Rusfisch
Tcherlia , heeft de gedaante van een kleine Lend , de
grootte van een Patrys. De Pluimadie van het Mannetje , fchoon met min fchitterende kleuren dan die des
Eendvogels, is niet min ryk in bevallige weerfchynen , zo
dat het bezwaarlyk valle daar van eene befchryving- te
geeven. Het voorlyf vertoont een fchoone borstlap van
zwart , met graauw gemengeld , en als gemallied met kleine geknotte vierkanten , in grootere onniooten , alle geIchikt met zo veel net- en fraaiheid , dat ze een allerkhoonfle uitwerking baaren ; de zyden van den hals en
tie kaaken , tot onder de oogen , zyn met kleine witte free.
pen gewerkt , verfpreid op een rosfen grond; het hovenfte van den kop is zwart, zo ook de hals; doch een
lange witte Cheep , een aanvang neemende by het oog ,
loopt beneden den nek ; lange en puntig uitloopende vede(4) Comm. de re rustiea.
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deren bedekken de fchouders , en vlijen zich op de
vleugels als zwarte, en witte lintel' ;. de dekveeren der
vleugelen zyn vercierd met een Mettle groene fpiegel ;
de zyden en fluit vertoonen infnyzels van donker graauw,
op een ligt graauwen grond, en zo aartig gefchikt als het
overage der Pluimadie.
De optooi van het Wyfje is veel eenvoudiger; geheel
in 't graauw en donker graauw gedoscht , befpeurt men
bykans geene kleurmengelingen in 't gewaad , en geen
zwart aan den hals als by 't Mannetje, en, over 't algemeen, is 'er een zo groot onderfcheid tusfchen de beide Sexen onder de Talingen als by de Eendvogelen , zo
dat weinigkundige Vogelvangers ze niet kenden, en 'er
onvoegelyke 'naamen aan gegeeven hebben weshalven
de Natuurkundigen bier, gelyk in andere gevallen , op
bunne hoede moeten weezen tegen verkeerde benaamingen ; ten einde zy de foorten niet vermenigvuldigen , enkel uit hoofde van het kleurverfchil
't welk men by
deeze Vogelen aantreft.
Het Mannetje flaat , in den Paartyd, een geluid ge.
lyk aan dat der Rallen ; niet te min maakt het Wyfje
fchaars haar Nest in Frankryk (*) , en bykans alle Talingen verlaaten ons v6Or den vyftienden of twintigitent
van April (4). Zy vliegen by benden , ten tyde hearer
uittochten ; doch zonder, gelyk de Renden een geregelde
orde in agt te neemen. Zy verheffen zich boven 't water, en fnellen weg met vlugge !nag; dikwyls dompelen
zy zich in 't water, en vinden aam 't oppervlak, of aan
de boorden, het voor haar gefchikte voedzel. Vliegen ,
en het zaad van Waterplanten, maaken de aeliefdfte kost
uit. GESNER heeft in de maagen der Talingen kleine
iteentjes gevonden , gemengd met dit voedzel , en de
Heer FRISCH die eenige Paaren Talingen , jong gevangen , heeft opgevoed, geeft de volgende befchryving van
derzelver leevenswyze in deezen gevangen en getemdett
fiaat.

i

(*) De Heer SALARNE zegt, nimmer een Talingen-nest gezien
hebben, in het gedeelte van Orleans , waar by deeze Vogels heeft waargenomen.
(i) Naardemaal de Taling zich bykans nook dan in den
Winter vertoont, leidt SCWENCKFELD 'er den naam van af,pmer,
quedula, quoniam querquero, id eft frigido & hYttiali tempare,
maxime apparet.
te
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flaat. „ Ik zette terftond aan deeze Talingen vetfcheide foorten van Graanen voor , zonder dat zy 'er
eene van aanraakten ; doch naauwlyks had ik, naast haar
waterkom , een bak met Gierst gezet, of zy kwamen alle
toeloopen; elk liep by ieder bekvol na het water, en in
weinig tyds bragten zy in den bek genoeg waters mede om
de Gierst nat te maaken. Niet te min was dit kleine graan ,
naar der Talingen fmaak , niet genoeg doorweekt, en ik
zag dat myne Talingen , de Gierst zo wel als 't water,
bragten op den grond der omheininge , die van potaarde
was; deeze verzagt en geweekt zynde, begonnen zy te
flobberen , en zy maakten hier door eene Ileuf, die diep
genoeg was , en waar uit zy haar Gierst, met aarde ge1k plaatfte ze in een hok zy droegen
mengd , awn.
even eens , doch met minder vrugts , de Gierst en het
water op den vloer. lk bragt ze in 't veld, my dagt
dat zy niets deeden cl an zoeken om eenig zaad te vinden , zonder bladeren of aardwormen te eeten; zy vervolgden de Vliegen , en friapten ze op, even als de Eendvogelen wanneer ik verwylde met het gewoone voedzel,
te geeven , vraagden zy om 't zelve door een zagt gefchreeuw quoak , elk half minuut herhaald. 's Avonds
kroopen zy in hoeken , en zelfs over dag ; als men ze
naderde zogten zy de kleinfte op. Zo leefden myne Talin.
gen tot den Winter ; doch de koude zees` 'long wordende
Itierven zy alle."
De KLEINE , of SCHYFTALING, deeze draagt de meeste
naamen der Gemeene Taling; doch de volgende fchynen
'er byzonder aan eigen, in 't Hoogduitsch Troesfel , Kriegentle , Kruk - entle , Gratin-entlin , in 't Zwitzersch Mouzentle , Sor entle , Socke , in 't Poolsch Cyranka , en in 't
Zweedsch Aerta; dezelve is veel kleinder dan de voorgaande, en verfchilt 'er daarenboven van, in de kleuren van
den kop die ros is , en getekend met een Lange groene
fireep, met een witten rand , die zich tot agter aan den
kop uitftrekt. Het overige der Pluimadie gelykt na genoeg op die der Gewoone Taling, uitgenomen dat de Borst
zo ryk niet gemengeld, maar alleen gevlekt , is.
Deeze Kleine, of Schyftaling , nestelt in de Moerasfen
van Frankryk , en verblyft 'er het geheele jaar. Zy verbergt haar Nest onder groote rietbosfchen; 't zelve is zamengefteld uit rietbladen , de zagtfle deelen dier plant
en eene menigte van vederen. Dit Nest, met veel ken.
righeids gemaakt 2 is vry groot, en rust op 't water, in
zuir.
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zulker voege, dat het daar mede ryst en daalt. Het Legzel , 't welk gefchied in de maand April, is van tien tot
twaalf Eijeren , zo groot als Duiven - eijeren , vuil wit , met
kleine bruine ftippen. De Wyfjes hebben alleen de zorg over
het broeden : de Mannetjes fchynen dezelven als dan te
verlaaten , om geduurende dien tyd te zamen te leeven;
doch in den Herfst keeren zy by hun Gezin weder. Men
ziet op de Poelen deeze Talingen ten getale van den of
twaalf , die een Gezin uhmaaken ; in den \Vintertyd
zwemmen zy de Rivieren op, en zoeken de warme Fonteinen; bier leeven zy van Kers en andere wilde Planten;
in de Poelen beftaat haar voedzel uit het zaad van 't
Riet, en kleine Vischjes.
Zy hebben een zeer fnelle vlugt ; het geluid, 't welk
zy than , is een foort van gefluister vouire, vouire; zy laaten dit op de wateren hooren in de maand Maart. De
Heer HEBERT verzekert ons , dat deeze Kleine Taling in
Brie zo gemeenzaam voorkomt als de andere fchaars, en
dat men in dat Gewest eene menigte van dezelve doodt.
Volgens RZACZYNSKI maakt men 'er in Poolen jagt op,
door gefpannen netten, tusfchen twee boomen. De Talingen vliegen 'er in als zy met den avond zich uit de
Poelen begeeven.
Van den ZOMERTALING , in 't Latyn Circia , in 't
Fransch Sarcelle d'Ete , in 't Engelsch Summer Teal, in
't Schotsch Areal, in 't Hoogduitsch Birckilgen of Graw.
entlin, zouden wy eene en dezelfde foort met de Kleine,
of Schyftaling, gemaakt hebben, indien RAY, die blykt ze
beide gezien te hebben, deeze Taling en . de Zomertaling
niet onderfcheiden hadt ; wy kunnen niet anders doen
dan zyne befchryving volgen , en bet berigt, door hem
gegeeven, overneemen. Deeze Zomertaling , fchryft hy,,
is nog iets kleinder dan die men de Kleine Taling heet,
en van alle Vogelen uit het groot Gezin der Talingen en
Eendvogelen , buiten twyfel , de kleinfle ; zy heeft een
zwarten bek ; de kleur boven op is aschgraanw ; op den
rug zyn de tippen der vederen wit; over de vleugels loopt
een ilreep van een vinger breed ; deeze ftreep is zwart ,
met een groenen weerfchyn , en met wit gezoomd ;
het geheele voorlyf is wit, met geel gemengd , op de borst
zwart gevlekt , en ook aan den onderbuik ; de than
loopt fcherp uit ; de pooten zyn blaauwagtig, en de vliezen zwart.
De Heer BAILLON heeft my eenige aantekeningen over
de
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de Zomertaling gezonden ; het kornt my voor, dat hy,
onder deeze benaaming, de Kleine Taling, te vooren door
ons befchreeven , verltaat , en niet de Zomertaling van
RAY, zo even vermeld. \Vat bier van zyn moge, wy
kunnen met naalaaten zyne aanwyzingen en gewigtige
Waarneemingen hier mede te deelen :
„ Wy noemen alhier (te Montreuil fur mer) de Zaniertaling Criquard of Criquet. Deeze Vogel is welgemaakt,
en heeft veel bevalligs ; de geftalte is veel geronder dan
die van de Gewoone Taling ; ook is dezelve meer opgecierd; de kleuren hebben meer verfcheidenheids , en beval.
liger fchikking; zy heeft zomtyds kleine blaauwe vederen ,
die zich, alleen als de vleugels uitgefpreid zyn, vertoonen.
„ Weinige Vogels zyn zo Lustig en vrolyk als deeze
Taling ; zy is bykans geftadig in beweeging , en baadt
zich zonder ophouden ; gemaklyk laat zy zich temmen ,
acht dagen zyn Lang genoeg om ze aan den opgeflooten
ftaat te gewennen ; ik heb veele jaaren van deeze Talingen ander myne Watervogelen gehad , en bezit 'er nog
twee die zeer mak zyn.
„ Die vrolyke en aartige Talingen voegen , by deeze
bevallige hoedanigheden , eene buitengewoone zagtaartigheid; nooit heb ik ze met elkander zien vegten , zelfs verdedigen zy zich niet als zy warden aangevallen; zy zyn zo
Jigt verzeerd als zagtaartig, het minfte toeval brengt haar
nadeel toe; de ontroering, verwekt door het naazetten van
een hand, is alleen genoeg om ze te doen fterven; wan.
neer zy, met behulp haarer vleugelen , het niet kunnen
ontvliegen , blyven zy op de plaats , waar zy zich bevinden „ uitgeftrekt leggen , als afgemat en ten einde
adem; Naar voedzel beftaat in brood , garst en zemels;
zy nuttigen ook vliegen , aardwormen , flekken, en andere Infeden.
„ De Zomertalingen vertoonen zich , in onze Moerasfen , niet verre van Zee , omtrent de eerfte dagen van
Maart; ik geloof dat de Zuide -wind ze aanvoert ; zy
houden zich niet, gelyk de andere Talingen, in bender
byeen; zy zwerven allerwegen , paaren korten tyd naa
haare aankomst, en zoeken , in de maand April , in bezwaarlyk toeganglyke plaatzen , grocke rietplanten , of digt
met groente begroeide kruiden , een weinig boven 't op.
pervlak van het moeras verheven ; zy booren 'er door
been , verwyderen de fcheuten die haar hinderen , en
vervaardigen daar een kleine plek , van vier of vyf
dui-
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duimen over 't kruis , wanneer zy den grond met
drooge planten bedekken ; het boventte gedeelte is wet
befchernid door tie breedte der rietbosfchen , en de ingang verhoolen door de fcheuten , welke zy 'er weder
voor haalen ; deeze ingang is meest altoos na 't Zuiden. In dit Nest legt het Wyfje van tien tot veertien
eijeren , vuil wit , van grootte als de eerfle eijeren van
jonge Hoenderen. Ik heb den broeityd kunnen bepaalen ;
dezelve is, gelyk die der Hoenderen, van een en twintig
tot drie en twintig dagen.
,, De Jongen komen te voorfchyn met dons overdekt,
even als de kleine Eenden ; zy zyn zeer vlug , en, kort
naa dat ze gekipt zyn , geleiden de Vader en Moeder ze
te water; zy zoeken women in de planten en in 't flyk ;
vliegt 'er een Roofvogel voorby,, dan flaat de Moeder een
zagt geluid, het geheele Gezin verhergt zich , en blyft
onbeweegtyk , tot dat een ander geluid het weder in werkzaambeid brengt.
„ De eerfte vederen der Jongen zyn graauw, gelyk die
der Wyfjes; het valt als dan zeer bezwaarlyk de Sexen
te onderfcheiden , en blyft deeze bezwaarlykheid aanhouden
tot den Paartyd; want het is iets byzonders in deeze Vogelen , en ik heb her meer dan dens waargenomen , en
oordeel het flier te moeten melden: ik maakte doorgaans
van deeze Talingen te krygen met het begin van Maart;
els dan zyn de Mannetjes vercierd met hunne beste Pluixuadie;wanneer de ruityd daar is, worden zy even graauw
als de Wyfjes , en blyven in dien that tot de maand
January; in den tyd van een Maand neemen als dan de
vederen een andere kleur aan. Dit jaar nog heb ik my
over deeze verandering verwonderd ; het Mannetje , dat
ik heb, is tegenwoordig zo fchoon , als het met mogelykheid kan weezen , en ik heb het even graauw gezien als
her Wyfje. Het fchynt , dat de Natuur deeze Taling
alleen in den Paartyd heeft willen oppronken.
„ Tot de Noordlyke Lugtftreeken behoort deeze Ta.
ling niet; zy is zeer aandoenlyk voor de koude. Die ik
bield, gingen altoos digt by het hoenderhok flaapen, zog.
ten de zon , of de warmte van den keukenfehoorfteen:
211e zyn ze door eenig toeval gettorven ; de meeste door
beeten van flerker Vogelen. Nogthans geloof ik, dat zy
niet langleevend zyn van aart, naardemaal zy birmen twee
maanden , of daar omtrent, haare voile grootte verkrygen."
Beide in de Oude en Nieuwe Wereld ontmoet men
Ta.
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Talingen die verfcheidenheden opleveren in deeze tat.
ryke Vogelfoort, en door den Heer BUFFON befchreeven
worden; werwaards wy onze Leezers wyzen; ons vergenoegende met de meest bekende vermeld te hebben.

LEEVENSBERIGT VAN ALBERT HALLER M. D.

A LBERT

HALLER. een uitfteekend Arts en Wysgeer
was gebooren te Bern, op den zestienden van Wynmaand des Jaars MDCC VIII, en de Zoon eens beroemden Advocaats. Zyn Vader hadt een talryk Gezin, en
ALBERT was van de jongtte van vyf Zoonen. Van den
vroegan tyd zyner opvoedinge toonde hy eene groote
gefchiktheid voor allerlei foort van Letteroefeningen. Om
deeze voort te zetten, nam zyn Vader een Leermeester
in huis , ABRAHAM HILLODZ geheeten. Zo itreng was
de tugt van deezen HuisOnderwyzer omtrent zynen Kweekeling , dat het toevallig zien van dien Man, in volgende
tydperken van HALLER'S leeven, by hem de onaangenaam•
lie aandoeningen verwekte , door het vernieuwen van
de fchrikken in vroegere dagen uitgeftaan.
Volgens de berigten ons gegeeven , waren de vorde.
ringen, welke HALLER in zyn eerfte jeugd maakte, bykans ongelooflyk fnel. In die jaaren , wanneer andere
kinderen eerst beginnen te leezen , oefende hy zich in
BAYLE en MORERI: in de kindschheid van negen jaaren
was hy in that om uit het Grieksch over te zetten, en
maakte een aanvang met Hebreeuwsch te leeven. Niet
lang daar naa, werd egter den loop zyner Letteroefeningen eenigzins gefluit , door den dood zyns Vaders;
een onheil , 't geen hem trof in zyn dertiende jaar.
Hy ging , vervolgens, na de openbaare School te Bern,
waar hy veele blyken gaf van een vroegtydig en ongegemeen vernuft. Hy onderfcheidde zich van zyne Medeleerlingen door zyne kennis in de Griekfche en Latynfche Taalen; doch bovenal door zyne Dichtftukjes. Zyne
Proeven in dit vak werden uitgegeeven in 't Hoogduitsch,
en door 't geheele Ryk geleezen en bewonderd.
Te Tubingen ving hy de Studie in de Geneeskunde
aan , toen hy zestien jaaren bereikt hadt, onder de beroemde Hoogleeraaren LUVERNOY en CAMERARIUS : bier
bleef by twee jaaren , wanneer de wydklinkende room
van
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can den met het hoogfte regt hoogberoemden BOEIZHAA.
vE hem na Leyden lokte. En. was het die Hoogleeraar
alleen niet, van wiens overvhegende bekwaamheden by
daar gelegenheid vondt om vrugt te trekken , RU1Self
leefde nog, en AL111NUS begon vermaard te worden. Aangefpoord door zodanige voorbeelden , befleedde by den
ganIchen dag , en het grootfte gedeelte van den nagt , in
onvermoeide naafpeuringen ; terwyl de -vorderingen , welke
by maakte , hem eene algetneene agting deeden verwerven,
beide van zyne Leermeesters en van zyne Medeleerd
lingen.
In den Jaare MDCCXXVII , kWam hy in Engetand.
Kort, nogthans, was zyn verblyf in dat Ryk; en was het
meer zyn oogmerk om een bezoek by heroemde Man.
nem van dien tyd of te leggen, dan om te Londen zyne
Geneeskundige Studien voort te zetten. I-ly maakte kenIliS met de voornaamfte; werd vereerd met de vriend.
fchap van DOUGLAS en CHESELDEN ; en ontving een ontm
haal, geevenredigd aan zyne verdienften, van 'LANs SLOANE , toenmaals Voorzitter van de Koninglyke Societeit.
Naa Engeland bezogt te hebben, trok by na Frankryk.
Daar vondt by, by de voortreflyke Leeraars WINSLOW ett
LE DRAN, by welken laatstgemelden by geduurende zyn
verblyf te Parys woonde , gelegenheid, om zich in deOatleedkunde te oefenen, op eene wyze, die by voor.
been niet aantrof. Maar de yver van onzen jongen Oar•
leedkundigen was.grooter dan de vooroordeelen des Volks,
ten dien dage , zelfs in de verlichte Stad Parys, kon.
den verdraagen. Men bragt eene befeiuldiging tegen he
by den Regter in, wegens het ontleeden van Lyken, en
by moest zyne Ontleedkundige naavorfchingen flaakert
door een fchielyk vertrek. Dan, {Ideas bedagt op het
voortzetten zyner kundigheden , begaf by zich na Bazeb,
om het onderwys te genieten van den beroemden BeltNOULLI.

Dus onderieid en bekwaarn gemaakt door de Lesfert
der beste Hoogleeraaren van dien tyd, gegeeven aan een
Jongeling van ongemeene natuurlyke bekwaamheden , die
onaflaatend vlytbetoon daar _nevens voegde, keerde by,
in zyn zes en twintigfte jaar, na zyne Gehoortettad weder. Weinig tyds hadt hy 'er zich opgehouden, of by
flondt na een Geneesheersplaats in ten Hospitaal , en
vervolgens na een Hoogleeraarfchap. Maar , noch het
character, 't gem by hadt vOOr dat hy zyn Vaderland
AIENG. 1793. NO. Z.
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verliet , noch de roem , dien by verworven en ftanncle
gehouden hadt , terwyl by uitlandig was, waren genoegzaam om het belang , 't Been zich tegen hem verzette ,
te overwinnen. In beide deeze bedoelingen vondt by
zich te leur ; en het was niet dan met moeite ,
dat by, in 't volgend jaar,, aangeftéld wierd tot Opziender eener openbaare Boekerye te Bern. Deeze post
kwam , in, de daad, geenzins overeen met .zyne groote
bekwaamheden ; doch was dezelve hem aangenaam , dewy! ze hem gelegenheid verfchafte om voldoening te bezorgen aan zyne uitgebreide leesgraagte.
De verwaarloozing van zyne verdienften , die hem in
den an-twang -zyner loopbaane trof, verminderde zyne lust
tot de Geneeskunde niet, en nam niets weg van de agting
in zyn Vaderland ,. en buiten 's Lands, verworven. Korten tyd daar naa werd hy, door Koning GEORGE DEN II,
tot Hodgleeraar op de Hoogefchool te Gottingen beroepen. De pligten , aan dit gewigtig Ampt verbonden , vo/bragt by , met niet minder eers voor hem zelven dan
nut voor anderen, den tyd van zeventien jaaren; en dit
opende hem een ruim veld ter uitoefening der groote Talenten , welke hy bezat.
Door en door kundig in de gevoelens van anderen ,
ten opzigte van de dierlyke huishouding des Menschlyken Lichaams getroffen door de verfcheidenheid der begrippen deswegen gekoesterd , en overtulgd dat het
anig middel , om de waarheid te agterhaalen , beftondt in
naauwlettende waarneeming., ondernam hy de moeilyke
taak , om de verfchynzels , die zich in de menschlyke natuur opdoen , van den oorfprong of na te gaan. In
deeze naafpeuringen was by niet min vlytig dan gelukkig , en 'er was naauwlyks eenige verrigting van !het
Lichamn , of zyne Proeven fpreidden 'er een nieuw of
iterker licht over nit.
Niet fang moest hy , in deeze veelbeduidende onderd
neeming , alleen arbeiden. Het voorbeeld des Hoogleergars 'boezemde zynea Leerlingen den geest van onvermoeide naafpeuring in. ZINN , ZIMMERMAN , CALDANI en
veele anderen, door edelen nayver bezield , arbeidden met
ongelooflyken vlyt , om de ontdekkingen van hunnen grooten Meester voort te zetten , en te volmaaken. De onderlinge bevlytiging van den Leermeester,, en diens Kweekelingen , ftrekte niet alleen om de Geneeskundige Weeteachap te be y orderen ; maar vestigde de kennis van het
Mensch-'
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Menschlyk Lichaam op een zekerder,, en bykans geheel
Lieu wen, grondflag.
H.A.LLF.R 'S arbeid geduurende zyn verblyf te Gottingen, bepaalde zich geenzins tot een enkel yak van Weerenichap. Hy was niet alleen bezorgd om zelve etn Verbeteraar te weezen ; maar poogde ook anderen tot dergelyke betragtingen aan te zetten. Aan hem hebben het
Ontleedkundig Theater de School der Vroedkunde, de
Chirurgicaale Societeit , en de Koninglyke Academie der
Weetenfchappen, te Gottingen den oorfprong dank te
weeten.
Zodanige nitlteekende verdienften konden niet misfen
eene daar mede overeenkomtlige belooning aan te tram
by den Vorst , onder wiens opzigt by dit alles verrigtte.
De Koning van Groot Brittanje vereerde hem niet alleen
met elle merktekens van onderfcheiding , welke by zelve
hem kon verleenen ; maar bezorgde hem ook Brieven van
Adeldom van den Keizer.
Naa den • dood van DILLENIIIS werd hem het Biog.
leeraarfChap in Kruidkunde te Oxford aangeboden ;
Holland werd by verzogt den Stoel van den jongen
AINUS te vervullen; de Koning van Pruisfen witde hens
te Berlyn tot Opvolger hebben van MAUPERTUIS. De
Marfchalk KEITH fchreef hem, uit naam des Konings, een,
Brief , by welken' hera'het Cancellerfchap der Univerflteit te
werd aangeboden , opengevallen door den
dood van den beroemden WOLFF. Graaf ORLOW noodig-*
de hem, nit naam der Keizerinne , na Rutland ; eenen
aanzienlyken Band te Petersburg hem aanbiedende. De
Koning van Zweeden befchonk hem met een onverzogt
eereteken , door hem tot Ridder van de Noordjtar-Orde,
te verhefFen ; en Keizer JOSEPH DE II vereerde hem met
een bezoek in eigen perfoon.
Deezerwyze geeerd door Voriten , geagt door Geleerden , en beroemd door gel-feel Europa, ilondt het in
zyne magi den hoogften rang in het Gemeenebest der
Letteren te beklimmen. Nogthans , alle de verlokkende
sanbiedingen , hem gedaan , afilaande , bleef by te Gottingen , Reeds bezorgd om de aangroeiende beroemdheid
tiler Hoogefchoole verder en verder nit te breiden.
Doch , naa een zeventienjaarig verblyf te Gottingen ,
maakte e n ongezonde gefteltenis hem min bekvyaam on*
alle de pligten, aan zyn Beroep verknogt, op die wyze als
Mm a
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by gewoon was , te vervullen : hierop verzogt en verkreeg by van de Regeering van Hanover vryheid, om na,
zyn Geboorteftad Bern te gaan. Zyne Medeburgers,
die in den aanvange hem by zich hadden kunnen houden
met niet min eers dan voordeels voor hunne Stad, waren thans zo zeer als anderen overtuigd van zyne uitIteekende verdienflen. Ben Jaargeld werd hem zyn leeyen lang toegelegd; en men benoemde hem, herhaalde keeren , om de voornaamfle Staatsbedieningen te bekleeden.
Deeze bezigheden verminderden zyne zugt tot het bewerken van nuttige Inrigtingen in geenen deele. Hy was
de eerfte Voorzitter, zo wel als de grootfte Bevorderaar,
van de Oeconomifche Societeit te Bern; en by mag aangemerkt worden als den Vader en Stichter van bet Wees.
Inds - Hospitaal dier Stad.
Afneemende gezondheid , egter , belette hem de woelige too'neelen des leevens te betreeden , en veele jaaren
lang was by geheel bepaald aan zyn eigen huis. Dit zelfs
itelde geen perk aan nuttig voor anderen zyne dagen
door te brengen; want , met onvermoeiden yver,, bleef
by in 't fchryven, zyne geliefdlte bezigheid, volbarden ,
tot weinige dagen vO6r zyn dood, in het zeventigfle jaar
zyns Ouderdoms, op den twaalfden van Wintermaand des
Jaars MDCCLXXVII.
Zyne Elementa Phyfiologice en Bibliotheca Medicine zit!.
len , tot de laatfte Naakomelingfchap , onbetwistbaare bewyzen opleveren van zyn nimmer aflaatenden vlyt , doordringend vernuft en bondig oordeel. In zyne jeugd ,
zich eenigen tyd te Bienne , in den Jaare MDCCXXIII,
onthoudende, flelde by verfeheide DichtItukjes op in den
Helaen-Tooneel- en Lierdicht-ftyl. Zyn vernuft was
door de romaneske Landfchapsfchildery tot Dichterlyke
geestverrukking opgevoerd. Ten deezen tyde was by dermaate ingenomen met de Dichtkunst , dat by, toen 'er
brand ontliondt in het huis waar by zyn verblyf hieldt,
"la zyn kamer vloog, en alie zyne Dichterlyke Schriften
aan de vlamme ontrukte; laatende zyne andere Papieren,
met weinig hartzeer, ten proof des brands. Naderhand,
toen een ryper ouderdom zyn oordeel meer bondigheids
gegeeven hadt, hoorde men hem menigwerf zeggen , „ dat
by uit den brand die opftellen redde , welke by voor
de fchoontle voortbrengzelen des menschlyken vernufts
hieldt , ow ze, in een volgend tydperk zyns lees, MIS
3,
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9 , y ens, ter vernietiging te verwyzen , a1s zyner penile
„ onwaardig (*)."
Vervolgens was by , egter,, gelukkiger in zyne Dichterlyke Werken. In den Jaare MDCCXXIX vervaardigde
by zyn Dichtfluk op de Alpen; een Dichtftuk zo verheven en onftertlyk als de Bergen , het onderwerp zyner
Verzen. Hy fchreef ook eenige Zedekundige Brieven
over de Onvolmaaktheid der Menschlyke Deugd , over Bygeloof en Ongeloof , over de ydele Eerzugt ; verfcheide Hekeldichten ; Doris, een Herderszang op zyne eerfte Vrouwe,
en zyne zo hoog bewonderde Lykklagt op haaren dood.
Het firekt ten overtHigelyken blyke van HALLER ' S ryk
vernuft en buitengewoone zielsvermogens , dat by zo zeer
uitftak in de Dichtkunde, welke by, uitgenomen in zyne
vroegite jeugd , nooit anders aanmerkte dan als eene
uitfpanning, of om zyn leed onder druk te verzagten , en
ten tyde van ziekte , of lam zich is troosten van wegen
den nyd en minagting , welke hy van zyne Tydgenooten
moest ondergaan. De beste Duitfche Oordeelkundigen
plaatzen HALLER onder de beste Duitfche Dichters; en
houden het Verhevene voor bet kenmerktekenende zyner
Schriften. Zy erkennen , dat by 'de welluidenheid en
ryk(*) Veelen van HALLER' S Leevensberchtyvers itebben deeze
twee dingen ondereen vermengd , en, door eene natuurlyke over.
belling tot vergrooting , verzekerd, dat HALLER te Bienne, met
eene grootheid van ziel boven zfne jaaren , zyne Dichterlyke
opftellen verbrandde, door eene voile overtuiging, dat de Dichtkunde zyne ziel zou vervreemden van de erniliger Letteroefe..
ningen; terwyl volftrekt bet tegeneleel plaats greep. Hy bowaarde zyne Dichtltukken in voorkeuze boven zyne andere Papieren , en verbrandde ze naa dien tyd dewyl dezelve tot
vermindering zyns roems zouden gearekt hebben ; fchoon ze ,
als voortbrengzels der jeugd, niet geheel van verdienften ontbloot waren. Ik heb, ten aanziene van deeze byzonderheid ,
bet gezag van zyne Vrienden , BALTHASAR en TSCHARNER , den
voorrang gegeeven boven zyne andere Leevensbelchryvers;
dewyl zy zo goede gelegenheid hadden om de waarheid te
weeten en te vermelden. Daarenboven liet HALLER , 't wells
ten bykomenden bewyze firekt , zyne Dichterlyke oefeningen
niet vaaren, ew fchreef te Tubingen zyne Illorgen-sedanken en
Sebn-Sucla , de eerfte voortbrengzels zyner Dichtkunde wel,
ke hy in 't licht gal. COXE'S Travels into Swisferland. Vol. EL.
p. 253. Note.
1\I
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rykheid zyner moedertaale bevorderd heeft; dat by bet
fterkst vermogen van vinding en verbeeldingskragt bezat ,
veel oorfpronglyks in zyne denkbeelden en taal ten won
fpreidde ; dat by de Natuur met eigenaartige verwen
fchilderde ; dat by de diepten der Bovennatuur- en Zedekunde peilde ; dat by even zeer uitmuntte in fchilderagtige befchryvingen!, in zagte en bevallige beelden , to maalen ,
als in verbevenheid van gevoelens en wysgeerige naauw.
keurigheid. Eenige weinige vitzieke Kunstregters hebben
EALLER's Dichtwerken nu en dan duisterheid ten laste
gelegd , en befchuldigen hem van het invoeren eerier
nieuwe taale , ftrydig met de gewoone wyze van voordragt. Koele Oordeelkunde moge hem berispen ; maar
twintig opeenvolgende Uitgaven zyner Duitfche Dichtwerken, en de Overzetting derzelven in de voornaatrifte taalen
van Europa, bewyzen derzelver erkende waarde , en hoe
zeer zy den Leezer behaagen. En mag men , zonder
grootfpraak , aanmerken , dat , fchoon HALLER'S verbaazende Werken in Geleerdheid en Weetenfchappen zyne
Dichterlyke bekwaamheden als overfchaduwen , hy, nog.
thans , als hy zich alleen tot de Dichtkunst bepaald
bath, zyn naam der fterflykheid zou onttoogen hebben.
HALLER's Schriften hebben desgelyks de Weetenfchap
der Plantkunde zeer verrykt. Hy flak niet minder
nit als een Wysgeer , een Geneesheer , een Plant- en,
Natuurkundige en Dichter , dan als een beminnelyk
Man; zyne Godsvrugt en Menschlievenheid.. was niet
der dan zyne veelvuldige Kundigheid. By zyne andere
Schriften voegde hy, in 't Hoogduitsch, de Brieven, aan
zyne Dogter,, over de Waarheid van den Christlyken Gods.
dienst; by gaf een Uittrekzel van DITTON'S Waarheid der
Opjtandinge van irons CHRISTUS welk Werk by erkent
dat eerst eenige twyfelingen , die by ten deezen aan.
ziene koesterde , wegnarn. Hy betuigt, ten zelfden tyde dat hy oneindig veel voldoenings ontving, nit het
leezen van het Nieuwe Testament, dewyl by zich nima
mer meer verzekerd hieldt met de Godheid re verkee.
ren dan wanneer by haarcn Wil in dat Godlyk Bock
las. In den jaare MDCCLXXV, zagen van hem, eindelyk , in 't Hoogduitsch het Licht , Brieven over verfeheide Aanvallen der nog leevende Yrydenkeren tegen de
Openbaaring. In dit Werk onderzoekt en wcderlegt de
.!,e,iiryver de Tegenwerpingen tegcn den Christlyken Godski6nJt , op erne zu leevendige en gevaarvolle wyze aange.
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gevoerd door VOLTAIRE , in zyne Questions fur l'Encyclopedie. „ Indien dit laatstgemelue Werk , " voegt
'er de Heer sENNEsma by, „ moge aangemerkt wor1, den als een Register van de Twyfelingen en Zwaa.
„ righeden tegen het Christendom ; mag men het Werk
,, van HALLER. aanzien als een Register van Antwoor„ den ten v,00rdeele van den Christlyken Godsdienst ,
„ gefchikt om geraadpleegd te worden door alien , die
s, onbevooroordeeld en onzydig dit gewigtig Sauk voor
en tegen willen wenfchen behandeld te zien." Wanneer Geleerdheid en Wysbegeerte , in frede van zich toe
te leggen om twyfelagtige itellingen door drogredenkunst
te onderfchraagen , den vereenigden byftand verleenen
aan de zaak van den Godsdienst , worden zy waarlyk
een eer voor den Bezitter, en een zegen voor de Maatfchappy.
Zelfs deeze groote en braave Man was niet vry van
eene al te groote bekommerdheid wegens zyn welweezen in eenen toekomenden Staat. Die naargeestigheid,
welke te regt wag aangemerkt worden als het uitwerkzel van Ziekte en de leevendigheid zyner Verbeeldings.
kragt , misfchien zamenwerkende met de bekrompene
Calvinistifthe Leerbegrippen , in welke hy was opgevoed,
deedt hem meer letten op . de Regtvaardigheid , dan op
de Genade, van GOD, zo dat hy zich verwilderde in den
eindloozen doolhof van Voorbefchikking en Genade. In
eene zyner naargeestige vlaagen , onzeker wegens zyne
behoudenis , vergeleek hy zichzelven by een Man , geplaatst op den rand eener fteilte , zonder eenig ftennzel; alle oogenblikken verwagtende in de diepte neder te
'torten. Op eenen anderen tyd , bezield met een zugt
na Weetenfchap , barst hy nit, in eenen Brieve aan zyn
Vriend BONNET, zyn fpyt te kennen geevende, dat iiy
eene wereld moest verlaaten , welke hy verrykt bath door
zyne ontdekkingen, en nog verder kon verlichten door
zyn yver in de Letteren : „ 6 Myne arme harsfenen !
„ welke tot itof moeten wederkeeren: en al de kunde en
onderrigting , welke ik heb opgedaan met zo onver„ moeide bevlytiging, zal verdwynen gelyk de Drown eens
,, Kinds.”
Deeze kleine zwakbelen van een groote Ziel , vermeesterd
door aandoenlykheid van gefteltenisfe , en worftelende tegen
vroegtydig ingezoogene vooroordeelen , zyn belangryker
voor den Man, die de onvolinaaktheden van de menschMm4
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tyke Natuur voeit en erkent, zelfs in derzelver verb&
venfien flaat, dan de opgefmuktffe berigten van niet faalende Wysheid , of eenpaarige Deugd , welke nimmer by
eenen Srerveling befionden. En het is eene aangenaame
voldoening, te mogen ontwaaren, dat Rede en Godsdienst
de overhand kreegen op de naargeestige vlaagen van
den dood onder de oogen
ongefteltenisfe, en dat
zag met de Bedaardheid van eenen Wysgeer,, en het Geloof
eens Christens. In den laattlen Brieve, welken hy weinige dagen voor zyne laatite Ziekte fchreef, fpreekt hy,
' t is waar, van de ontzettende grootheid clec Eeuwigheid;
doch met meet hoope clan vrees ; en zit te rugge met
zelfvoldoening op zyn afgelegd leeven : te midden van
eenige klagten over de pynen., welke hy Ieedt, gewaagt
hy van zyn Vaderland met de tederfte genegenheid , en
fort zyne laatfle gebeden uit voor deszelfs behoudenis
welvaaren (*).
Hy
HALLER

(*) Dit berigt is gunfliger dan 't geen -wy by ZIMMERMAN
zyn Werk, de Eenzaantheid getyteld, aantreffen, waarin wy,
volgens de Nederduitfche Vertaating, by ALLART en tie Wed. De
WAAL EN ZOON uitgegeeven , leezen : „ HALLER verviel tot
„ Godsdienflige Melancholic, wen hy zich. in de vier laatfte
„ jaaren zyns leevens, aan bet Gemeenebest onttrok. Hy leef„ de nu niet enders, dan met een boek , of pen; in de hand.
„ Hy zag menigmaal voornaamc Hecren, die kern bezogten,
„ niet eens aan. Hy nail], nit hoofde van zielae, in dee„ ze vier jaaren , eene onmaatige hoeveelheid van Opium,
„ dagelyks tot acht grein, in : dit beurde zyne ziel, ,by af„ wisfeling, op; doch maakte haar ook weder flap. 1k het)
deezen grooten Man , twee jaaren vOtir zyn dood, in zyne
F
• zwaarmoedigheid gezien. Titans ging hem, buiten zyn altyd
brandenda , altyd woedende, begeerte na roem, Welke geen
Melancholic , voor een tien duizendfte gedeelte zelfs , in
in

^ that was in hem te verzwakken, niets ter waereid zo zeer
ter harte, dan het gereliehap van Predikanten. Hy Het hen
P

alien, die 'er te Itrytn waren, by zich komen; dan de

)1, besten , dan weder elk een, zonder verkiezing ten aanzien
van geloof of verfland, Ily begeerde van ieder hulp, even
als een kranke, die, in eene onherftelbaare ziehte , het on.
vermogen der kunfle by bekwaame Geneesheeren onder„ vindende, den Kwakzalyer hat roepei3.
flAturit was by uttfteekenheid regtzinnig. Deeze foort van
„ Codgelecrdheid behang..de hem, orn dat zy hard e ■1
Doh zy deugde e our zyns: zwaar.
is, gelyk 117
Z''•.9111
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Try zette, orn.zo te fpreeken, zyn Letterarbeid voort,
tot zyne loathe oogenblikken ; zyne zinnen en veraand
bemoedigheid met. Indien zulk een ingebeelde zieke voor„ Wendt , dat niemand , in zaelten van den Godsdienst, de
• rechte meening weet, dan de uitfteekend rechtzinnlge Leer„ aar , dan is hy zeker ongelukkig.
HALLER fchreef, eenige dagen vie& zyn dood, eau een
groot en goed Man, zyn Vriend HEYNE, te Goettingen, dat
• hy, by zyne aannadering tot de Eeuwigheid, aan de °nein,. dige liefde zyns Verlosfers wel geloof floeg; maar dat by
• niet wist. , of hem wel lets goeds te wagten flondt; dat
• zyne Zonden voor hem geopend lagers ; dat 'er een on.
• afmeetbaar Leger , waartoe zeventig jaaren geworven was,
• tegen hem te veld trok; dat by nog gaarne van een voortreflyken Godgeleerden , naamlyk den Heer LESS, wenschte
• te weeten, welk beknopt Bock by nog tegen de Verfchrik„ kingen des Foods zon kunnen leezen „ Ik flak ,” ”
• chreef
f
hy, „ „ myn Brief te vroeg, om dat ik u wenschte
„ „ te melden, wat 'ere gebeuren zal.”.
,. Hy fchreef ook niets weer; want binnen weinige dageti
„ volgde voor hem bet beste, naamlyk zyn dood, en tevens
„ op an oogenblie bet nadeeliefte voor zyn roem. Onmiddelyk naa den dood van nALrnt , vertoonde zich een jong
„ Edelman uit Bein, die, door een Brief na Goettimgen dien
„ ik geteezen heb, een zo verfchriklyk els ongegrondberigt
'
,4 van dit voorval gaf, dat het in Duitsehland de grootIte op„ fpraak baarde. „ HALLER,” " dus ftaat 'er in deezen Brief,
„ „ heeft in de laatfte dagen zyns leevens door elle Godgeleer.
„ ,, den, die by hem waren,niet overtuigd kunnen worden:hy
•
„ geloofde nieu; het was hem, volgens zyn zeggen,
,, rnogelyk, iets te gelooven, hue gaarne hy zulks ook doers
•
„ „ wilde."
HALLER geloofde , juist nit hoofde zyner GodsdienJiige
• Melancholie ,niet, en heeft nimmer geloofd, dat by Barmbartig„ heid van GOD erlangen zou. Hy vreesde den dood. Hy was
ook die vrees nook te boven gekornen; doch by vreesde
„ dien flegts Om den dear op volgenden Oordeelsdag; en, gelyk
„ de ongefleide Man pleeg re zeggen, om de affchuwelykheid
• zyner Ziele. Zo verfchriklyk words in Godsdienflige Zwaar• moedigheid zelfs de eetuvige liefde tot GOD berekend, die
• beter ziet, dart gy en ik, hoe zeer bet in de Waereld ge„ heel enders hack kunnen toegaan , dan deadlyk gefchiedt.
„ De GoMien ,(1;:ge Zwaarmoetk,ried heeft by hem , in de
„ Werklcioze Eenzaamhfed, van den morgen tot den avond eee
„ beerscht. Hy verdreef dezelve door Opium en arbeid. Mae
zy knem, met het hevieete geweld, verfchcide jaaren, daM in 5
t;',!
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behouden hehbende: by zag zyn leevensilinde zonder vrees
of moeilykheid naderen. Myn Vriend! was zyne taal tot
den Geneesheer die hem byflond , lk fierf, myn Pols flew
niet timer!... en hierop blies by den laatften adem uit, op
den twaalfden van Wintermaand des Jaars MDCCLXXVII,
in het zeventigfte jaar zyns Ouderdoms.
Zo leefde , zo flied, de groote HALLER; een Man, op
wien de geleerde DucHAELts eene waarneeming toepast,
voortyds gemaakt op het verftand van ARISTOTELES:
Neque cola, neque terrd, neque maxi, quicquam relinquere
voluit incognitum , indole prceterea adeo mirabili , ut ad
fingula natum pracipue dicas. Dat is : „ hy liet niets
„ onemderzogt, noch in den hemel, noch op aarde ,
„ noch in de zee, en bezat zulk eene wonderbaare be„ kwaamheid, dat hy gebooren fcheen voor elk onder„ werp, 't welk by by de hand nam.”
HALLER was, wat zyne Perfoonsgeftalte betrof, kloek
en rustig ; van een ernflig en veelbeduidend gelaat, zomtyds vertoonde 'er zich een lach op; altoos aangenaam
van item, doorgaans fprak by zagt , zelden verhief by
zyn Item, fchoon in driftvervoering. Gaarne ontfpande
by zich in gezelfchap, en was in 't zelve genoeglyk en
beleefd; by kon met de Dames fpreeken over Modes,
Kleederdragten, en dergelyke beuzelingen, als of hy zich
nooit van de Wereld afgezonderd hadt.
De Heer BONNET berigtte den Heer COXE, dat HALLER even gemaklyk in 't Hoogduitsch, Fransch en Latyn,
fchreef; dat hy alle Europifche taalen , het Rusfisch,
Poolsch en Hungdarsch, uitgezonderd, zo wel verfiondt, dat
by met de Inboorelingen in hunne moedertaal fprak. Wanneer by handelde over eenige Weetenfchap, of eenig onderwerp van Letterkunde ,was zyne kennis zo uitgeftrekt,
dat by van 't zelve zyn byzonder werk fcheen gemaakt
te hebben. Zyne diepe Geleerdheid , in elkeu tak van Weetenfchap, is bekend by alien , die in zyne Werken bedreeven zyn.
verfcheidenheid zyner Kundigheden , en de veelvuldigheid der toepasfing zyner Talenten , wordt in deezer
voege befchreeven door iemand, die zyn byzondere Vriend
was.
getyks weder , zo menigwerf hy, in gezelfchap van zyne
„ Herders, over zyne droefgeestigheid fprak, of zo dikwcrI
„ by zich alleen be yond zonder lets uit te voeren."
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was (*) : „ HALLER bezat eerie grondige kennis van de
3, Natuurlyke Historie; was bedreeven in de Oude en
„ laatere Gefcbiedenisfen , zo algemeene als byzondere;
„ en ongemeen ervaaren in den Chat des Landbouws,
„ der Ilandwerken , des Handels , der Bevolkinge en
„ der Letterkunde, van de onderfcheide Volken van Eu„ ropa; hy hadt met aandagt de aanmerkelykfte Reisbe„ lchryvingen geleezen; en byzonder zich bevlytigd op de
„, laatfte ontdekkingen, die ter opheldering der Aardryks„ kunde ftrekken; ettelyke duizend Romans en Tooneel„ fpeien hadt by geleezen; en by bezat zulk een verbaa„ zend geheugen, dat by derzelver inhoud zeer naauw„ keurig kon verhaalen.
Naardemaal by de gewoonte hadt, om uittrekzels te
„ maaken en zyn gevoelen te zeggen over elk boek, 't
,, welk hem in handen kwam , zo wel ten zynen by„ zonderen gebruike , als voor de Gottinger Boekbeoordee„ ling (t) , las by de meeste nieuw uitkomende Wer„ ken; en zo greetig was hy in dezelve te doorleezen ,
1, dat hy ze op zyn tafel hadt onder het middagmaal,
„ 'er tusfchen beiden in las, en met een potloot de plaat„ zen merkte , welke by naderhand uittrok , of over
„ welke by zyn gevoelen opgaf. Hy had de gewoonte,
„ om zyne aanmerkingen op kleine ftukjes papier, van
onderfcheide grootte, te- fchryven, die by vervolgens in
„ orde fchikte en vastmaakte; eerie wyze van doen van
„ LEIBNITZ geleerd.
„ Van de Natuur hadt HALLER een zeer gevoelig en
„ aandoenlyk geftel ontvangen, 't welk altoos het kind
„ des Vernufts is. Hy fprak daarom by ervaarenis, als
„ by , in eenen Brieve aan VOLTA/RE zich dus nit„ drukte: „ „ De Voorzienigheid houdt de fchaal (its
„ „ Menschlyken Geluks in evenwigt. Zy heeft u met
,, 9, Rykdommen befchonken , u met Eer begiftigd; maar
„ „ inmengzel van Ongeluk was noodig, en zy bewaar„ „ de het evenwigt door u Aandoenlykheid te fchen„ „ ken. Indien lune wenfchen konden baaten, zou ik
3, 33 U

(*) TECHARNER Lobrede, enz. p. 87.
( 1) HALLER beoordeelde, als het yak hem in dit Tydfchrift

toegefchikt, alle Werken over de Gefchiedenis, de Geneeskunde, de Ontieedkunde, de Natuurlyke Historic, en verfcheide

Idengelwerken, inzonderbeid die in Italie uitkwainen.
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„
u die Bedaardheid toebidden , welke op de aannade„ „ ring des Vernufts wegvliedt ; deeze is minder dan
„ Vernuft , wat de Zamenleeving betreft; maar veel
„ „ voortreffelyker ten opzigte van onszelven als dan
„ „ zou de beroemdite Man in Europa, tevens , de ge„ ,, lukkigfte weezen." "
HALLER was altoos onverduldig in Ziekte, zo wel uit
hoofde van zyne uitfteekende gevoeligheid voor ongemakken , als om dat by in dien toefland zich verftooken
vondt van zyn geliefden Letterarheid. Hy was, te dier
oorzaake, gefteld op het gebruiken van fterke Geneesmiddden , weer gefchikt om de onmiddelyke uitwerkzels der
fmerte en de ongefteldheid weg te neemen , dan dezelve in
den grond te geneezen. In zyne laatfte jaaren gewende by
zich aan 't gebruiken van Opium , 't welk ligtenfchap
voor een tyd fchonk ; maar alleen zyne natuurlyke onverduldigheid deedt toeneemen. Deeze onverduldigheid
van aart , nu en dan zyne rust ftoorde , zelfs in zyne
jengd , en toen hy de grootfie maate van gezondheid en
lust bezat , vermeerderde met het toeneemen der jaaren,
en bleef hum by tot het einde zyner dagen.
Zyne Briefwisfeling was, door alle tydperken zyns leey ens heen , uitgeftrekt , en flint ; hy fchreef in 't Engelsch , Fransch , Hoogduitsch, Latyn en Itatiaansch.
Driemaalen tradt HALLER in den Egt. Eerst met
1■ 1ABIANNE WYTZEN , in 't Jaar MDCCXXXI; zy flied in
IVIDCCXXXVI. — Vervolgens met ELISABETH BUCHERS
in 't Jaar MDCCXXXVIII; zy flied in 't Kraambedde in
't zelfde , of het volgende , jaar : beide deeze Vrouwen
waren te Bern gebooren. — In MDCCXXXIX trouwde lay
aan AMELIA FREDERICA TEICHMIE.YER eene Duitfche van
afkomst , die hem overleefde. HALLER heeft de Leevens
zyner twee eerfte Egtgenooten befchreeven , en in 't licht
gegeeven. Fly liet acht Kinderen nal , vier Zoonen en
vier Dogters , die hy alle gevestigd zag.
Zyn oudfle 20011
GODLIER ENIANUEL , in 't Jaar
1VIDCCXXXV gebooren, volgde zyns Vaders voorbeeld ,
in zich aan den dienst zyns Vaderlands , en de Letteren ,
toe te wyden. Hy werd tot Lid van den grooten Raad
gekoozen , en bekleedde verfcheide Staatsbedieningen , byzonder het Bailjuwfchap van Nyon; in welke post hy
overleed , in den Jaare MDCCLXXXVI. Hy maakte zich
bekend door de uitgave van verfcheide Werken , flrelzkende OM de Gerchiedenis en Letterkunde van Zwitzerland
op
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op te helderen ; inzonderheid door zyne Schreitner
bliothek , in VI Deelen , in 3vo , waar van by de uitgave
des Eerflen Deels alleen mogt beleeven. In dit Werk ,
naar verdienften geagt , van wegen de fchikking en naauwkeurigheid , telt de onvermoeide Schryver alle de Boeken op die over Zwitzerland handelen , in alle Taalen , en
alle de Werken, uitgegeeven door de Zwitzers, over allerlei onderwerpen. Hy daalt of tot de kleinfte Artykels ,
welke men in Maandfchriften en Boekbeoordeelingen ontmoet , en in de meeste gevallen , waar zulks te pasfe
Ito= , geeft by den inhoud op, verbetert de miglagen
en geeft zyn oordeel over de verdienflen van het Werk.
W•••••••■■•=somen.
BESC HRYVING VAN DE LIGGING , EN PLAN, DER STAD WAS.
HINGTON , IN HET LANDSCHAP COLUMBIA, IN NOOR DAMERICA, WELKE THANS GEBOUWD WORDT , OM, MET
DEN JAARE MDCCC , TEN ZE TEL TE DIENEN
VOOR. HET STAATSBESTUUR DER VEREENIGDE
STAATEN VAN AMERICA (I).

(Uit het Eneelsch.)
e Stad Washington, in het Landfchap Columbia, met
welter Bouw men thans bezig is, om ze ten beftendigen zetel te doen dienen voor het Beftuur der Ver.
eenigde Staaten van America, is gelegen aan de Zamenvloeifing . der Rivieren Potomac en de Eastern branch,
en ftrekt zich =trent vier mylen aan elk uit. Zy befluit in zich een pick grortds , welke bezwaarlyk kan overtroffen worden in het Rut van welgelegenheid , gezondheid en fchoonheid , door eenige in de vvyde Wereld :
want , fchoon het Land vlak voorkomt , levert bet,
nogthans , door zagte en langzaam opgaande verheven, eene verfcheidenheid van fraaije gezigten op. Dit
Land ligt gedeeltlyk in den Staat van Virginia, gedeeltlyk

D

(*) Wy fchryven de Vereenigcle Staaten van timerica en
niet, gelyk doorgaans gefchreeven wordt, de Vereenigde Staa.
ten van Noord-ilnierica; dewyl het eerfte, en niet het laatfte , de Tytel is , by welken deeze nieuwe Mogenheid verkiest benoemd te worden. Zie de Fader!. Hist. ten Vervolge
xan WAGENAAR , by ALLART Vde Deel
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lyk in dien van Maryland , en werd door 'deeze twee
Staaten aan de Vereenigde Staaten van America afg-eflaan ,
en door deeze beftetnd , om , naa het Jaar MDCCC , ten
zetel des Staatsbettuurs te ftrekken.
Binnen de grenzen der Stad , zyn vyf en twintig
tyd fpringende Bronnen van allerheerlykst water; en, door
putten te graaven , kan men Deeds zeer goed water bekomen ; daarenboven zullep de altoos vloeijende Stroomen ,
die thans door dat Land loopen, ten gebruike der Stad
aangewend worden.
De Eastern Branch is een der veiligae en gemaklykDe
Havens in America; genoegzaame diepte bebbende voor
de grootfte Schepen, tot omtrent vier mylen boven den
mond der Riviere: terwyl bet Kanaal digt aan den rand
der Stad loopt , ett ruimte in overvloed heeft. Deeze
Rivier heeft de diepte van dertig en vyf en dertig voeten , tot by het bovenfle gedeelte der Stad , waar de
diepte tot tusfchen de twintig en achttien voeten verminden.
De Stad, aan den grooten Postweg gelegen zynde , juist
even verre van het Noordlykst en Zuidlykst uiterfte der
Vereenigde Staaten, en ten naastenby zo van den Atlantifchen Oceaan tot de Rivier Ohio , allerbest bevaarbaar, en in
bet midden van het rykst handeldryvend Land in America,
gefchikt voor den inlandfchen aanvoer,, is verreweg de verkiesbaarfle Jigging voor de Verblyfplaats van het Congres;
en wordt de Bouw daar van thans voortgezet door den
Vaderlandlievenden yver, get alleen van het Volk in de
Vereenigde Staaten ; maar ook door dien van Vreemdelingen.
De binnenlandfche Vaart, op de Potomac Rivier, is zo
verre gevorderd , dat vlotten , belaaden met de voortbrengzelen des Lands, die Rivier en deszelfs takken afzakken, van meer dan honderd en tachtig mylen , tot
de groote Watervalien , die veertien mylen van de nieuwe
Stad afieggen. De Kanaalen , aan de groote en kleine
Watervallen zyn bykans voltooid , en de Sluizen zo
verre gevorderd , dat in den volgenden Zomer de Vaart
geheel geopend zal zyn , tusfchen de andere wateren en
de voornaamfte takken van de Potomac, 't welk eene gemeenfchap te water zal veroorzaaken , tusfchen de &ad.
Washington en de binnenfte deelen van Virginia en Maryland, door middel van de Potomac Shannandoalz, de
South Branch, Opecan, Cape Capon, Patterfins Creek, Cor100^

4c9
noochegue en Monocafy , sneer dan twee honderd myle=i ,
door een der gezondite , vermaakiykfte en vrugtbaanfe ,
oorden in America, die, in grooten overvloed, Tabak van
de beste foort, Hennip, Indiaansch Koorn , Tarwe, en andere Graanen , benevens Vrugten aan den Americaanfchert
grond eigen , voortbrengen.
De Landen aan de Potomac, boven de Stad Washington, rondsom dezelve , en zestig mylen daar beneden,
zyn hoog en droog ; overvloeijende van ontelbaare Bronnen heerlyk water : ze zyn bedekt met zwaar Timmerhout van verfcheidenerlei foort. Eenige weinige mylen
beneden de Stad, vindt men, aan de oevers van de F.
tornac , onuitputbaare bergen van Steen, van die foort
als de wine en roode Poortlandfche fteen , van welken
men thans de openbaare Stadsgebouwen oprigt. Boven
de Stad , als mede op de oevers der Riviere , vindt men zeer
veel uitmuntende Kool, Kalkfteen en Mariner, met blaauwe
Lei, waar mede men huizen dekt , van de beste foort.
Het aanleggen van deeze Stad , in zulk. eene zeer verkiesbaare Egging, en volgens zulk een fraai Plan, zal,
by volgende Geflachten , aangemerkt worden als eeme
groote proeve van het Oordeel en de Wysheid van den
tegenwoordigen Voorzitter der Vereenigde Staaten , terwyl de Naam , aan die Stad gegeeven , tot het einde der
dagen , de verpligtingen , welke de Americaanen bebben
aan een Man van dat uitfteekend Character, in leevende
geheugenisfe zal bewaaren.
Het Plan deezer Stad werd , volgens de onderrigtingen des Voorzitters van de Vereenigde Staaten , ontworpen door den Major L 'ENFANT en gnat onberwistbaar
alle andere Steden to boven ; vereenigende niet alleen gemak , geregeldheid , fraaiheid van gezigt en vryen omloop van lugt, maar alles groots en fchoons, 't welk in
eene Stad kan gebragt worden.
De Stad is verdeeld in Squarer, of groote Afdeelingen, door
Straaten recht Noord en Zuiden , Oosr en West, loopende,
't welk het grondwerk van het Plan uitmaakt. Nogthans ,
van het Capitool , het Huis des Voorzitters , en eenige
der grootfle Pleinen in de Stad, loopen Dwarsftraaten,
van het eene groote voorwerp tot het ander; 't welk niet
alleen eene verfcheidenheid van fchoone gezigten ople.
vert , maar die verveelende eenzelvigheid wegneemt, welke
zommige andere groote Steden ongevallig maakt. Deeze.
Dwarsftraaten zyn gefchikt om de afgefcheidene en wydst
DER STAD WASHINGTON.
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vaneen liggende voorwerpen te vereenigen , en door het
geheel een wederkeerig gezigt te bewaaren. — De Hoofditraaten zyn alle honderd en zestig voeten wyd, bevattende
een firaatweg van tien voeten , en een gekeizeld wandelpad van dertig voeten aan wederzyden met boomen beplant , 't welk een rutmte van tachtig voeten openlaat
voor een met fteenen bevloerden wagenweg. De overige
Straaten zyn doorgaans honderd en tien voeten wyd
met weinige van negentig voeten, uitgenomen de Noord,
Zuid, en Oust Capitool Straaten , die de breedte van
bonderd en zestig voeten hebben. De Dwarsfiraaten
draagen de Naamen van de onderfcheide Staaten, die de
Unie uitmaaken; terwyl die, welke ten Noorden en Zuidert
van bet Capitool Oostwaards loopen, den naam hebben van
East First Street , East Second Street , &c. en West-waards van het Capitool, West First Street, West Second
Street, &c. Die van het Capitool Noordwaards ilrekken ,
zyn geheeten North A Street, North Il Street , &c. en
die ten Zuiden , South A Street , South B Street , &c.
De Verdeelingen van de Stad zyn elf honderd en vyftig.
De rechthoekige Squares, of groote Afdeelingen , bevatten doorgaans van drie tot zes Acres , en zyn wederom veideeld in Onderdeelen (Lots) van veertig tot tachtig voeten
van vooren, en van omtrent honderd en lien tot drie honderd 'voeten diepte, naar de grootte .der Afdeeling.
De ongeregeide Verdeelingen , veroorzaakt door de Dwarsftraaten , zyn eenige {mai; maar over 't algemeen guintig
gelegen. De fcherpe punten zullen alle op veertig voeten worden afgefneeden, zo dat geen huis in de Stad
een fcherpen hoek zal hebben. De Loten, in deeze onge.
regelde Verdeelingen, .zullen alle een rechten hock krygen met de onderfcherde Straaten , fchoon de achterhuizen in dezelve niet gelykwydig met elkander zullen komen , 't welk geen hinder altoos veroorzaakt.
Volgens de regelen, opgegeeven en afgekondigd door den
Voorzitter der Vereenigde Staaten, ter fchikking der Gebouwen in de Stad, moeten alle Huizen van gebakken
of gehouwen Steen zyn; de muuren moeten evenwydig
loopen met de Straaten, en of onmiddelyk dear aan geplaatst weezen, of naar welgevalien inwaards opgehaald.
De voormuuren , van alle huizen in Straaten honderd en
zestig voeten breed , moeten ten minften dertig voeten
hoop zyn.
Het Plein voor het Capitool (of het Huis waar de Wetgee.
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geevencle Magten vergaderen) is 9p de fchoonfte erhevenheid in de Stad gelegen , omtrent ethic myl vl.n de
Eastern Branch , en niet veel meer van de Potomac; hebbende een volkomen gezigt op de geheele Stad zo wet
als op het rondsom gelegen Land, tot eene groote uitgeftrektheid.
Litt Huis van den Voorzitter zal ftaan op een hoog
Dpgaanden grond, niet verre van den oever van de Potomac ; een heerlyk Watergezigt hebbende, en uitziende
op het Capitoo4 en eenige andere voornaame gedeelten
der Stad.
Rechtftreeks Zuiden van het Huis des Voorzitters, en
rechr Westwaards van het Capitool, loopen twee groote
wandelperken, die eindigen aan de Potomac , en aan de
zyden zullen vercierd worden met verii:heide fraaije Gebouwen, Huizen voor Afgezanten 'van vreemde Mogenbeden , enz.
Door de geheele Stad , ter plaatze waar de Hoofdvindt men verfcheide open
ftraaten elkander kruifen
Pleinen, verfchillende gedaanten, die , groote Steden , oogst nuttig zyn , en tot geen gering cieraad
dienen.
Vyftien van de beste diet Pleinen zullen gefchikt worden voor de onderfcheidene Staaten , die de Unie uitimaaken; en niet alleen derzelver Naamen draagen maar
aan die Staaten tot gefchikte plaatzen dienen, om Stand.
'
beelden, Naalden of Kolommen, op to rigten, ter gedagtenisfe van hunne voornaame Mennen.
Op eene kleine verhevenheid, ter plaatze waar eene lyn
l'echt West van het Capitool en eene recht Zuiden van hat
Huis des Voorzitters elkander fhyden, zal een ridderlyk
Standbeeld worden opgerigt van den Generaal WASHINGTON , den tegenwoordigen Voorzitter der Vereenigde Staa

un.

Het Gebouw, waar de Masfachusfets en Georgia Straaten zamenloopen, is met de tuinen gefchikt tot een Hospitaal voor de Zeelieden.
He; Plein aan het Zuideinde van de East Eight Street is
beftemd voor de Beurs en een wandelperk. De breede
zwarte itreep, welke deels
9 loopt fangs de North B Street,
en, zich fcheidende ,, op twee plaatzen in de Eastern
Branch komt, is een Kanaal, 't welk tachtig voeten wyci
en acht voeten diep zal weezen.
Het Plein, waar de South G Street het Kanaal kruist,
AizNo. 1793. NO. 12.
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is aangelegd tot een Stadhuis en een 'Vaterkom; zynde
'er thans een vry groote waterfprong in 't midden.
Op het Plein , aan de vereeniging der beide Rivieren;
zal een Sterkte gebouwd, en zullen daar Magazynen en
Arfenaalen aangelegd, worden.
Aan het Oosteinde van de East Capitol Street zal men
een Brug bouwen. De tegenwoordige overgang der Ri.
viere is aan het benedeneinde van de Kentucky Street,
waar de groote weg thans de Eastern Branch kruist.
De Tyber,, welke het voornaamfte water is dat door de
Stad loopt , zal verzameld worden in een groote Verlaatplaats, bezyden het Capitool, van waar men het in pypen
zal leiden na de onderfcheide deelen der Stad ; terwyl
het overtollige water , in fchoone watervai/en , door de
openbaare tuinen ten Wester; van bet Capitool in het Kanaal zal vloeijen.
In verfcheide gedeelten van de Stad zyn plaatzen , beflemd, voor Markten„ Kerken, Vergaderplaatzen, Schouwburgen , enz.
De Voorzitter der Vereenlgde Staaten, deeze Stad ten
zetel des Beituurs beftemmende, verwierf van de Itigenaars des Gronds om een zeker gedeelte van de Loten,
in iedet gedeelte of to ftaan , out verkogt to worden onder zyn opzigt ; en dat het beloop, daar van alleen zou
bekeerd worden tot openbaare Gebouwen, en andere Werken van algemeen nut. Deeze vergunning.za/ omtrent
15000 L.oten uitleveren , en genoegzaana weezen, niet alleen om de openbaare Gebouwen op te rigten , maar om
het Kanaal te graaven , de Waterleidingen door de Stad
te maaken , de Wegen
beitraaten ea to verlichten;
welk eene zwaare helasting , w,elke in andere Steden
plaats heeft, zal voorkomen, en gevolglyk de Loten eene
veel grooter waarde 4oen krygen.
De Geldopfchietingen van Virginia en Maryland tot
bier toe genoegzamn zynde heeft men weinig van de
openbaare Loten verkogt; doch de Verkooping is aangeflagen , tegen den zeventienden van September deezes'
Jaars.
In January, jongstleden, zyn de meeste Straaten afgeperkt ,
en de groote Afdeelingen (Squares) in kleindere (Lots) on.
derfcheiden. Het Kanaal was ten deele gegraaven , en het
grootite gedeelte der Bonwitoffen voor de openbaare Gebou.
wen, die gebeel van gepolyst hardfteen zullen weezen, word= thans, Met alien mogelyken fpoed, aangevoerd. In den
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voorleden Zomer bouwde men reeds verfcheide Huizen
voor byzondere Perfoonen , en vet ie der Eigenaaren van
Loten maakten zich toen gereed om in den volgenden
Zomer te bouweri.

3) AMON.
ERNSTIG! OVEEDENKING IN DEN HERFST.

A angename,

ftreelende, warme , verkwikkelyke en koesterende, Zomerdagen! Gy zyt van ons geweken , met alle uwe
vermakelyke fchoonheden ! De Zomer is geivelten ; alle die
fchoonheden zyn verdwenen! De verkwikkelykheden der Lente, en de liefelykheden van den Zomer, hebben ons verlaten !
Waar zyn uwe fchoone dagen, .waar uwe verkwikkelyke nagten, gebleven ? — De liefelykheden van de Lente zyn niet
meer
de fchoone Zomerdagen zyn voorby gegaan.
Het lieflyk ruikend gebloemte van de geurige Lente is verdord.
— De welruikende Zomerkruiden verftorven , en eene dood.
fche naarheid begint derzelver pints te vervangen. — De
bladeren tier boomen en digte bosfchen beginnen of te vallen ;
de Veld- en Zomervrugten zyn in de Schuuren ingezameld. —
Het fchoone verdwynt, of is reeds verdwenen. — Het Aardryk begint te verdorren, en heeft weinig bevalligs meer. —
Welk eene verbazende verandering befpeurt men, alrede in al
de Natuurt Welk eene verbazende verwisfeling! — Waar men nog
onlangs het bly .gefchater van de vrolyke Boschbewooners hoarde, daar loeit nu het , gehuil van felle herfstwinden door de
halfverdorde rakken. — Waar men nog onlangs het fchommelend loof am de dunne takies door de ligte Zefirs zag
bevende bewegen , daar huilen nu vaak de loeijende herfst.
ftormen door. — En daar de zoetzingende Nagtegaal, onder
het malfte groen, at zingende, met haar Iiefelyk geluid de digte bosfchen plagt te vervuilen , daar begint de gemeenzame
Musch van koude re verftyven , met een treurig gezigt de
ftervende Natuur te befchouwen. — De weelige Akkers, nog
korts geleden met goudgeel koorn verfierd, zyn nu met dorre
ftoppelen vervuld. — Alle de groene beemden, waar het
loeijend Vee korts nog weelig graasde , verdorren langzamerhand. — De Tuureluur en de wapperende Kieviet gaan ware
mere Streeken opzoeken. — Gelyk ook de vlugge Zwaluw,
die ophoud fangs de wyde vlakten re fcheeren ; zo ook de
fnelvliegende Daak, die niet meer in de velden word gehoord,
en de vrolyke Leeuwrik begint ook zyne gezangen te !taken.
De alkoesterende Zon , welke hare verkwikkelyke gut.
Idea firalen vroeg op 't aardryk nederfchoot, Loud haren beer.

Nn2
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iyken glans nu 'auger re rug, is vaak met dikke neveis orngeven , of blyft geheele (lava onzigtbaar, of vertoont zich
zeer flauw, en als in eene kwynentle gedaante alles trekt
ais cen treurig rouwkleed nan , en heeft een droevig aanzien
al de Natuur neigt als tot den flaap, of begins zich
fierveude re vertoonen: De tedere grasfcheutjes gaan verdorren;
al het gebloemt verdort , valt af, of word door de beastbuijen geplonderd — al het Veldvermaak gaat verdwynen —
en al wat verkwikking aanbragt krygt nu alrede een treurig
aanzien — allerwege, waar men 't gezigt heen wend,begint
zich eene droefgeestige naarbeid te vertoonen — eene vervelende een'zaamheid eene doodlyke flute! Waar Zyn nu
life de verkwikkelyke vennakelykheden van den Zorner!
Waar alle de fchoonheden der Namur! — Her barre Jaarfaifoen heeft ons title die fchoonheden voor een groot deel
ontnomen, alles ,voor 't nicest geroofd —
begins al de
Natuur in eene akelige fomberheid te verkeeren. Zo vliegen
de verkwikkelyke Lentedagen, zo de aangename Zomerverma.
ken, fchielyk daar heenert.-- De Herfst komt,en deze word
ras vervangen door den beveuden Winter. — Weldra word
alles geplonderd door de nypende e de barfche, noordewinden
al war de Herfst nog fpaart,' plondert weldra de Winter door zyne barre noorderbuijen ; en daar de Velden en
wyde Vlaktert met een groen tapyt, doormengd met wonderbare verfeheidenheid van kleuren, overdekt waren, daar ligt dart
een wit kleed van fneeuw overheen gefpreid, of al 't aardryk
is met een harde yskorst overdekt, die byna ondoordringbaar
lc . Daar men kort te vooren cluilentlen van Vischjes zag
fpartelen, ziec men dau den vluggen Schaatsryder over keen
glyden, bykans even fnel ais de lige winden — en duizend oraliandigheden nicer; welke men anders op het Land ziet verrigren.
Dart de Herfst fchenkt ook nit haren milden fchoot een aantat, een ryken overvloed, van edele en fmakelyke vrugten. —
Witte en blauwe Druiven ziet men aan de edele Wynrank
pronken , die de tong en finaak vergasten. — De noeste
Landman is 210M bezig zyne vrugten in te zamelen tot voorroad in den Winter. — Hem valt de Type Peer in de pink.
kende hand. — Dear vergadert by voile manden met blozende en frnakelyke Appelen.— Hier komt het vrolyk Landmeisje, dragende aan beide amen korven vol witte en blauwe
Pruimen, die in frnaak de edele Perfik evenaren. De Herfst
is mild in gefchenken — gemeste Runderen — vette
Schapen ook verfiert by onze tafels met het edelst en
finakelykst Wildbraad— met de fynfle Visch, terwyl men ook
vergast word op hartverkwikkende Oesters. Zo mild is de
Herfst , en fchenkt ons nog duizend en duizend weldadigheboden meer.
D2:1 de Herfst berinnert my ook, hoe ras des menfchen !emus-,
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vensdagen dear heenen . fnellen. De frisfche Jeugd aart de bloeijende Lente, de manbare Jaren aan den milden en yrugtryken
Zomer, de afnemende Ouderdom aan den fchralen Herfst, en
de hevende Grysheld, wanneer wy gaan fierven, aan den ril.
leaden en doodsnaren Winter , gelyk. — Hoe haastig vilegen onze dagen heenen ; de bevende Ouderdom komt ras op
wolle fchoenen, en wy fterven, even gelyk al de Natuur ilerft
in den bevrozen Winter!
Schielyk word de bloemteelende en liefelyke Lente gevolgd
door den brandenden en koorndragenden Zomer deze weer
van den ftormwekkenden Herfst, en is die voorby , dan volgt
de bevende, de rillende, Winter — welhaast zien wy niets
dan akelige, dan doodfche, naarheid welhaast zien wy al
de Natuur in haar doodgewaad Van al dat hartftree/ende, nog
zo onlangs op de velden te zien, zal 'er dan niers meer te
vinden zyn niers meer zyn overgebleven. Geen
item zal zich fchier meet verheffen. — Het ruifehen der zitveren beekjes houd op, Ian Welker groenen kant wy, uuren
=men , met vermaak zaten te luisteren , terwyl •onze woflige liudden in de wyde viakten graasden , en door elkanderen dartelden. — Dan houden de rairchende beekjes op,
baare kristallyne golfjes worden -door de •konde Yerftyfel, haar
Geene harderadeuntjes worvloeibaar vogt word verhard
den daft meer in de begraasde velden gehoord — de velden
zyn ook niet meet gras- of klaverryk ze zyn verdord,
en vertoonen zich in eene kwynende, in eene flervende, gedaante. —jn plants van vrolyke baidersdeuntjes, hoort men
dan het gegone der huilende, der fherpende, noordewinden.
,,Mlles is dan gelyk Ian eene harre woesteny., aan eene huilende
wildernis. — Nets ontdekt men alsdan, werwaards men het
oog wend, dan eene treurige naargeestigheid, niers dan ellende en doodfche naarheid — al het Vee word opgeflooten in
warme fiallen. — Dan zal Damon aan den rookenden heard,
overdenkende de vermaaklykheden van • den Zomer, overwegen
de tegenovergeftelde treurige naarheid van den Winter , waarin
alles eenzaam, waarin alles verdord en geflorven, waarin alles
treurig en near, is. — Zo nadert vast de bevende Winter op
bode fchoenen. — Dan de vrugcdragende Herfst fchenkt ons
nog mien ryken overvloed van Boom yrugtetv en Veldgewasfen — !evert aan het gezigc nog eene menigte van Kruiden en Veidbloempjes die niet verdord zyn. Het Starrenkruid
fleet nog in vollen bloei verheft zyne toppen nog in de
hoogte, en verfiert allerwege de kanten der flooten. — De
ruikende Kamillen tieren nog de voider, op , en de Waterweegbree, het Fonteinkruid en de Waternimphen, dryven nog op
het vloeibaar kristal ook is de ruikende iVlajoleine, de
groene Maluwe en het regtopflaand Standelltruid , met de paarfche
en witte Brunelle, nog Met ten eeuemaal verdord. — Men
Nn3
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vind . nog in de velden den Ononis , den Kruisdistel, en de
paarfche Affillantes. Kool en. Aardvrugten verfehafteu op
onze tafels aangename en finakelyke geregten. Roode Beete,
de heileaMe en losmakende Endyvie ...... Maar, helaas I welwelhaast is van dit Mies niets ineer — geen
baaSt
fpoor sneer, te vinden, dan bier 'en daar een vetdorde fleet,
-teen vecdtoogde ftruik. Al het felibone, al het aangename, is
van een zeer korten duur. — De jeegdige bloempjes bloeijen maar korte otagen. De tedere en ruikendfte kruiden ver°
dorren haastig.
Zo zyn onze levensdagen ook ken, zee
kort, van duur
"taut, ja-haastig, nadert de rriltende Winouderdoms wanneet wy de Herfstdagen 'onzes levens
ter
bereikt hebben
dan komt de dood zich by- ens aanmelden -- dan doer by ons verdorren even ais de Winter at
het kruid- en veldgewas verclort
dan — dan gaan
fterven, en daar komt- dan Ardor ens nimmer Lente Of Zomer
Neer. Wy dragen 'in den Herfit van oris leven dan dragen wy eetst type vtugten ... Maar den bereiden wy ons,
wy zemelen op voor den Winter., oin ores leven of re leggen.
Een drom van ongemakken valt op ons aan , die al
het aangename des levens, al het vermaak, wegnemen, en ein.
delyk ons dden nedfflorcen in het ftof, en ons doen wederkeeren tot de aarde, onzer alter Motder, uit welke wy geno.
then yn.
Pus- fat Damon , in zyne Mite Hardersbut, dus rat hy, in diep
gepeins, te overdenken de wisfeling der Jaarfaifoenen — de
vergangelykheid van al het onderniaaniche, en de broosheid , de
onftandvastigheid, van 's menfchen leven, terwyl de Itine nags
hem eiedelyk ter , ruste riep , en by zich nedervlyde in de
isweele armen van eenen verkwikkelyken en zagten flaap.
••••••■••

OnZeS

C.

v.

D.

G.

EEN RERLY1 MAN GESCHETST.

ren Eerlyk Man is by, die naauwkeurig zorge draagt dat

hy door de verkeerde Zeden, de buitenfpoorige Leevenswyze, en de zondige Gewoonten, zyner Medenatuurgenooten
flier bedorven wordt.
Ecia Eerlyk Man handelt, in Mlle zaaken, nit beginzelen van
Reden en Godsdienst; vermydt niets meet, dan- zynen Naas.
ten het gerinette nadeel toe te brengen ; Mgt niets verfoeilyker,, dan laage ftreeken en Jaffe vleieryen , om tot eer en aan•
zien naar de Waereld te geraaken.
Eery Ee)13k Man doet nimmer lets, dan het geen hem bitlyk en r:gimaatig voorkomt; pryst nimmer iets, waarin by
geen
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geen zweemfel van deugd en reden befpeurt; verfoeit en veragt de gemaaktheid der Schynheiligen tot in zyne ziele; (telt
geenen roem in eene gezogte vertooning van deugd , maar
houdt zich altoos aan de zyde der geenen, die opregt wandelen voor hunnen God.
Een Eerlyk Man zoekt uit zyn hart altoos te verbannen alle
beginzelen en beweegingen van Eerzugc, Wraak eta Gierigheid;
ja heeft geene andere oognierken, dan om alle zyne Handelin.
gen, naar het Voorfchrift van Reden en Godsdienst, zo veet
in zyn vermagen is , geftadig en by aanhoudenheid in te
ten , en dus Maatig , Regoaardig en Godzaligtk , te leeven
eleeze tegentoordige Waereld.
Een Eerlyk Nan zal door Voorfpoed niet tot Trotschheid,
door Tegenfpoed niet tot Wanhoap , vervoerd worden ; by
vervoit , met naauwgezetheid , elle• de gezellige Pligten , eta
niet alieen deeze, maar ook, inzonderheid , die, welke in bet
byzonder pp zynen Schepper en Onderhouder, en op zichzei.
yen , betteklyk zyn.
Een Eerlyk Man is een goed Huisvader, een tederlievend
Egtgenoot , een getrouw Vriend , een waardig Burger , een
verfiandig Voorftander van Godsdienitige en Burgerlyke Vrykeid.
Ms Varier, tregt by zynen Kinderen niet alleen eerie Be.
fchaafde, maar ook eene Christlyke, Opvoeding te geeven.
Ms Egtgenoot, is zyne hove Wederhelfc het eenige Voorwerp zyner begeerten.
Als Vriend, behartigt by het welzyn van zynen Vriend met de
uiterfte zorgvuldigheid ; hy zorgt voor zyns Vriends tydlyk en
eeuwig welzyn , tot dat de dood cane droevige fcheiding
maakt.
Een Eerlyk Man tragt nook naar zulke Ampten of Bedieningen, die boven zyn vermogen zyn; die, in welken by ge.
plaatst is , bekleedt by met roem en agting; by handelt
onregtvaardig , al konde hy 'er een Kroon mede verdienen: met een woord, hy leeft in eene bedorvene en verleidende Waereid zonder de Menigte in booze zaakcn te 7olgen.
Een Eerlyk IVIan wikkelt zich nirnmer in ligtvaardige be/of:.
ten , is altoos gewoon de waarheid te fpreeken , en nimtner
zich van de geringfte leugen to bedienen; dapper en kloekmoedig, behaagt hem egter geenzins die valfche onvertzaagdheld , waarin zelfs de lafhartigften hunuen roem ftellen; by
wreekt zich door zwygen , en fomwylen zelfs door nieuwe
dienften, waardoor by zyne ergtte Vyanden aan zich zoekt te
verplichten: verkort men hem in zyn Eer en goeden Naam,
by zal , indien de noodzaaklykheid het vordert , dezelven ze.
eliglyk , en met befcheidenheid , verdedigen , zonder zich in
lasterlyke woorden of daaden tegen zynen. Belechger brit to laa•
ten

Scra
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ten ; en doer gy hem den kleinflen dienst, zyne erkentenis zai
dra volgen, indien by 'er reeds te vooren geen bewys van gegeeven heefr.
Een Eerlj k Man neemt alle zyne maatregelen in diet voege,
clat by niet overrompeld worde dan nadat alle" veorzorgen
vrugteloos bevonden zyn; zyn groot vooruirzigt maakt hem,
(om my dus nit te drukken) meester van het toekomende ea
cloec hem de gevolgen zyner ontwerpen en plannen duidelyk
vooruit zien; by ziet het gevaar, met eene ongemeene onvert.
zaagdheid , te gemoete , maar werpt zich niet roekeloos in 't
zelve; verflandig in alle zyne Handelingen zynde: en wat zyten, betreft, hierin gedraagc by zich, als een Chrisnen
ten, mar het Voorfchrift van het heilig Byhelwoord: dan, hy
begeert daarin Met wys te zyn boven het geen gefchreeven is;
ja, als eon regtgeaart Christen en een Eerlyk Man, let hy op
zichzelven, fpreekt van niemand kwaad, veroordeelt niet ligtelyk , en zoekt zyne drifren deeds in •bedwang re houdenc
verwervende dus de Agting van alle Braaven, en de Goed.
keuring des Allerhoogaeu.
Ja , deeze is het, en deeze
alleen , die God

epregt bemint,
Die 't recht betragt Naar zyn vermogen,
Wiens hart de zuiv're waarheid mint,
Zish aan de onkreuk'bre trona) verbin ,
En fchuld'loos blyft van fnoode logen.
Die nooit zyns Naastens roern bevlekt,
Of hem door aaterklap beledigs,
b van vriendfchap dekt ,
Geen haat in fchyn
Niet ligt tot gramfchap wordt verwekt,
Zich met befcheidenheid verdedigt.
Die zynen Medgezel niet fineradt,
Nooit listig erg vat under 't fpreeken,
Niet dan verworpen boosheid haat,
Hein eert die zich op God verlaat,
Geen eed, hoe fchadelyk, zal breeken.
Die float zyn geld op woeker geeft,
Geen gaaven neemt am 't recht te krenken,
De on/chuld tot een voorfpraak heeft:
God zal hem, die zo heilig kelt ,
alet nimmer etndend heil befchenken.

MENGELWERK,
'TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAP ■
PEN , BETKEKKELYK.

ILETS 'ovra. DE ALTAAREN.

D,

(Naar het ilogrillitsch.)

meeste Altaaren der vroegfte waereld fchynen oorfpronglyk enkel Gedenktekenen geweest te zyn , die
men oprichtte, uit dankbaarheid en eerbied tot God voor
zekere uitfteekende blyken en bewyzen zynet zeer byzondere tegenwoordigheid en goedheid; — Gtdenktekenen niet flegts voor zich zelven , op dat men,
wederom aan die plaats komende , en door dat tekerz
aan Gods goedheid herinnerd wordende, Hem nogrhaalg
daarvoor danken , of op bet Zelve offeren, zop ;, maar
ook voor anderen, die men bier door , wanneer hdn zulk
een Altaar in 't oog viel , aan God en zyne goedheid
herinnerde, en tot het gebed en offeren, afs 't ware,
aanfpoorde. Op deze wyze maakteli dergelyke Altaareti
als gedenktekenen van dankbaarheid en eerbied 9111k
trent God -- de plaatzen, waar zy opgericht wierden,
tevens tot plaatzen van Godsdienst. Uit dien hoofde.
noemde yawn de plaats , welke door eenen Godlyken
droom voor hem zo gewigtig geworden was , 7titty7t),
gene plaats Godr , waar God op eene geheel byzondere
wyze fcheen tegenwoordig te zyri, en waar Hy dus op
de gefchiktite wyze te vereeren was, GENES. XXVIII: 16.
en volgg. Hiertoe beftemde by ook aanftonds dezelve
huiS Gods,
vs. 18 , en noemde nu de Stad Bethel, d.
verge]. btlivas. XXXV: De plaatze des Altaars, welk
by hier naderhand oprichtte, bekleeddc voorheen de Steen,
op welken Jnicor. dien Godlyken droom gehad had ,
en welken by , tot een gedenkteken van een byzonder
genadewys van God, oprichtte en met olie begoot, waardoor by hem van andere Steenen onderfcheiden , en, als
't ware , tot een Altaar inwijden wilde. Derhalven is het
openbaar,, dat het Altaar, welk JAKOB oprichtte, volgens
zyne bedoeling , het zelfde ware, het geen de, door hem van te
'ooren opgerichte , Steen vas; een gedenkteken ter eere van
MENG. 1793. NO. 13.
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Gods
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Gods goedheid , die zich door eene merkwaardige verfchyning en. toezegging aan hem verheerlykt hadde , en
een herinneringsteken aan de vereering, die men God verfchuldigd is. Het is waarfehynlyk , dat de van AERAHAM,
GENES. XII: 7, 8. MI: 14. ISAAK , GENES. XXVI; 25 en
JA4013 , GENES. XXXIII: ao, opgerichtte Altaaren dezelfde
bedoeling gehad hebben , zo als dan in de beide laattle
plaatzen het aanroepen van Gods naam , uitdruklyk , met
het bouwen van het Altaar verbonden word.
Dan de eerfte oorfprong, de eerfte beftemming, der Altaaren , is toch wel by het offeren , by gevolg in zeer
vroege tyden, te zoeken, Naarnlyk, men bragt God, tot
een telten van eerbied en de goede geneigdheden van zyn
bait, gefchenken ; gefchenken, zo als men in de
kindschtarid der waereld had , en voor de behoeften
der vroege waereld gefchikt waren , fpyze en
drank. Maar nu was de vraag , op welke wyze men
deie gefchenken zou brengen , en het natuurlykite en
eerfte, waarop men moest valien, was de gedachte, om
voor God eene zoort van tafel te maaken , zoo als men
gewoon was die in de vroegfte tyden te hebben en te
fiebruiken eene, boven de aarde een weinig verheven,
plaats van aarde ,, zooden of iteenen , Ran welke men gevoeglyk koxt zitten en fpyzen , dezelven van het
gemeenc gebruik afgezonderd te houden , en daarop de
gefchenken, door welke men de goede geneigdheden van
zyn hart omtrent God wilde aan den dag leggen , te plaatzen„ en door het verbranden , en wel door den daarvan
in de hoogte ftygenden damp , Gode , als 't ware, te doen
genieten , waarmede men Hem tevens nog eene andere eer meende te bewyzen. Want het rooken hield
men in de oude waereld voor een even zoo algemeen
erkend bewys van eer als de gefchenken ; dankgevoel
en eerbied omtrent God waren, derhalven , wel de eerfte
oorfprong der Offers en Altaaren. Zie HEZEL Bibelwerk,,
Th. I. bey. 3. Mof. r , a. a. b.
Uit dankbaarheid gaf men , als 't ware„ een gedeelte
van `zyn vermogen , en zyne behoeften, aan deszelfs weldaadigen Geever te rug. De Altaaren waren, volgens hunne
oorfpronglyke bedoeling, in deze betrekking, by gevolg
niets anders dan Tafels , die men voor God , tot een
teken van de goede gezindheid van zyn hart, en byzonder van zyne kinderlyke dankbaarheid , met fpyzen,
gefchenken , voorzag. Maar tevens zocht men ook
daar-
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dairdoor , naar de zeden der oude waereld , God zyne
onderdanigheid en eerbied te betuigen , als men deze gefchenken verbrandde , en met derzelver damp , als 't
ware, tot eer van God rookie. In deze betrekking waren
de Altaaren, derhalven , volgens de toen 'mange kindfche
begrippen der waereld, als haarditeden voor God, 'op wel,
ke men, ter verheerlyking zyner grootheid en magt , en
ten teken van zyne eerbieding, de aangebragte offeranden
verbrandde, en ter zyner eere in rook liet opitygen. —
Het eerite Altaar, waarvan melding gemaakt word, is dat,
welk NOACH bouwde , GENES. VIII: 2o waarfchynlyk yap aarde , zooden of fteenen. Of KAIN en ABEL by
hunne eerfte offers , GEN. IV: 3 en volgg. reeds Altaaren gebouwd hebben , kan men noch bevestigen , nocIt
ontken nen. Na NOACH bouwde ABRAHAM Altaaren ,
GEN. XII: 7 , ■;. XIII: 14. XXII: 9. tot gedenktekenen
van Gods goedheid , en op die plaatzen , aiwaar zy God
vereeren, dat is, Hem offerers en aanbidden, wilden. —
Dit waren de Altaaren der Aartsvaderen; gedenktekenen
van Gods goedheid, en tevens plaatzen van den flaatigert
Godsdienst , Offerplaatzen, Wy vinden zulken ook
nog in laatere tyden. Zoo richtte b. v. MOSES een Altaar op, ter gedachrenis van den , door Gods byftand ,
bevochten zegen op de Amalekiten , en noeinde het, geheel naar de wyze der Autsvaderen , JEHOVA NISSI , de
Beer is myn banier, rxon. XVII: 15. MOSES bouwde
'er nog een ook als een Gedenkteken , maar op welk
tevens ook gebferd wierd , EXOD. XXIV. 4-7 en volgg.
Ook het Altaar op den berg Ebal, DEUT. XXVII:
en volgg. josuA VIII: 3o en volgg. tnos:st , naar het
fchynt , insgelyks , en even zoo wet, als- de, daarby op te
richtene en met de Godlyke wet te befchryvene , fleenen ,
een gedenkteken der openlyke en plegtig herhaalde bekendmaaking en infcherping der Godlyke wet zyn. Want,
wanneer het enket en adleen voor het toenmaalig offerers
was beftemd geweest ; kon men vraagen , waarom dart
ook niet clittnaal , gelyk anders altyd , het gewoonlyke
Brandoffer Altaar was gebruikt ? Een bloot gedenkteken voor de nakomelin gfchap moest integendeel het,
aan geene zyde des yordaans , door de twee en een
halve ftamme gebouwde , Altaar zyn , JOSUA XXII: 10-34;
want zoo verklaaren zy zich zelven op de aangehaalde
plaats , vs. s3-29, dat zy nook van voorneernens geweest waren, noch jittinvA (tegen LEM'. XVII; 3, 9.)
nych
0 t.) d
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noch ook andere Goden, buiten JEnovn, op. hetzelve
te offerer. Zoo bouwde ook GIDEON , tot een Gedenkteken zyner behoudenis , een Altaar , welk by JELIOVA
SC HALOM JEHOVA myn behoeder,, (in onze Staaten overzetting, de Heer is vrede) noemde. Ook sAuL's Altaar
moest een dankbaar Gedenkteken , voor de , hem van
God verleende, heerlyke overwinning over de Filillynen,
zyn.
Daar de oudfle Hebreeuwen, gelyk alle oude Voiken
hunnen Godsdienst het heist , of onder fchaduwryke boomen, GEN. XXI: 33, of op de bergen, gewoon waren te
verrichten; kan men gernaklyk denken, dat men hier wel
de oudite .Altaaren moet zoeken. ARRA HAM bouwde
reeds onder den Eikenboom van Mamre een Altaar
GEN. XII: 7. XIII 18; daar de Eikenboomen byzonder
een hooren ouderdom bereiken, fchaduwryke plaatzen
reeds op zich zelve iets plegtigs en itaatigs hebben , en
voor de Oosterlingen dubbeld fchatbaar zyn , kan men
zeer wel beg rypen, waarom men bier der Godheid zoo
vroeg Altaaren toewydde, en vervolgens in 't gemeen het
bosch in zoo hooge waarde, en zoo heilig, Meld.
Maar dan bediende men zich ook , in 't begin , van de
Bergen-, om te ofFeren , en zynen Godsdienst te verrichten , dewyl men veelligt de Godheid zich hier nader
dacht, en zich ten eerflen verhooring beloofde. De Heidenen , ten minflen, offerden deswegens byzonder gaarne
op bergen, om dat zy waanden, dat de Goden van daar
huu gebed het best konden hooren. Notion richtte ten
Bien einde op den berg Ararat een Altaar op , op welk
by JEHOVA offerde , GEN. VIII: 20. ABRAHAM moest
op den berg Moria zynen Zoon offeren , en bouwde daar
een Altaar, GEN. XXII: t, en volgg. en JAKOB offerde insgelyks op eenen berg, GEN. XXXI: 54. Op den berg Ho.
reb of Sinai moest, zelfs volgens het uitdruklyk bevel van
God, Godsclientlig eerbewys verricht worden, EXOD. ilk
Ia. Op denzelven wierd ook de Wet gegeeven, en aan
deszelfs voet door MOSES een Altaar opgericht. 1k
meene in deze gewoonte der Aartsvaderen over het gemeen veel gevoel voor Gods grootheid en majeffeit te
ovadekken, en zott ter plegtige vereering van God gem
gefchikter pints weeten dan bergen en hoogten, alwaar
men zich zelven zoo klein , zoo zwak — en nogthans
zoo groot, en van Godlyken oorfprong, gevoelt; alwaar
men de altuagt en goedheid des Scheppers , in zoo
me-
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menigvuldige voorwerpen , rondom zich verbreid ziet ,
bewondert en met verbaazing aanfchouwt, en in dezelve
den wyzen , grooten , goeden Schepper zelve zoo naby
gevoelt, 6! zeker hier, in den hoogen, wyduitgeftrekten,
tempel zyner Natuur, in welke alles zoo luid zyne Godlyke heerlykheid verkondigt , kon men Hem de fchoonfte
Altaaren bouwen, en dit was ook waarfchynlyk de eerfte
rede, waarom men dit zoo vroeg gebruik , om JEHOVA
op bergen offer- en vereeringplaatzen op te richten , behield en navolgde.
Nog een woord van het Altaar van aarde , welk MOSES v6Or de inrichting van den volkomener uitwendigen
Godsdienst op hoog bevel moest bouwen , Exoo. XX:
24 en volgg. Dit Altaar moest, naamlyk, waarfchynlyk
van aarde vervaardigd worden , daar het op deze wyze overal in de woesteny, en met ligte moeite, gebouwd
kon worden , en dus de offeranden daardoor niet opgehouden worden; welk gebeurd zou zyn , als 'er van de
Ifralieten in de woesteny op elke legerplaats een moeilyker en . kunftiger Altaar had moeten gebouwd worden ;
derhalven moest 'er een geheel gemeen, met ligte moeite, in weinig oogenblikken , overal te vervaardigen, Altaar
opgericht worden ; een Aitaar, zoo als het de Starnvaders des yolks , een ABRAHAM, isAAk en jAkon , reeds
bouwden. Wilde men nogthans een Altaar van iteenen
oprichten , zoo moesten flegts, geene gehouwene, maar
geheele , fteenen , over welke geen yzer bewogen was,
(jos. VIII: 31.) dat is ruwe, onbearbeide , fleenen , daartoe
genomen worden, (DEUT. XXVII: 5.); waarfchynlyk weer
daarom, om, door de toe bereidzels tot den Godsdienst,
den Godsdienst zelve niet op te houden. Urn dezelfde redenen moest het ook niet, •gelyk by de Egypte,
naaren en andere volken wel in gebruik was, zoo hoog
gebouwd worden, dat men noodig had, om met trapnen,
of langs eene ladder, op hetzelve te klimmen waarby hier nog de gewigtige omftandigheid_komt ; op dat
de fchaamte van den offerenden Priester Van het volk niet
gezien zou worden , vs. 26 , wanneer by naamlyk met
eeuen trap of ladder op een zeer hoog Altaar opklom; want de Oosterlingen, en byzonder de oude Hebreeuwen , droegen geene broeken. Deze wierden den
Priesters , EXOD. XXVIJI: 4a , eerst verordend; en nog
heden ten dage worden zy in het algemeen in het Oosten niet gedraagen.
0o3

Ee•

IETS OVER DE ALTAAREN.
gt 4
Eenigen tyd daar na , toen de uitwendige Godsdienst
der Ifraelieten beter ingericht wierd, moesten twee Altaaren uit Akacien bout gemaakt, en het eene en groote (het
Brandoffer- Altaar) met koper , en het kleinere (het ReukAltaar) met goudene plaaten , overtrokken worden.
Zederd de Levitifche Godsdienst ingericht wierd, durfden de Ifraelieten , op verlies van het lfraelitifche Burgerreek , zich van geen ander Altaar bedienen , dan van
het :;root Brandoffer-Altaar in het Heiligdotn , I-EVIT.
XVII: 8, 9. Dit wierd vermoedlyk bevolen , op dat de
offeranden older bet beflendig opzigt der Priesters verricht
wierden, geene wanorden invloeien ,,, en in het byzonder
de afgodery , tot welke de Ifraelieten zoo eene groote
geneigdheid badden , voorgekomen mogt worden. WY
vinden , intusfeben , dat , byzonder ten tyde van het
verval van den Ifraelitifchen Godsdienst, ook elders Altaaren gebouwd zyn, en daarop geofferd is, RICHT. XXI:
Kole. 5 en volgg. En hoe dikwerf leest men
daarenboven, byzonder onder de Koningen, na de verdeeling des ryks: dat het yolk &Ter& op de hoogten, want-onder niet altoos regelrecht hoogten van afgoden zyn te
'verftaan , tnaar zomtyds zulke, die zich het yolk, naar
eigen willekeur, tegen de uitdruklyke Levitifche wet, ter
vereering van J.EkrovA, had verkozen. Zoo bouwde AARON
ook een Altaar, toen by bet yolk , op deszelfs onfluitnige begeerte , een Zinnebeeld van den God JEHOVA Ingest
et:taken , waarop insgelyks ge011erd wierd , EXOD.
XXXII: 5, 6.
Eindelyk valt aan te merken, dat de Altaaren nog een
byzonder gebruik hadden , dat men Eich van dezelve by
Mlle oude volken , van waar ook by de Hebreemven ,
ials ivykplaatzen, bediende; nogthans fchynt dit, in meenig
geval , in de daad , wanvoegelyk , en Gode beledigend, gebruik , door de verordende byzondere Vryfleden,
ialfchoon niet geheel afgefchaft , evenwel geheel zeidzamn
gemaakt te zyn. Ook bier is de wet van MOSES zeer
verflandig. Volgens derzelver bepaaling, zogt de opzettyke misdaadiger te vergeefs eene wykplaats by het Altaar EXOD. XXI: 14; echter verbiedt zy in 't algemeen niet het Altaar tot eene wykplaats te gebruiken , zelfs nadat de zoogenaamde Vryfteden reeds verordend waren. Wy vinden ilegts twee plaatzen, dat het
Altaar tot eene wykplaats is gebruikt; van den weerfpanne-
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ADONIA , die aanfpraak op de kroon maakte, I RON.
I: 50 en volgg. , welke vergifnis verkreeg; en van joAa ,
i KON. 28-34 , welke , als een opzetlyk doodflaager , volgens de even aangehaalde wet van MOSES, BMW.
XXI: 14 , gedood wierd.
In de eerfle tyden van het N. T. had men , zoo als
men zeer natuurlyk kan verwagten , geene Altaaren, daar
de Christlyke Godsdienst de offeranden deed ophouden.
intusfchen wierden, ten behoeve van liefdemaaltyden , en
van het heilig Avondmaal, houten tafels gebruikt , welke
Itlenfie Domini S. Dominica , (I KOR. X: at) Sacs+, enk.
maar ook Altaaren, (Ara , Altaria Thylia,rteria , welk
baffle woord van het Altaar in den tempel te 7erufalem,
MATTEL V: 23, 24. I KOR. IX: 13. X: 18 voorkorntj
genoemd worden. Naar alle vermoeden is het denk:
beeld der eerfla Christenen van het Avondmaal mule
eene rede , waarom men zich van deze uitdrukkingeit
bediende. Men kan, in de daad , niet wei ontkennen ,
dat het begrip van een Offer, doch van zulk een, dat
de Christenen op eene zinnebeeldige wyze aan dat
CHRISTUS Gode eenmaal toegebragte, offer heritmerde, dat
geen geweest zy, welk men dikwerf reeds in de vroegfte tyden met het Avondmaal verbonden heeft. get was
bun deriviven een Offer van Dankzegging en des Gebeds,
Gode toegeheiligd „door cmusTus, voor de, door denzelyen aangebragte, Verzoening , waaraan men , door deze
zinnebeeldige daad, op eene plegtige wyze herinnerd werd ;
waarby men zynen dood verkondigde, en zich tot eenen
Gode wclbehaagelyken wandel op het heiligst verbond,
zoo als, by de offeranden der Ouden, Verbonden en Ver.
dragen gefloten wierden ; terwyl de onderhandelende partyen tusfchen de offerftukken doorgingen ; zoo dat de
offermaaltyden eigenlyk eonvivia foderalia waren. — Zederd de tyden van KONSTANTYN den Grooten , begot/
men deze tafels, of zoogenaamde Altaaren, Welke, vol.
gens het getuigenis van AUGUST INUS en anderen , in 't
begin van hout waren , van item te maaken , en dp
de Kerkvergadering te Epaon , in het Jaar Soy, wierd ,
Can. 26, uitdrukkelyk bevolen dat geene andete , dart
fteenen , Altaaren gebruikt zouden worden. Daarenbovea
was 'er, in het begin, in Welke Kerk flegts edn Altaar, by
welke gewoonte de Grieken ook tot heden ten dage
gebleven zyn, maar, ten tyde van GREGORIUS den Grob004
ten,
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Zen , begon meta in de Roomfche Kerk meerdere Altaaren
te plaatzen.
De waarfchynlykfte aanleiding tot het oprichten van
het Altaar des onbekenden Gods (*), waarvan BAND, XVII:
23 melding word gemaakt , was de buitengewoone Godsdienitigheid der Athenienfers. Of men nu noodig hebbe eerie byzondere aanleiding tot deszelfs oprichting
van te neemen, en Welke dezelve wel geweest mag zyn
of eene verfchrikkelyk woedende pest, zoo eenigen
ineenen , of eene geestverfchyning, gelyk anderen droomen,
of de cluisternis , die ten tyde van JEsus dood voorviel ,
zoo als swims wil , kan ons onverfchillig zyn,
Zoo veel is duldelyk ; de Athenienfers meenden , 'er mogt,
inaiten de hun bekende • en door hun vereerde Goden,
toch nog een God, zyn, die invloed op hun lot had, err
Mwne vereering wpardig was. Dezen onbekenden God ,
brarwde bonne Godsdienfti9heid een Altaar, van welke omllandigheid PAULUS zich op eene ougemeen gelukkige wyze bediende, am den Athenienferen dezen , hun tot
hiertae onbekenden , naamlyk den alleen waaren , God,
bekend te maaken.
(t) Zit , bier over Opheldering van dat Opfehrift , geplaatst
41, enz.

in craze Letteroef. voor 17s9s , Nengelw.

VEItZOEK OM OPLOSSING V4N TWEE GEWETENSZWAA.
RIGHEI.oN VOOR DEN GENEEMIEER,

(Vervolk en Slot van bladz. 477.)
e tweede Vraag: is het den Geneesheer geoorloofd ,
om iommige , aan hem toevertrouwde, geheimen te
operrbaaren ?
Naauwlyks gaat 'er een dag voorby, dat een Geneesheerseene geheimen ontdekt, en bykans by ieder Lyder
ontd kay nieuwe. Daar deeze nu, voor zo verre zy
op de aia-cte delve invloed kunnen hebben , of daar mede itr verband ban,, nitnmer behooren verzweegen te worden , en by doorgaans bekend is voor een Man , die dezelve, rut hoofle dat hem zulks daaglyks voorkomt , kan
zo maakt men oak geene de mintle
geheim houdett
zwaarigheid om dezelve aan hem bekend te xi-maker'. Dit
vet-
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vertrouwen word zekerlyk ook nooit door een rechtfchaapen Man misbruikt , en in daze betrekking zoude
halve') deeze Vraag overtollig zyn. Maar wanneer by eens
een zodanig geval ontmoet, dat hy eene keuze moet doen ,
van, of de geheimen eerier ziekte te openbaaren , of, met
voorweeten , toe te laaten dat anderen door het verzwygen ongelukkig warden ; dan heeft het geval plaats, waarop
deeze Vraag doelt.
Dat beide deeze plichten met elkander in ftryd kunnen
geraaken , zal wel niemand in twyffel trekken, daar het
geheel niets nieuws is, dat men voorvallen ontmoet, waar
by de een tegen den ander moet inloopen. Op- welke
wyze zal zich de braave Geneesheer nu kunnen redden,
zonder dat by aan een van beiden te kort doet ? of welke
van de twee zal hy voor den ander opolferen ? In de
Praelyk ondervindt men eene menigte gevallen van (lien
aart , die alien aan het oordeel en de voorzichtigheid
van den Geneesheer overgelaaten zyn, zonder dat hy,
by een HOPFINIAN , GREGORY i of RODERICH A CASTRO ,
eenigen raad daaromtrent kan vinden , en waar by hy
het gebrek aan Medicynfche Pandeeten , met leedweezen ,
gewaar word. Zoude het niet van nut kunnen zyn, wanneer eens een daar toe bekwaam , bejaard , pradizeerend
Geneesheer, eene zodanige Medicus Politicus opttetde ?
Ik zal een paar Voarbeelden , om het geval duidelyker
te maalten , opgeeven.
Zeker Heer,, of Vrouw, hebbe eens eene Minne , oppasferesfe , bediende of kapper,, welke aan Venusziekte ,
Schurft , of eene andere aaniteekende ziekte, laboreert, en
die zich aan den Geneesheer heeft bekend gemaakt en overgegeeven, na gedaan verzoek, van hem, of haar, niet te zullen
verraaden, om dat hy, of zy, alsdan bun beftaan zouden moeten verliezen : dit verplicht hem dierhalven om te zwygen ,
mar van den 4nderen !cant kunnen die tleer,, Vrouw of
Kincleren , door deeze menfchen , met die zelfde ziekte
befmet worden zyn ftilzwygen is oorzaak dat bet met
de daad gebeurt: moet hy nu nog langer zwygen ? — Laaten wy dit geval eens ontleeden. De Huisbediende heeft
zich onder dat beding aan hem ontdekt , dat hy zwygen zal:
by verliest zyn beftaan , by aldien hy hem verraadt, en de
Kapper zyne klandifie niet flegts in dat huffs, maar in de
geheele plaats waar zyn ongemak rugtbaar word, ten
minften your een geruimen tyd. Daarentegen word eene,
rmarchien aanzienelyke , Familie, voor eene zeer onaange0o5
naa-

513

VERZOEK OM OPLOS51NO

paame , veellicht zelf ontarende, ziekte, die zy buiten
baare fchuld krygt, bewaard, indien by het niet (*) verzwygt. Plicht en geweten verbinden hem, om den een
zo wel als den ander nuttig te zyn. Maar hoe kan by dat
in dit geval doen? Misfchien kan men zich op de vol.
gende wyze tog een uitweg baanen.
Het Schurft is bekend als een ongenrak , dat by de
laagere clasfe van Menfchen niet ongewoon is , die zich
dierhalven daar over ook minder fchaamen, of behoeven
te fchaamen, als de voornaame lieden, om dat men 'er
cloorgaans eene zekere onzuiverheid by vooronderitelt ,
waar op deeze niet gaarne willen aangezien worden. Aanierrelyke perfoonen zyn, buiten dat, ook wel gewoon,
om hunne kranke bedienden voor hunne rekening te laaten geneezen. De ziekte is aanfteekend, en de Familie
ioopt gevaar om daar mede befmet te moeten worden.
Wanneer nu, door dit alles te overweegen, de Geneesheer
overgehaald wierd, om de dienstbooden te overreeden, van
door hem eene ontdekking van het ongemak, aan hunne
Heeren of Vrouwen, te doen, en zy dan met derzelver
toeftemming , en veellicht wet op hunne kosten, weer geneezen ,en in hun voorigen dienst herfteld wierden? Wanneer hy den Kapper vooriloeg, om zich, onder dit of dat
voor te wenden, of op eene andere wyze, voor een tyd
sang, van dit huffs te verwyderen? — Op deeze wyze
zoude zich de Geneesheer uit een moeijelyken toeftand
kunnen redden, waarin hy groot gevaar liep van te mitten geraaken , hyaldien men, door eene of andere ontdekking tot wantrouwen gebragt, hem daarover eens onnaiddelyk aanfprak.
Met de Venerike ongemakken is de zaak van een
geheel anderen aart. In dat geval zouden de Heeren of
Vrouwen, en met recta , minder toegeevend zyn: want
bet daar door yeroorzaakte ongeval is veel grooter, laat
zich minder verbergen , is fchandelyker, en juist zo veel
te fmertetyker, om dat de beledigde volftrekt onfchuldig
is. By zulk eene gelegenheid, dunkt my, behoorde de
Geneesheer den Lycieren dit alles nadrukkelyk voor te ftellen , en ze daar door zoeken over te haalen , om hun
ongemak zelve te ontdekken , en , daar het tog doorgaans
(4 ) In bet oorfprongelyke is, zeker door een drukfout, dit
uitgelaaten.
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pans de gevolgen van eigen misdryven zyn, de welverdiende ftraf geduldig te draagen , en om niet hunne
fchuld, daar door, dat zy andere, zo wel voor hun zel.
yen , als voor de Maatfchappy , eerwaardige , perfoonen me.
de ongelukkig maakten, nog te vergrooten. Maar, by.
aldien deeze voorftellingen geen gehoor mogten vinden,
dan behoorde hy hun te verklaaren , dat hy zich verplicht oordeelde , zelf ook tot hun eigen , best , om aan
hunne tieeren of Vrouwen, van hunne ziekte kennis te
geeven, en dan , dunkt my, handelde by ook niet onbillyk; want, in de eerfte piaats, is hy even zo zeer verplicht, om de Gezonden voor ziekten te beveiligen, els
ow Kranken weder te herftellen ; en ten tweeden, kan hy
deeze ontdekking op een zagter en gevoegelyker manier
doen dan een ander , 'er nog eene of andere ontfchuldiging byvoegen, en daar door zomtyds niet alieen het
yerzogte itilzwygen, maar veellicht ook wel de betaaling
der vereischte kosten voor de geneezing, verkrygen.
Si quid novisti redius , imperti I

* *
Dus verre het oorfprongelyke. Dan bet zal misfchien onzen Leezeren niet onaangenaam zyn,hier nog eenige Aanmerkingen, ten aanzien der beide voorgeftelde Vraagen,
te vinden.
Ten aanzien der eerfte, en wel omtrent h perfoonen die
aan de Watervrees, als een ge!olg der Dollehondsbeet,
of ook wel van een ander Dier, of zel fs van eene andere
Ziekte,laboreerden,heeft men in ons Land ook veelvuldige
verhaalen , dat dezelve, op last der Overheid , tusfchen
bedden zouden verfmoord, of door groote giften Opium,
of het openen der Aderen, van het Ieeven beroofd zyn;
doch ik heb, op geenerlei wyze, hier van eenige zekere
narichten, veel min bewyzen, kuunen vinden; en het komt
my te onmenfchelyk voor, om aan diergelyke vertellin.
gen eenig geloof te kunnen flaan.
Ten aanzien der monftreufe Misgeboorten, want de zodanigen bedoelt eigentlyk de Vraag, zyn my, door een
zeer kundig Rechtsgeleerden , de volgende aanmerkingen
inedegedeeld. Volgens de Wetten der twaalf Tafelen ,
mogten de Romeinen zodanigen terftond dooden : Pater,
zegt een derzelve infignem ad deformitatem puerum cito
ne-
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necato. By de oude Duitfchers fchynt deeze gewoonte
ook plaats gehad te hebben ; ten minflen LEYSER , in
Medic. ad Pandeet. Yol. IX. p. 37o, brengt daar van, uic
een oude Kronyk , van den Jaare iota, een voorbeeld
by. „ In dit Jaar" (zo luidt de Vertelling,) „ wierden
„ Tweelingen gebooren met monden als Ganze- nebben,
„ en rechte armen als Ganze-vleugels; op den derden dag
„ van haar geboorte, lachte de een den ander toe: de
„ Rechter heeft ze beide laaten dooden , want de me„ nigte verfchrikte daar voor.” In Lege 14 H. de Statu
Hominum, leest men, non funt liberi, qui contra formarn
humans generis, converfo more procreantur: veluti fa mulier
rtionftrojum aliquid, aut prodigiofum,enixa fit. —Prof. vonT
zegt. ten hunnen opzichte , ad tit. H. de his qui ful vel
alieni juris funt, No. 13 i „ dat zy niet behooren te
„ worden opgevoed , maar eerder, op openbaar gezach
des Magiftraats, moeten worden gefmoord." DE GROOT ,
Inleid. tot de Holl. Rechtsgel., i B. 3 D., zegt: „ Wans, fchapen Geboorten houdt men voor geen Menfchen
„ maar veeleer is men in deeze Landen gewoon , dezeive
„ terftond te fmooren." flier mede ftemt overeen GROE.•
IsIEWEGEN , de legib. abr. ad legem allat. 14 H. de Statt
Intusichen fchynt het gevoelen der beste Criniinalisten hederidaagsch te zyn, niemand geacht word
ten doodflag te begaan, qui monirum, cujus ita prodigiofa
forma, ut pene alterius generis, vel animalis esfe videatur necat; quamvis, ut plane impune fit hoc faCturn , hodie 'Magiftratus confenfus requiratur. Vide BOEHMERI Yurisprud. crimin. S. 214. Conf. A., MATTHEUS , de Crimin.
lib. 48. tit. V. cap. 1. No. 6. En N. CHOMEL Huishou.
delyk Woordenboek, IVde Deel, op..het woord Monjter.
In het behandelen der tweede Vraag, geeft de Hoogduitfche
Schryver wel twee voorbeelden op , waarby een Geneesbeer eenigermaate in verlegenheid kan geraaken, eer by
de voorzichtigfte en beste handelwyze, ten voordeele van
beide de partyen , kan ontdekt hebben; maar 'er zyn veel
erger gevallen,, waarin by,, behoudens een goed geweeten,
byna onmooglyk kiczen kan , en die nochtans maar al
te dikwyls voorkomen ; ja waar van men bier in AmIlerdam twee uitfteekende , en beide voor den Geneesheer
alleronaangenaamfle , voorbeelden gezien heeft.
Wanneer, ftaande Huwlyk, een der beide Echtgenooten ,
door eerie flechte leefwyze, zich een Veneriek ongemak
op den hals gehaald heeft, en deswegen een Geneesheer,
on.
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wider verband der flriktfte geheimhouding,waar toe dezelve
echter alreeds door zyn gedaanen eed , by het aanvaarden
van zyn ambt, verplicht was, raadpleegde, en de andere
by toeval iets ontdekte, waar uit by dezelve eenige argwaan ontitond, en net Been hem, byaldien hy daar van
voile zekerheid konde krygen , tot een middel zoude kunnen dienen , om den Echtenband te verbreeken , en eel'
under Huwlyk aan te gaan ; hoe moet zich de Geneesheer,
wanneer van hem, voor den dagelykfchen Rechter, want
het fpreekt van zelve dat hy niet zonder dwangmidde•
len iets diergelyks zal openbaaren , daar omtrent getui.
genis der waarheld afgeeischt word, gedraagen ?
Zal by hier aan voldoen ? dit ftrydt, naar rnyn inzicht,
regelrecht tegen zyn afgelegden Eed. Zal by op eigen
kosten daar tegen appelleeren, en zich in gevaar brengen,
van, door langduurige en kostbaare proceduuren , zich zelven te kunnen ruineeren? dit verbieden hem de plichten ,
die hy aan zich zelven en zyne Familie verfchuldigd is.
Was het niet veel beter,, dat de Souverein, want deeze
kieeft tog alleen het Recht , om over de Academien te
gebieden , omtrent deezen Eed, en deszelfs verbindende
kragt , eene juiste en duidelyke bepaaling vastftelde ,
waar na zich beide, de Rechter en de Geneesheer, woesten gedraagen , en waar door de eerfle niet in de noodzaaklykheid gebragt konde worden , om, ambtshalve , den
Geneesheer onaangenaamheden te verootzaaken , en de
ander met zekerheid konde weeten , wanneer , en in hoe
.verre, hy ,verplicht konde worden, om de aan hem toevertrouwde Geheimen te moeten openbaaren?
De Vertaaler R.

OVER DE RLEUR EN GEDAANTE-VERSCHILLENHEID DER.
VOLKEN, EN DERZELVER OORZAAKEN.

nit Mr. BRYANT' S Treatife upon the ilutenticity of
the Scriptures, and the Truth of the Christian Religion.)

(Ontleend
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et heeft GOD behaagd , aan alle de Geflachten der Men-

fchen , of Volken, zekere kenmerken te geeven , waar
door zy van hunne Nabuuren onderfcheiden worden.
1VIaar zy verfchillen allermeest van die zich op eenen
grooten afftand bevinden , in gevolge van de Hette en
Kota-
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Koude , welke zy gevoelen, en de Lugtflreek, waar ender zy leeven. lndien wy Volken neemen , die verre
van elkander vvoonen , op een zeer groot onderfcheid van
Breedte, en die vergelyken , zullen zy aan onervaarenen
als geheel onderfcheidene Weezens voorkomen. Maar indien wy van bet eene tot het andere Volk trapswyze naderen , en de onderfcheidene Volken waarneemen , die deli
tusfchenftand aanvullen, zullen wy eene juiste opklimming
ontdekken , en het yerfchil niet grooter vinden, dan te
wagten ware nit de wyze van leeven, en de lagging van
de plaats hunner wooninge.
Een Then, een Sax, en een Engelschman in 't Noorden , vindt men vry gelyk in gelaadstrekken en kleur.
Daalen wy tot bet Zuiden van Frankryk af, wy ontmoeten een min. fchoon Menfchengeflacht ; gaan wy voort
tot Portugal, de Inboorelingen blyken, by vergelyking,
donkerder van kleur , en hebben andere weezenstrekken.
Steeken wy over na Marocco en Taffilat, zy worden allengskens zwarter. Trekken wy de woestyn van Zara door,
tot den Keerkring, wy zien een Volk geheel zwart, doch
met rechthangend hair. Verder binnen de Keerkringen,
en te wederzyden van de Linie , zyn de volftrekte Negers,
Menfchen voor het meereudeel ruw en dik opgezet van
gelaad, zo zwart als men ergens aantreft, met wolagtig gekruld hair. Deeze veranderingen hangen van de Ligging
en de Lugtftreek af. De Baron DE PAULA fchryft, deswegen , met het hoogfle regt: „ Of het Menschlyk Geflacht
„ uit 6enen Elam gefprooten is , dan of het verfcheide
^ Stamvaders gehad hebbe, is een noodloos Vraagfluk,
niet behoeven
SI waar over de Natuurkundigen in Europa
• te twisten. Het is zeker , dat de Lugtsgefteltenisfe
„ alleen alle de verfcheidenheden veroorzaakt, welke men
• onder de Menfchen waarneemt. De meer of min zwar„ te kleur der Inwoonderen , die de verfchillende Lugrs•
2, gefteldheden tusfchen de Keerkringen ondervinden , be• wyst, onafhangelyk van alle andere bewyzen, dat de
• Lugtsgefteltenis alleen de inwendigfte zelfftandigheden
„ van het menschlyk lichaam kleurt.” Voor dit denkbeeld geeft by zeer goede redenen uit de Egging, en de
hette gevoeld by de verfchillende Volken in deeze itreeken.
De Egyptenaars erkenden dat zy afftamden van het
Geflacht der Mizraim; en naar dien Man werd bun Land
genaamd. Zy hadden, derhalven, geene verbintenis met
het Volk op de Westkust van Africa, noch 'er eenige
be-
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betrekking toe. Nu wordt ons berigt , dat de Inboore.
lingen van Beneckn-Egypte donkerverwig , en die hooger
ep woonden donkerder , maar die in het Opper - Egypte
zich onthielden bykans zwart waren , met wollig hair.
Dus was dit kenmerk niet bepaald tot een Ras van Menfchen. Dit wordt verder beweezen door veelen van de
Eilanders,bezogt door de jongfte Reizigers, in 't byzonder
uit de W-aarneeiningen van Capitein COOK en Dr. FORSTER.
Zy gewaagen van een grout onderfcheid , ten aunziene
van kleur , geftalte en hair , onder Volk van dezelfde
plaats; 't welk , naar hun zeggen , afhangt van meer of
rain aan de Lugt blootgefteld te zyn ,en de byzondere leevenswyze welke zy Leiden. Dit merkten zy op te Otakeite. De laatstgemelde Schryver zegt van de Nieuw Caledoniers : „ Zy zyn alien van eene zwarte kleur, hun
,, hair is gekroesd, doch niet zeer wollig, hunne aangezigten zyn rond , met dikke lippen en groote mon!, den. De Inwoonders van Tanna zyn bykans van de1, zelfde ,zwarte kleur als de evengernelden, flegts eenige
311 weinigen hebben een helderder uitzigt, by deezen zyn
„ de punten van het hair bruin geel. Het hair en de
baard der overigen was zwart, gekroesd, en by zomSI
rnigen wollig. -- De Inboorelingen van Mellicolo ko10
men naast aan het gefla.cht der Aapen. Bet hair van
31
de
meesten hunner is wollig en gekroesd hun kleur
St
roetverwig, hunne weezenstrekken zyn hard, de kaak25
beeneti en de aangezigren breed." — Capitein CARTE33
RET befchryft de Inboorelingen van het Eiland Egmond,
als „ zwart, en met wol op 't hoofd." Van een ander
Eiland gewaagende , zegt by: „ het Volk is 'er zwart,
„ met wol op 't hoofd, gelyk de Negers van Africa."
Veel meer voorbeelden zou ik kunnen aanvoeren;
doch deeze zullen genoegzaam weezen om aan te toonen , dat dit verfchil in hair en kleur, en wat daar meer
bykomt, niet bepaald is tot een byzonder Ras van Menfchen : want men' treft ze aan by Volken die nimmer
eenige gemeenfchap hadden met de Bust van Guinea of
het Negerland.: in tegendeel, zy zyn 'er zo verre van verwyderd, als eenig Volk op den Aardbodem kan zyn; geheele Vastelanden komen 'er tusfchenbeiden.
De verandering, derhalven, in kleur, geftalte en weezenstrekken , hangt grootendeels of van de maate der
Bette en koude , welke zy ondervinden , en de wyze van
leeven, aan welke een Volk zicn gewent. En zyn 'er
an.
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andere verborgen oorzaaken, welke Wy niet weeten, en door
welke eene verandering in de foorteu van Me Dieren wordt
voortgebragt. Hier nit ontftaat , dat een Volk, hoe zeer
ook onderfoheiden , gelyk wordt aan de Inboorelingen
onder welken het zich nederzet , ondanks zy zieh van
dezelven algefcheiden houden. Dit blykt duidelyk in' eene
yoodfthe Volkplanting te Cochin , op de Kust van Malabar ; die , volgens HAMILTON zo vroegtydig daar
kwam als de Gevangenis onder NEBOCADNEZAR. Zo
veel is zeker,, dat dit tydperk zo verre rugwaards fpringt,
dat zy thans den tyd hunner aankomfte niet weeten te
bepaalen. De yooaen waren oorfpronglyk een fchoon
Volk; doch die, van welken wy thans fpreeken , ayn, in
alle opzigten, gelyk geworden aan 'de Indiaanen , onder
welken zy hun verblyf hebben. Zy beitonden voortyda
nit 8o,000 Familien ; doch zyn tegenwoordig tot 4000
verminderd. Mr. BATE, een Geestlyke, die een Zoon in
de Oost - lndien hadt, zogt eenige byzonderheden van de
gefchiedenis dier yooden te weeten te komen. Hy kreeg
ten befcheid „ lk fchreef na de Kust van Malabar,
om te ontdekkeu , welk eene Overlevering de yoo51
• den aldaar behouden hadden wegens den tyd hunner
Cochin; doch ik kreeg geen voldoend
ft vestiging te
• woord; EZECHIEL , de Rabyn der Synagoge, zondt my
een Affchrift van een koperen Plaat, in de Synagoge
31 hangende. Dit Gefchrift is in de Malabarfche Taal,
1) met de gewoone Hebreeuwfche Letters, onderlynd met
33 eene letterlyke Overzetting in 't Hebreeuwsch,, met eene
3) bygevoegde Hebreeuwfche uitbreiding van die letterlyke
vertaaling; maar ik vind 'er geene Jaartekening van den
„ tyd dat de yooden zich daar hebben nedergezet ; al" leen eene Vergunning van een Malabarsch Prins, sour.
„ KIN PERIMAL geheeten , dat is PRINS SCHIRIN , die hun
„ verlof gaf zich daar te mogen nederzetten , met eenige
„ Voorregten." — Van deeze yooden zegt dit berigt verder: „ zy zyn tegenwoordig zo zwart, als de overige
Malabaren , die flegts een weinig minder zwart zyn
39
dan die van Guinea , Benin of Angola." — De Schry- •
ver merkt daar by, met regt, aan: „ Dit is eene ont!I dekking , die klaar uitwyst , dat de onderfcheide kleu„ ren der verfchillende Zoonen van NOACH veroorzaakt
kunnen zyn door verfchil van gewest, lugt, voedzel,
511
water, of andere natuurlyke oorzaaken."
39
Overeenkomftig met het boven opgemerkte, zegt men
dat
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dat deqPortugeezen , die zich, drie Eeuwen of iets Langer
geIeden, op de Kust van Angola hebben nedergezet, vol.
ftrekte Negers geworden zyn. De Abbe DE MANET , die
zich in den Jaare 1764 aldaar bevondt , en verfcheide
bunner Kinderen doopte , verzekert dit. De Heer D/L
EAUW halt hem aan , en geeft ons wyders dit verflag.
3, Vat de Afftarnmelingen der eerlle Portugeezen betreft,
s, die zich, in deezen ourd , =trent den Jaare 1450, heb,, ben nedergezet, zy zyn, wat de kleur betreft,
• flaagene Negers geworden ; zy hebben ook wol op 't
hoofd; den beard en de weezenstrekken gelyk die der
31 Negeren; fchoon zy voor bet overige de wezenlykfte
3, ftukken van een bedorven Christendom, en de Portugee„ fche Spraak , behouden hebben, hoewel vry veel
• basterd door ingemengde 4fricaanfche Tongvallen.
MooRE meldt jets dergelyks in zyn berigt van de RI'
vier Gambia. Hy fpreekt van éenigen van 't zelfde Volk,
die meer dan drie Eeuwen naby de Mundingos gewoond
hebben, en zo thin van dezelven verfchillen , dat wen ze
Negerr noemt. Zy neemen dit voor een hoo p op; dock
het valt ganseh bezwaarlyk, bun van de Negers te onderfcheiden.

ZYZONDERHEDEN, DEN BEROEMDEN
TREFFENDE.

n

moNTusgwau Bs,

et is niet algemeen bekend, dat de Oraaf VAN CHESTERFIELD zo gevoelig was voor de verdientten van
den Baron DE MONTESQUIEU, dat hy, in de Nieuwspapieren van Sprokkelmaand des Jaars 1755 , de volgende
CharaderfchetS van then Wysgeer deedt plaatzen : „ Op
„ den tienden deezer maand overleed te Parys , algemeen
„ en opregt beweend., CHARLES SECONDAT Baron de
„ Montesquieu , Prefident van het Parlement van Bour„ deaux. Zyne Deugden deeden eer aan de Menscha, lyke Natuur , zyne Schriften daar aan regt. Een
„ Vriend des Menschdoms , verdeedig le hy deszelfs on, twyfelbaare en onvervreethdbaare Regten met vry„ moedigheid , zelfs in zyn eigen Vaderiand , welks your„ oordeelen , zo in 't fluk van Godsdienst aIs Staatsbe,
If ftuur,, hy lang beweend, en, niet zonder daarin eenigzinc te ilaagen , getragt hadt te weereu. Hy kende zees'
I
MENG. 1793. NO. 13.
Vp
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wel , en bewonderde met reden, de gelukkige Regeeringsgefteitenis van Engeland , waar vastbepaalde eti
bekende Wetten even zeer flrekken ova de Monarchy
3, van Dwingelandy te rug te houden, als om Vryheid
91 to beletten in Ongebondenheid rte veraarten, Zyne
„ Werken zullen zyn Naam vereeuwigen, en hem overleeven zo lang als gez-md Verftand , Zedelyke Ver.
,3 pligting, en de waare Geest der Wetten, zal verftaan ,
„ geeerbied en gehandhaafd, worden."
Gekluurencie de Ziekte van den Heer DE MONTESQUIEU',
maal; te de Hertog DE NIVERNOIS , op last des Konings,
by hem zyne opwagting. In dit onderhoud liep het gefprek , mogelyk ook op hoog bevel, over den Godsdienst. — „ lk heb altoos," antwoordde de Baron ,
,, het Christendom geeerbied, en de Zedekunde van het
„ Euangelie voor de grootfle gave gehouden, welke het
„ Opperweezen aan 't Menschdom kon fchenken!"
Men Vader ROUTH , een Iersch efuit , zyn Biegtvader, by hem aandrong op de overgave van de verbeteringen, door MONTESQUIEU gemaakt in de Perfiaanfche
Brieven ; leverde de Baron bet Handfchrift over aan de
ilertogin D ' AGUILLON , en, haar verzoekende om zyne
Welwenfchers te raadpleegen over de voeglykheid der
uitgave, voegde by 'er nevens: „ Ik wil alles aan de
„ Rede en aan den Godsdienst opoireren; maar niets aan
„ de Yefuiten!"
Aan deeze Hertoginne D'AGUILLON, die haaren op zyn
doodbed liggenden Vriend naauwlyks ooit verliet, mag
de eer gegeeven worden, dat zy 's Mans Schriften bewaard heeft. Op zekeren dag was zy na de eetzaal gegaan om het middagmaal te houden. Vader ROUTH, den
Secretaris, die alleen met hem by den Kranken gebleey en was , weggezonden hebbende, Boot de deur. De
nertogin , onverwagt wederkeerende , en hoorende dat
de zieke Baron met veel fterkte en driftvervoering fprak,
drong 'er op om ingelaaten te worden. Toen zy den
Geestlyken berispte over zyne barbaarschheid, van iemand
in zyne jongfte oogenblikken te plaagen, klaagde MONTESQuiEu, dat deeze hem den fleutel van zyne Schryflaade
bath willen afdwingen, om langs dien weg aan zyne Papieren te komen. ROUTH bragt, te zyner verontfchuldiging, zyne onderwerping aan den wil der Overflen zyner Orde by. Hy werd weggezonden, zonder zyn oogmetk bereikt te hebben. Mt was dezelfde 3efuit , die,
naa
35
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t la den dood van MONTESQUIEU , een zogenaamden Brief
in 't lick gaf, waarin by dien beledigden Schryver doet
verklaaren; „ dat een fmaak voor Nieuwigheid en Zon„ derlingheid ; eene begeerte om aangezien te worden voor
,, een Vernuft , verheeven boven alle gemeenheerfchende
„ vooroordeelen en alle algemeene regels ; als mede eene
,, zugt om de toejuiching te verwel yen van de zodani35 gen , die het gety van de Volksagting konden beftuu.
3) ren , en die nimmer zo ruimfchoots pryzen , dan wan.
,, neer zy geregtigd fchynen om het juk van af hangeII lykheid en bedwang of te werpen , — hem aange39 zet hadt, om de Wapens tegen den Godsdienst op to
3, vatten.”

AARDKYKSKUNDIGE BESCHKYVING EN OMSTANDIG BERIGT
VAN DEN STAAT KENTUCKY, IN NOOKD -AMERICA.
93
53
,,
,,

33
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Het

bloeiend Landfchap Kentucky is zo laat van
Aangelegenheid geworden , dat het , niet te bob
vreemden zy, waarom de Aardrykskundigen, die eene
Kaart en Befchryving van America gaven, Beene kennis
van Kentucky fchynen gehad, of 't geheel overgetlaag:en, to
hebben. Dit gebrekkige is vergoed door Capitein GEOR.,
GE IMLAY en Mr. JOHN FILSON , in een heerlyk Werk,
ten tytel voerende: A Topographical Liefctiption of the
Western Territory of North America, waaruit het voigende vertaalde Stuk geen onwaardige plaats in dns
Mengelwerk ial beflaan."

Kentucky is , het midden genomen , gelegen op de
Noorder Breedte van 30 , en 85° Lengte ten Westen.
Ten Noorden wordt het bepaald door Great Sandy-creek;
ten Noord Westen door de Ohio ; ten Zuiden door
Nord Carolina; ten Oosten door het Gebergte Cumberland. Het is meer dan 2.5o Mylen lang , en too breed.
Tegenwoordig worth het verdeeld in drie Landfchappes,
Lincoln , Fayette , en yefferfon; van welke Fayette en
yefferfon aan de Ohio grenzen , en de Rivier Kentucky
fcheidt Fayette aan de Noordzyde van de twee andere.
Thans zyn 'er acht Steden afgeperkt , en worden gebouwd ;
een grooter getal heeft men in 't vooruitzigt.
Pp&
Louis-
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Louisville, aan de Watervallen van de Ohio, en Beardstown,
liggen in pier/Os; Harrodsburg, Danville en Boonsburrow,, in Lincoln; Lexington, Leestown en Greenville, in
Fayette; de twee laatstgemelde liggen aan de Rivier Ken.
lucky. Op deeze en veele andere plaatzen, aan die en
andere Rivieren, vindt men Toezigthuizen op de Tabaksteelt , welke hier met groot voordeel gefchiedt , fchoon
dit Gewas niet geheel en al het voortbrengzel deezes
Lands is.
De fchoone Rivier Ohio, welke zich langs de geheele
lengte van Kentucky uitftrekt , is eerie lVlyl , zomtyds
minder, breed, en diep genoeg om Vaartuigen die vry
diep gaan te voeren. De doorgaande loop is Zuid-, en
Go v Westwaards; in haaren loop ontvangt zy een aanral grootere en kleindere Rivieren, die els 't ware fchatring aan die Hoofdrivier betaalen. De eenige hinder in
deeze fchoone Rivier is een fnelvlietende pleats, een en
een halve myl lang en een vierde van eene myl breed,
de Falls of Ohio geheeten. Te deezer plaatze loopt de
Rivier over een rotzigen bodem , en de afdaaling is zo
iangzaam , dat de val waarfchynlyk in 't geheel niet nicer
dan twintig voeten zich uitttrekt. Op zommige plaatzen
valt dezelve maar eenige weinige voeten. Wanneer de Rivier laag is, kunnen ledige Vaartuigen hier heen en weder
vaaren;de leading moet te lande worden overgebragt; doch,
het water hoog zynde,kunnen gelaadene Vaartuigen deezen
iveg neemen. Uirgenomen deeze pleats, is 'er geen fchoo.
ner Rivier voor inlandfche Vaartuigen.
Eene andere voornaame Rivier is de Kentucky geheeten; dezelve ontfpringt uit drie bronnen , in het bergagtig gedeelte des Lands. De Noordlykfte arm loopt halfweg Westwaards , en heeft voor de andere heeft een
Noordwestlyke ltrekking, valt in de Ohio op de Noorder Breedte van 38°, 27', en loopt zeer kronkelagtig ter
lengte van meer dan 200 Mylen. Behalven deeze Rivieren, zyn, in het Landfchap Kentucky, Licking Rivier,
de Red Rivier, de Elkhorn, Dick's Rivier, Green Rivier, Cumberland Rivier, en de Great Kenhaway of Nieuwe
Rivier.
Deeze Rivieren kunnen bykaas tot derzelver oorfpron.
gen bevaaren worden, voor 't grootfte gedeelte van het
aar, zonder hinder van fnelvlietende plaatzen. Het Land
S
is doorgaande vlak , en heeft overvloed van Kalkfteen,
die uteestal zes voeten diep ligt, uitgenomen in -diepe
pleat-
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plaatzen, waar de ftroomen loopen , en men rots in den
bodem der kanaalen aantreft.
De Waterfprongen en Stroomen verminderen in Juny, en
blyven laag; de vaart verhinderende tot in November,
wanneer de Herfstregens de Rivieren welhaast gefchikt
maaken voor Vaartuigen , en het geheele Land van water
voorzien; doch, fchoon in den Zomer de Stroomen af.
neemen , is 'er altoos waters genoeg ten huislyken gebruike. Men vindt veele fchoone Waterfprongen , die
altoos water opleveren; ieder Landbouwer heeft 'er ten
minften Ern, en heerlyke Waterwellen kunnen gemaklyk
gegraaven worden.
Het Land is, in eenige gedeelten , bykans vlak , in
andere minder plat, in andere wederom heuvelagtig , doch
niet fterk , en in deeze vindt men het meeste water. De
vlakke landen zyn niet als een vloerkleed , maar doormengd met kleine hoogten en laagten ; 't welk een
fchoon gezigt verfchaft. Een grout gedeelte van den
grond is verbaazend vrugtbaar, een ander minder , en
eenige itreeken- zyn fchraal. De Inwoonders onderfcheiden
die hoedanigheden , door ze landen van den eerften, tweeden en derden , rang te noenien; naauwlyks zodanig iets,
als een Moeras, words 'er gevonden.
Dit Landfchap is gemaatigder van Lugtftreek , en gez Alder, dan de andere bewoonde deelen van America. In
den Zomer heeft het de zandige hitte niet, welke Virginia en Carolina ondervinden; de Rivieren verfrisfen de
lugt. In den Winter, die ten langften drie , en gewoonlyk twee, maanden duurt, en zelden ftreng valt, kunnen de Inwoonders her wel houden in flegte huizen, en
de Beesten hebben overvloed van eeten , zonder voeder
te behoeven. De Winter begint oniftreeks Kerstyd, en
eindigt omtrent het begin van Maart , of ftrekt zich
niet verder dan de heeft dier maand uit. Sneeuw valt
'er zeldzaam diep , en ligt niet lang.
De Westewinden voeren 'er niet zelden ftormen aan ,
en de Oostewinden klaaren de lugt op; doch ten deezen
opzigte is 'er geen zo vasten that op 't weer te maaken als in de Noordlyker Staaten. De Westewinden
zyn zomtyds koud. De Ohio in die rigting loopende ,
en in dien oord Bergen liggende, verzamelen de Westewinden, langs die toppen , in de koude gewesten der lugt, on
over een groote ftreek bevroozen waters , veel koude , en
voeren die over in het Landfchap Kentucky ; doch het
Pp 3
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weer is zo fcherp koud niet als het door deeze Winden
in Penfylvania wordt. De Lugtsgelteltenis en de Jaargetyden hangen veel van de Winden af, in zo verre het
bette en koude, droogte en vogtigheid, betreft.
De Grond van Kentucky is losfe, zeer zwarte, aarde,
zonder zand, in landen van de eerfte foort omtrent twee
of drie voeten diep, en allerweelderigst in elle voortbreagzelen. Op andere plaatzen helt de aarde tot het bruin
over. In zommige is het bout , als het natuurlyk gevolg
van een te ryken grond , van weinig waarde; doch die
ftreeken zyn niet groot. Het Land, in 't algemeen, is wel
voorzien van Houtgewas , en brengt groote Booment
voort van veelerlei foort ; in verfcheidenheid daar van
overtreft geene Landareek Kentucky.
Byzonder eigen aan Kentucky is de Sugar - tree, welke
overal in grooten overvloed groeit,en alle Gezinnen overvloedig van zeer goede Zuiker voorziet. — De Honeylocust is op eene aartige wyze omzet met groote doom.
agtige fleekels, draagt breede en lange vrugten, van gedaante als erten; deeze zyn zoet van fmaak, en dienen
om nidleekend Bier van te brouwen. — De Coffee - tree
gelykt zeer veel op de Black Oak, groeit hoog, en draagt
een fchil , waatin de KofFyboon verborgen zit. — Det
Papwa- tree bereikt geene groote hoogte , is zagt van
bout,draagt een fyne vrugt , in gedaante en grootte zeer
gelykende op een Komkommer, en fmaakt lekker. De
Cucumber-tree is klein en zagt , met wonder vreemde
biaderen , en de vrugt gelykt zeer op het gewas van 't
Welk dezelve den naam ontleent. — De Black Mulberrytree is 'er veelvuldig. — De Wad Cherry-tree treft men
overvloedig aan, en zeer groot; de Inwoonders krygen
'er planken van tot hunne huizen. — Men heeft hier
ook de Buck- eye - tree , een zeer zagt bout, draagende
een zeer zwarte vrugt; benevens eenige andere Boomen,
die men elders niet algemeen aantrefc.
Groot is in Kentucky de overvloe 1 van heerlyk Riet,
wear mede het Vee zicti voedt, en zeer vet wordt. Deeze
Plant groeit doorgaans van drie tot twaalf voeten hoog,
bard van zelfaandigneid , met leden op acht en den duimen afitands van elkander ; uit dezelve komen biaderen
voort , die van een Wilgenboom gelykende. Men treft
Rietbosfchen aan zo dik en clerk dat het onmogelyk is
'er door been te booren. Wear geen Riet groeit is een.
overvloed van wide Rogge, Klaaver en Gras; Gewasfen,
die
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die wydflrekkende landareeken beclekken tot nittIeekend
voedzel voor het Vee. De velden zyn vol van in 't
wild groeiende Kruiden, in andere Landen niet gemeen;
en die ongetwyfeld uidleekende kragten bezitten. Men
ziet hier de fchoon(te Kroon-linperiaalen , de Flos-CardinaUs zo uitmuntend door haare fcharlaken roode kleur.
Het geheele jaar door , de Wintermaanden uitgezonderd ,
zyn de Vlakten en Valeijen vercierd met eene verfcheidenheicl van Bloemen van de uittleekendfte fchoonheid.
Men vindt hier ook de -fillip - bearing laurel - tree , of de
Magnolia , welke zeer aangenaam ruikt , en verfcheide
maanden agter den anderen bloeit.
Dit Landfchap is het ryltst van de hooge landen , wanneer men de beste laage gronden, in de bebouwde theeken van het Vasteland, uitzondert. Bebouwd zynde , brengr
het doorgaans vyftig en zestig fchepels op een Akker
voort (*). Geloottvaardige Perfoonen hebben my verzekerd, dat meer dan honderd fchepels goed koorn van een
Akker in den Saifoen zyn ingeoogst. Het land van de
eerite foort is to rylt voor Tarw ; het moet door vier of
vyf jaaren beteelens verzwakt zyn. Collonel HARROD
een lleer van goede trouwe , heefc onlangs de proeve genomen van de voortbrenging der Graanen , en betuigt,
dat by vyf en dertig fchepels Tarwe, en vyflig fchepels
Rogge , van een Akker inzamelde. Ik geloof, dat, naar
eene gemiddelde berekeniug, het land, doorgaande , omtrent dertig fchepels Tarwe en Rogge, elke Akker, voortbrengt. Dit ook is het algemcen gevoelen der Inwoonderen.
Wy mogen veronderftellen, dat Garst en Haver 'er zeer
wet zullen flaagen ; doch heeft men 'er geene genoegzaame proeven tot nog van genomen. De grond is zeer gefchikt tot Hennip, Vlas , Raapzaad , Aardappelen en Katoen ,
't welk 'er in overvloed groeit. Landen van de der de en
vierde foort zyn zeer g,elchikt voor Mein Zaadgewes.
Deeze berigten van zulk eene verbaazende vrugtbaarhe
mogen zommigen ongelooflyk voorkomen ; doch ze zyn
volarekt waarheid. Elk Landman kan een goeden Tu
of Akker hebben, zonder water, zonder mest. De grond,
c ie
(*) Een dimericaaniche dkker lands houd 38,234 vierkante
voeten. — Een ARericaanfche Scbepel weegt ten naasten

by 6o ponders.
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die van geen dorftigen aart is, wordt doorgaans met over.
vloedigen regen bevogtigd.
Yzer-erts en Lood wordt 'er in overvloed gevonden ;
doch wy hebben niets vernomen van Goud- of Zilver.
mynen.
De Westlyke wateren brengen eene menigte van Visch
en Gevogelte voort. De Visch , algemeen in de wateren van de Ohio , zyn de Buffalo- fish, van eene aanmerkelyke grootte, en de Cat-fish, zomtyds meer dan honderd
ponden zwaar. Forel/en van dertig ponden vangt men in
Kentucky. Het ontbreekt niet aan Aal, en andereRiviervisch;
doch men beeft 'er geen Elft of Haring. Wy mogen met
eerie maate van zekerheid vastftellen , dat 'er groote one
deraardfche Waterleidingen gevonden worden, waar uit in
veele oorden Springwellen ontttaas , die 'er eene verfchei.
denheid van Visch brengen. Op de wateren in Ken-,
tucky, en byzonder op de Ohio, zyn de Ganzen en Eendvogelen zeer veelvuldig.
De Landvogels zyn Kalkoenen, in groote menigte; Pliai.
fanten en Patryzen. Onder deeze Landvogelen telt men
de Ivory-bill Woodcock, witagtig van kleur , met een
witte pluim: men wil dat de inavel van deezen Vogel zui.
ver groen zy ; eene zeer zeldzaame byzonderheid in de
gevleugelde Bende, De groote Uil gelykt naar de Uilen
elders ; doch ilaat een geheel ander dat zomtyds
zeer vreemd is, en gelykt naar dat van een Menscb, die
rich in gtoot gevaar of zwaarigheid bevindt.
Slangen zyn 'er niet veel, en zodanige als men elders
op het Vasteland vindt; eenige foorten uitgenomen , welke
men geheel niet aantreft. Moerasfen zyn 'er weinig, en
dus ook niet veel Kikvorfchen en andere Dieren , welke
rich in dezelve onthouden. 'Er zyn ook geen Byer},
zwermen , dan die de tegenwoordige Bewoonders 'er heleben ingevoerd.
Onder de Dieren dear vallende , tett men den Urus , of
Zorax (*) , door CESAR befchreeven , wy noemen het
Buffalo; dit Beest heeft veel gelykheids met een grooten
Stier, breed van kop , met dikke korte gekromde booms,
breeder van vooren dan van achteren. Op de fchoft is
een groote vleeschltlomp , bedekt met een dik bosch Lange wt.)l en gekruld hair, van een cionker bruine kleur.
y ftaan niet van den grout/ op als ons Rundvee, maar
fprine
(*) Bijou.
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fpringen op anmaal met de vier pooten van den grond.
Schoon zy eel-) log voorkomen en korte pooten hebben ,
loopen zy fnel, en wyken , gejaagd zynde, voor niets
dat hun in den weg komt, boomen uitgezonderd. Zy
weegen van vyf honderd tot duizend ponden ; het vleesch
is uitfteekentl, en verzorgt de Inwoonders daar van overvloedig; van de huiden maakt men zeer goed leder. Ik heb
een Jaager hooren zeggen, dat by, op anmaal , duizend
van deeze Dieren zag by de Blue Licks: zo veelvuldig
waren zy, eer de eerlten , die zich hier hebben nedergezet , te roekloos met , het leeven deezer Dieren fpeelden.
'Er is nog een groot getal over in de buitenfte deelen
der Volkplanting. Zy voeden zich met riet en Bras, gelyk het andere Vee , en zyn onbefchadigend van aart.
In Kentucky zyn oak veele Harten, Elanden en Bee.
ren , binnen den omtrek des Lands, doch veel meer op
de grenzen; als rude Panthers en Wolven. — In de
wateren zyn veel Bevers, Otters en Muskusratten. Het
ontbreekt 'er niet aan Beesten , elders gemeen , als Vosfen , Buidelratten en Vledermuizen. De meeste foorten
van viervoetige Huisdieren, als Paarden , Koeijen , Zwynen , zyn zints de oprigting der Vastigheid ingevoerd, en
verbaazend verraenigvuldigd. Men laat ze, zonder eenigen Oppasfer,, in de velden en bosfchen loopen, en brengt
ze, t'huis als men ze noodig heeft.
'Er words een naauwkeurig boek gehouden van alle de
Manlyke Inwoonders boven de zestien jaaren , 'die men
fchat tot het betaalen der kosten van het Landsbeftuur ,
onder den naam van Tithabler : bier uit mogen vvy opmaaken , dat, gefteld zynde dat deeze dus opgefchreevenen een vierde gedeelte vgi het geheel der Inwoonderen uitmaaken , Kentucky, tegenwoordig , meer dan 30,000
zielen bevat (*): zo verbaazend fpoedig is , in weinige jaa.
ren ,
(*) Noodig is bet bier te berinneren , dat de gemelde begrooting der Inwoonderen gemaakt is in den Jaare 1784. In
de Niezzwe Reize in de Vereenigde Staaten van Noord- America,
door J. P. BRISSOT, te Zing. by M. DE BRUYN, Ilde D. hi. 280,
vinden wy,, wegens de Voikrykheid diens Landfchaps , deeze
Dadere toelichting : „ Kentucky , dar eerst in 't Jaar 1775 be„ gon bewoond te worden , telde in 't Jaar 1782 zeven tot
acht duizend Inwoonders ; in 't Jaar 1787 vyftig duizend;
PP 5
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ren , de aanwas deezer Volkplanting geweest. Dagelyks wordt het aantal vermeerderd , en men verwagt een
gefladigen aangroei dit doet het welgegrond uitzigt ge.
booren worden, dat dit Landfchap , binnen korten tyd ,
zeer volicryk zal weezen. De Inwoonders zyn nog niet
zeer goed gehuisvest ; doch dit is doorgaans het geval in
nieuw opkotnende Volkplantingen.
De Inwoonders van Kentucky zyn, over 't algemeen ,
befchaafd, beleefd, gastvry en vriendlyk. Uit onderfcheide deelen van het Vasteland verzameld , treft men by
bun eene groote verfcheidenheid van Zeden , Gewoonten en Godsdienstbegrippen , aan. Alsnog vereenigd
met den Staat van Virginia, worden zy volgens de Wetten van dien Staat beftuurd , die met voeglykheid en
kragt gehandhaafd worden. Men heeft 'er Opvoedingsfchoolen ingefteld , en een Collegie beraamd volgens eene
Ante der Vergadering in Virginia, 't welk, onder Opzigters in Kentucky zal ftaan, en landen ten gebruike van 't
zelve zyn afgeftaan. Aan deeze Kweekfchool is ook
eepe Boekery verleend door den Eerw. JOHN TODD van
De Anabaptisten waren de eernen die den Openhaaren
Godsdienst in Kentucky vastftelden ; en de Presbyteriaanen hebben drie groote Vergaderingen by Harrod, en den
Eerw. DAVID RICE ten Leeraar verkoozen. Te Lexington, vyf en dertig mylen van daar gelegen, hebben zy
een vierde groote Gemeente , en den Eerw. Mr. RANKIN,
Alit Virginia, tot het Leeraarampt beroepen. Voor als nog
zyn 'er geene andere Godsdienftige Genootfchappen gevormd , fchoon verfcheide andere Gezindheden een tairy.
ken aanhang hebben. Doch ,uit deeze vroegtydige fchik kingen, is het to hoopen, dat Kentucky eerlang in Geleerdheid
en Godsvrugt zal uitmunten , en bier door den wensch van
braaf Burger vervullen.
en in 't Jaar r790 zeventig duizend." Zodat aan des
Sehryvers welgegronde verwagting deeze Volksvernaterdering
ten •volten heeft beautwoord.
(Het 'remit by eene nadere geiegenheid.)
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rnESCHRYVING VAN HET EILAND SENEGAL. DOOR DEN
HEERE SAUGNIER.

n

et Eiland Senegal is, eigenlyk gefprooken, een Zand-

bank in 't midden der Riviere, duizend gelimetriiche fchreden tang, en omtrent zestig breed ,op 't breedfte
genomen ; het ligt omtrent met de Rivier en de Zee waterpas ; tegen de laatfte befchertnd wordende door de
punt Barbarye geheeten , welke hooger ligt dan de plaats
der Volkplanting. De Oostlyke arm der Riviere is de
aanmerklykfte van beide; zynde omtrent vierhonderd roeden wyd: terwyl de Westlyke flegts van vyftig tot tweehonderd roeden haalt.
Geheel beflaat het Eiland uit brandend Zand, op welke dorre oppervlakte men zomtyds vuurfleenen verfpreid
vindt , met de ballast uitgeworpen door Schepen van
Goree komende, of bezet met de ruinen van Gebouwen,
voorheen door de Europeaanen daar opgerigt. Naauwlyks lets , 't welk na een Tuin gelykt , is op het Eiland
te vindem Zaaden, uit Europa herwaards overgebragt,
willen 'er over 't algemeen niet voort.
De onvrugtbaarheid deezes Eilands moet niemand bevreemden; de lugt is dermaate bezwangerd met Zeezout,
dat bet op alles werke, en zelfs yzer,, binnen korten tyd,
verteert. De Hette is verbaazend , en wordt nog ondraaglyker door de wederomkaatzing van het zand , zo
dat het van tien uuren 's morgens tot vier uuren 'snaamiddags, bykans onmogelyk is eenig werk te doen. Geduurende de maanden January , February , Maart en
April, is de Hette draagelyk; doe': in Augustus en de
volgende wordt dezelve zo drukkend , dat de Inboorelingen zelve 'er door lyden. Welk eene uitwerking
moet dezelve, derhalven , hebben op Europeaanen, fchielyk overgevoerd onder deeze brandende Lugtftreek ?
De nagten zyn eenigermaate min beet ;• egter niet altoos; maar alleen wanneer de Zeewind waait. 't is dan
dat de Bewoonders der Volkplantinge een frisfer lugt
fcheppen , na welke zy den geheelen dag fmagtend verlangd hebben; doch deeze lugt zou in onze Lugtftreek
een brandende damp fchynen. Niettegenftaande de verkoeling der Zeewinden , zyn de nagten verveelend. Op
't oogenblik dat de zon ondergaat wordt men befprongen
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gen door eene ontelbaare menigte Muggen , Mosquitos ge.
heeten. Derzelver fteeken zyu zeer pyrilyk , en zy komen in grooten getale ter ontrustinge aan. De Inwoonders vinden flegts weinig befchuttings by hunne gaazen
gordynen. Wat my zelven in 't byzonder betrof, deeze
Infeden deeden my weinig hinder ; dewyl ik onder de
Mooren geleefd had. Half een Wilde zynde, voelde ik
geene begeerte om my beminnelyk te doen voorkomen
by de fchoone Sexe ; en vondt dug geene noodzaakiykheid om te letten op perfoonlyke bevalligheid. In naavolging myner voorgaande Meesteren, bermeerde ik my
met vet , en dit hulpmiddel bewaarde my ten alien
tyde tegen deeze lastige fteekers en vyandlyke ontrus.
ters van het menschdom.
Is het voorkomen van Senegal niet bevallig voor het
oog, nog minder zyn het de omliggende ftreeken , die
enkel met zand bedekr zyn, en als overflort met brokken. Zonder vergrooting mag men zeggen , dat men op
't geheele gelaad des bewoonden Aardryks geen rampzaliger
oord aantreft, of eene plaats waar de gewoone Leevensnoodwendigheden met meer moeite te bekomen zyn.
Het water , dat onmisbaare vogt voor den mensch, is
bier niet drinkbaar. Men graaft Wellen in het zand, ter
diepte van vyf of zes voeten, en verkrygt, door dit middel, water; doch, welke tnoeite men ook aanwende oat
het versch te rnaaken , het behoudt zyne brakheid. Ik
heb dit water zelve overgehaald; het bleef onaangenaam
Ir an fmaak , en kon niet nalaaten der gezondheid nadeelig weezen; 't is waar, wanneer het Rivierwater hoog
is, itroomt het fris; doch het water is des te gevaarlyker. Dit flegte water is oorzaak van de meeste dier
Ziekten , welke de Europeaanen zo fchielyk wegrukken,
dat , naa het verloop van drie jaaren, de Volkplanting een aanvoer van nieuwe Inwoonders ontvangt. De
Zwarten zelfs , fchoon gewoon aan de Lugtftreeke, zyn
in dat Saifoen niet vry van ziekte.
'Er is geen hoed water in het Land te krygen , dan 't
geen veertig mylen de Rivier afgebragt, en door de be.
fmettendfle fwampen heen gevoerd, wordt. Een Wel van
goed water ontfpringt 'er, nogthans, vier mylen boven
Gandiole, op den weg van Senegal na Goree; doch de,
zelve is niet overvloedig genoeg om van algemeene nut.
tigheid te kunnen weezen.
Wat de andere Leevensnoodwendigheden aanbelangt ,
dee.
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deeze zyn even ongezend , niettegenftaande het leugen.
agtig verflag van Reizigers en derzelver Belchryveren ,
die, in hunne berigcen van dit rampzalig Land, zich om
ftryd fchynen to beyveren, om elkander in valschheid
overtreffen. Het Vleesch is, over 't algemeen, vreeslyk
flegt, en de Visch kwaad van fmaak. Dezelve meet gekookt worden op den dag der vangst; want den volgeuden morgen is dezelve bedorven. De Osfen verfchatfen
het beste Vleesch; doch deeze zyn niet half zo groot, of
vet, als de Franfche , of zelfs de Engelfche.
De Heeren ADANSON en DUMANKT hebben vermaak
gefchept in het oplchikken der Verhaalen , welke zy wegens deeze Landareeken opftelden waar zy, by elken
voetftap, iets wonderbaars aantrolfen. \Vat my betreft,
die de meeste deezer Oorden bezogt heb ik vend het
Land alleen meer of min verwenschlyk. Niemand ken
ten voordeele daar van fpreeken, of hy moet een byzonder oogmerk hebben. De Compagnie van Senegal trekt
Foot voordeel van den Handel, en heeft dus betang om
het Land ale een aardsch Paradys of te fchilderen ;
Want kende men het zo als 't in de daad is, zy zou
niemand vinden, genegen om derwaards te gaan; de kens
is als vyf tot den, dat, wie 'er heen trekt, niet weder
zal keeren (de gevaaren van de Reis niet mede gerekend,)
en dat in den tyd van drie jaaren.
Men moet, nogthans, erkennen, dat dit uitlokkend Gewest ddn voordeel heeft, hier in beftaande , dat, indica
een Mensch zyn leeven moede is, hy gemaklyk een einde
Zan 't zelve kan vinden , zonder het misdryf van Zelfmoord te pleegen. Hy heeft alleen up Senegal eenigen
tyd te verblyven; of , indien hy het nog korter wenscht
nit te houden, dat by dan eene reis na Galam onderneeme. — De zodanigen, in tegendeel, die hun leaven een
weinig wenfchen te rekken, moeten zich vergenoegen met
het voedzel der Negeren , en Hemel ! walk een voedzel.
De Vrouwen maaken meal in houten mortieren op het
zand ; doch houden het zo weinig zuiver , dat de fpys,
'er van gebakken, tusfchen de tanden knarst.
Uit wandelen te gaan, of te paard ter uitfpanning te
ryden , is hier geen uitfpanning ; dewyl het altoos met
gevaar vergezeld gaat , en 'er geene draaglyk aangenaame
plaatzen zyn dan op tien mylen afftands van de Volkplanting. Daarenboven vindt zich iemand ten alien tyde
blootgefteld au het gevaar van door de Inwoonderen
des
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des Lands gevangen genomen, of verfcheurd te worden doot
wilde Beesten , als de Leeuw en de Tyger. Zelfs kan
men dergelyke uittochten niet zonder - gevaar doen wanneer de Volkplanting in vrede is met de Inwoonderert
des Lands. Hierin ligt geene tegenftrydigheid opgeflooten ; want 'er zyn in Senegal, gelyk in alle andere ftreeken van „Africa , Rooverbenden, die alles , wat zy ontmoeten , medevoeren , en de hand tegen alien hebben opgeheeven. Iemand kan, uit dien hoofde , gevaar loopen ,
zelfs in vredestyd , daar deeze of geene dier zwervende Rooverbenden altaos als geesfels het Land doortrekken. Nimmer vallen deeze Roovers de Inwoonders der
Volkplantinge aan op bun eigen grond ; maar, wanneer
zy ze aantreffen op het grondgebied hunner vyanden ,
misfen zy nimmer om zich van de gelegenheid te bedienen , ten bederve , van hem , die zich door zyne nieuwsgierigheid liet verlokken om zich zo verre te begeeven.
Met ben woord , om een juist denkbeeld te geeven van
dit elendig Land, is het genoeg, dat men, zonder vergrooting , 'er van zegge, dat bet de verwenschlykfte pleb
gronds is op den geheelen Aardbodem ; en niets dan volftrekte onkunde , of een volkomen gebrek om eenig ander
middel van beftaan te krygen , kan iemand beweegen om
zich daar neder te zetten.

DE WINTER.
HERDERSZANG.
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et was Winter , en Amintas met Mirtil zaten op
eenen avond by elkandereu. Een vuur van drooge
takkebosfchen verwarmde de Hut , in welke zy zaten.
Het helder Maanlicht drong door een nauw venfter ,
vereenigde haar bleek fchynzel met de flikkeringen der
brandende takkebosfchen , en verfpreidde aldus een genoegzaam licht door de ganfche hut. — Een dik
dekzel van fneeuw lag 'er allerwege op de velden.
— Ook lag het ftroodak der Hut geheel overdekt met
fneeuw. -- De fnerpende Noordewinden huilden door
de dorre takken der boomen , en fluitten op de verdorde
ftoppelen. De nog onlangs hobbelende golfjes waren nix
door
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doot cie felle koude verftyfd, en tot een hard kristal gevormd.— Al de Schaapjes lagen, in eene diepe rust, vreedzaam en onbezorgd neder in den warmen ftal, en al 't
Gedierte had zich in diepe holen in het digte woud verborgen tegen de nypende koude, terwyl zich a de Natuur in eene kwynende, in eene ftervencle , gedaante vertoonde. Het Gevogelte zweeg , ook zweeg al 't Gedierte des wouds, en men hoorde geen geluid , uitgezonderd nu en dan het heesch gekras der Nagtuilen.
Amintas begon hierop de volgende aanmerkingen te
maken , welke van Mirtil beantwoord wierden , en zy
koutten dus zo lang met elkanderen , tot hunne takkebosfchen verbrand waren , en de zagte flaap hen ter zoete rust riep.
Amintar.
6 Gy barre Winter ! hoe hebt gy al de Natuur outluisterd I Velden, Beemclen, Bosfchen , Boomers , Kralden en Gewasfen , Mies heeft eene doodfche gedaante
aangenomen. — Alles is zonder gevoel, ten eenemaal
levenloos. — De bladerlooze takken der boomen zyn
met een wit kleed van fneeuw omhangen. — Al het
woud is verdord, en, in plants van groene bladeren, welke lang verwelkt zyn, is het nu overdekt met fneeuw.
Hier en daar ziet men eenen kalen tak uititeeken, zicb.
vertoonende Ms een arm die verftorven is. Al 't gran
is verdord , en in flede van dat men de Velden als met
een geborduurd tapyt, waarin allerlei coleuren zich vertoonen , bekleed ziet, zyn ze nu als met een wit doodkleed bedekt De ftroomen en de vloeden zyn met
een harde Yskorst overtoogen , en daar nog korts te vooren de witte Zeilen voeren, dulden zy nu dat duizendert
voetgangers derzelver rug bewandelen, of dat de vingge
fchaatsryder over dezelve heen glyde , of dat de moedige
k/epper daar op drave. — De ruifchende gOifjes der bobbelende beekjes zyn nu veranderd in het hardfte kristal.
Het fpartelend Vischje heeft zich in de diepte, Haar den
peilloozen afgrond, begeeven. — Al de Natuur is ftervende, en in eene dorre woesteny verkeerd; het doorflaandst zinnebeeld van den dood.
Mirtil.
Schoon de ftrenge Winter der Natuur veele fchoonheden
nochtans is by ryk in ftatige vertooningen. —
Ontrukt
Welk
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Welk een fchoon gezicht ! — Welk eene eenvouwige doc1i
treffende vertooning. — Dikke Wolken pakken zich opeen ,
en beginnen zich weldra van een te overvloedig vogt te
ontdoen — de nederdalende druppels verltyven, door de
koude, onder het nedervalien, en komen als durtne vlokken op het aardryk neder. Zy fpartelen in den dampkring dooreen, even als eene kudde Schapen , die door
de wyde vlakten dartelt. — Dan eens word de lugt
met dikke nevels vervuld, die zich over 't wyde aardryk
verfpreiden. — Schiclyk ontflaat 'er een fcherpe noordewind , verdryft alle de nevels, de lugt word klaar, de
vrolyke zon fchiet hare ftralen, de door de nevels agtergelaten, en nu door de koude verflyfde , druppelen gnu-,
fteren, door de zon befchenen, dat men er geen oog
op houden kan. 6 Welk eene heerlyke welk eene
ryke, vertooning ! — De Winter levert ons ook fchoone en voortreffelyke tooneelen op; tooneelen, aandoen.
lyk voor 't gezicht , en treffend voor het opmerkaaairt
hart I
Amintas,

Gy, 6 Winter! waar en zigtbaar zinnebeeld van deft
waar hen vervoert gy myne dwalende
dood,
bee/den ? Verdorde ftruiken en ftoppelen , waar op de hui,
lende winden fluiten , — in u ontdek ik het waaragtig
beeltenis van den doodflaat Gy 6 flatige Eiken! uwe
donkere en zwarte takken verfpreiden eene akelige doodsfchaduwe — Hoe treurig ziet 'er alles uit — Het
gevederd Choor,, nog onlangs zo vrolyk, laat zyne blyde
item niet meet. hooren; — verftyft van de koude, vera
fleekt het zich in het diepfle vvoud ; verbergt zich iii
fpleeten en holen! Zo ver myn oog reiken kan , zie
ik niets dan eene barre woesteny, eene treurige wildernis.
IVErtil.
TAU vry de Winter geftreng zyn , hoe geftreng ook,
nochtans is by niet zonder bekoorlykheden , niet zonder
fchoonheden. — Dan ziet men de zon eens vrolyk ryzen , en zich met dubhelen glans van agter eenen drotn
van nevels, van dikke nevels, vertoonen.— Nu verheft zy
zich boven de heuvels , en fpreid, tangs de wyde vlakten
de lange fchaduwen. --. Dan ziet men haar weer de
ver-
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verkwikkelykfte ftralen werpen op het jeugdig koorn ,
dat zyne groene puntjes even uit den zwarten grond
fteekt. — Dan weer fchitteren hare ftralen op de
glansryke en hagelwitte iheeuw,, en doen het gezicht fche.
meren. — Nu weer doet zich een treffend fnouwtoneel
voor het opmerkzaam oog op , in eerie menigte kale
dooreen gevlogten takken der boomen in bosch en wouden — of de dooreen verwarde fcherpe takjes van de
digt ineen gevlogten doornhagen. — Dan weer glinIteren de tedere telgjes der °tilliggende jeugdige boompjes ,
waarop zich millioenen • van glansryke paarlen gezet hebben , die, door de vorst verityfd , van alle kanten eenen
verrukkenden glans van zich werpen. Waarlyk , in
den Winter is de Natuur ook ryk in treffende fchoonheden
Amintar.
ja , maar in den Winter heeft al de Natuur ook de
fomberfte gedaante aangenomen , en nergens eenige bekoorlykheden overgehouden. Pikzwarte wolken verduisteren geheel het daglicht , en een dikke mist verandert
vaak den dag in eenen dunkeren en akeligen nagt.
Dan ryzenl de duistere fcheineringen fpoedig nit het Oosten , maken zeer kerte dagen, en verdrietige -Lange nag.
ten. Al het Plantgewas treurt ook treuren de bladerlooze boomen. ---- De woeste bosfchen verheffen een
kermend gehuil, en fchynen van droefheid to flerven. —
Van alle fieraden beroofd, treuren zy over 't geniis hunner bladeren , die, lang afgevallen , op den grond tot ftof
vergaan zyn. — Nergens vind men eenige fchoonhe•
den, nergens eenige bekoorlykheden, in de Natuur meer

Mirtil.
Verliest dan het gefchapene alle zyne bekoorlykheden,
alle zyne wonderen , in den ftrengen Winter? 't Is
waar de Landen fchynen eene woeste wildernis.
Het Vee is in de warme Itallen opgelloten. Men
hoort de item, het gekwinkeleer, der Vogelen, in de bladerryke bosfchen , niet meer, noch het geloei der Runderen in de bogtige dales. — Ook ziet men geene kud.
den Brazen door malfche klaverbeeinden. — Dan , befchouwt
eons met aandagt de nederdalende fneeuwvlokken ,daar in zal men duizend won d eren ontdekken , die
1IENG. 1793. NO. 13.
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ons in verrukking wegvoeren. — Op de verbazentlfle
wyze is ieder fneeuwvlokje gevornid , en onder zo veele
tallooze millioenen zal men 'er geene twee aantreffen, die
elkanderen volmaakt gelyk zyn. — Vestigt men weer
de aandagt op het geboomte, nu in eene flervende gedaante , in dien flaat egter herflelt het zyme kragten weder,, welke het door het dragen van Vrugten, en
door de hitte des Zomers, had verlooren. Schielyk
uitgeput van alle kragten ging bet haastig verlooren. —
De barre Winter heeft nog ontelbare nuttigheden meer,
welke nimmer hoog genoeg te waardeeren zyn.

Amintas.
De Natuur is echter overal in eenen flervenden flaat.
wat men ziet heeft eene flervende gedaante aangenoen , daar al 't Aardryk , verdord , nergens meer kruid
noch lover oplevert. — Waar zyn nu die zoele Westewind4es , zo verkwikkelyk in den Zorner? Waar
1peelen'zy nu met de dartelende golfjes ? waar vermaken
zy zich met de ritzelende blaadjes ? — Van al dat aangename is nu geen enkel fpoor meer overgebleven.
Werwaards nu het gezicht zich heen wend, vertoent zich
thans een toneel van naarheid. Alle vermaken zyn
weg, zyn verdwenen, en, in plaats van deze, treft men,
in ieder voorwerp, dat ons bejegent, de ware beeldtenis
des doods aan.

Mina.
Zou dan de .Winter geene verrukkende wonderen bevatten. 't Is waar , by heeft al 't geboomte van bladeren,
alle de velden van gras , alle de vlakten van kruiden en
bloemen, beroofd. — Dan , dit alles gefchied om de
landen des te vruchtbaarder,, het' woud en geboomte des
te bladerryker,, te maken. Straks verfchynt weer de
verkwikkclyke Lente , en men ziet weldra alles herleKruiden , Planten en Bloemen , Boomen , Bosyen
fchen en Wouden. Alles ryst als uit uen dooden
op, en ontvangt weer een nieuw leven — en waar nu
al 't woud treurt , en van 't gevogelte , van inwooners,
en van bladeren, ontbloot is, en al 't veld van den kwinkeleerenden wildzang beroofd, uitgezonderd van de eenzame nisch , die hare item nog laat hooren in het geboomte , wier kale takken zy naarliig bezoekt , om aas op
te
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te halen , terwyl de Schildvink Nat , en de gemeenzame
en vrymoedige Musch den ingang onzer hutte durft naderen , en !tont de flulpdeur inhuppelt. — Wanneer
de blyde Lente aankomt , en hoe ras zal dat gefchie.
den , dan zullen de wyde vlakten weer fchateren van
het geluid van den vrolyken wildzang, en de digte bosfchen van eene naengeling van zoete en zagte toontjes,
die de ooren ftreelen , en hart en ziel verrukken.
Tot dit alles bereid de Winter de Namur , en tot nog
oneindig weer.
Menalkar en Mirtil zouden hunne befpiegelingen nog
verder hebben laten gaan — dan, hunne takkebosfchen waren verbrand, de Maan zakte in de Westerkimmen neder een gedeelte van den nags was reeds voorby — de ooren der Herders begonnen tot den flaap te
neigen. Zy begaven zich ter rust, met harten vol
dankbaarheid aan de Godheid dezer ilreeke, die aan dezelve veelvuldige weldaden fchenkt.
C. V. D. G.

LEERZAAME BESCHOUWING VAN liaT MUMS.
---- 4 Schaapen , waard' gefchooren,
Onnooz'le Kudden , flegts tot 's Menfchen hell gehooren,
Wier flier, overlaen, hem melk en room verfchaft,
Prat hebt ge tech verdient, dat noodig client gefiraft ?
Gy, die ons kleedt met wolle, en nutter met fi g, leven,
Dan door uw flerven, zyt.
VONDEL.

T s de kennis van het Gefchapene een der beste middelen, zo

niet het allerbeste, om den Mensch tot den eeuwigen Oorfprong der dingen op te voeren; en, nit voorwerpen die zich
geduurig aan ons oog aanbieden, gelegenheid tot ernflige bedenkingen te ontleenen ? laac dan de teerzaame berchouwing
van het Schaap ons ook bier toe opleiden: want, de groote
voordeelen, die het Schaap aanbrengt , overweegende, moetent
wy opgeleid worden tot den milddaadigen Alverzorger, die,
4ene foort van Beesten , dat zo overvloedig ,en bykans overal,
gevonden wordt , ons'eene menigte van nuttigheden fchenkt;
nuttigheden, Welke wy, oni dat ze daaglyks en algemeeu ZY1;10veelai niet opmerken, of mar ter loops befchouwen; welke
(2 41 2
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onopmerkzaamheid de algemeene oorfprong is van een ondanhe
bear gedrag.
Het Schaap heeft op fraaiheid van geflalte niet veel te roemen ; het lichaam vertoont zich als een hoop wols , JUstende
op vier fchraale en ilyve pootjes; vtugheid , byzonder els bet
met zyn vagt belaaden is, en kragt, ontbreeken het beide; de
oogen zyn groor, zonder vuur, wyd van elitander flaande; 'c
voorhooid is bultig ; de fnoet Lang en dun; de hoornen der
Karmen, en ook die der Schaapen welke hoornen hebben, zyn
nederwaards geboogen. 1VIen vindt dir Beest in 't wilde,
in de hooge Gebergren van Zwitzerland, als mede in Noorwe..
gen, Acrd, lerland en Schotland , in Spanje, Frankryk , Enge.
land, en in Holland; inzonderheicl maakt men op het Eiland
Texel veel werks van de tamale aan te kweeken en op te
pasfen; zy zyn meest vuil wit , en weinigen . zwart , van
kleur.
Het getal deeZer nuttige Dieren is verbaazend groot ; de
zorgvuldige hoede der Menfchen, over dit Dier, brengt bier
zeker veel aan-toe. Zy zyn 'ter voortbrenging van hun geilachr
eerst op het tweede jaar bekwaani, 't welkop haar zevende of
:whale jaar veeltyds ophoudt. De Lammers , wanneer zy
den behoudyken auderdom bereikr hebben oat kruiden te
kunnen eeten, worden vau de Moeder veritooten; duurencle
dtis de teerhartigtle liefde niet 'anger dan het Lam dezeive
noodig heeft, els wanneer het Schaap nog eenige maanden den
.Mensch haafe "natrige rnelk geefr.
Hoe gunflig is deeze fchikking der Voorzienigheid! hoe ryklyk words de moeite, welke de Mensch van dir Dier hear,
beloond
Dan, hoe veel nuts zy ons ook aanbrengen, zyn zy egter,
war natuarlyke begaafdheden aanbelangt, niet uitmuntende; zy
fchynen onder de domften der viervoetige Dieren te moeten gee
teld worden: een dreigend gevaar weeten zy zelden te myden;
vanhier vallen zy dikmaals in het water , 't geen een wisfen
dood ten gevolge heeft , zo zy van Menfchen niet geholpen
worden, ten minflen op died -tYd als zy in de cool zyn: want
deeze, van het water doorrrokken, maakt het lichaatn te zwaar
om by den wal te kunnen opkjimmen , waartoe de pooten
ook niet zeer gefchikt zyn: zy zyn vreesagtig, en vlugten op
bet rninfte gerugt, elkanderen als verdringende ; zy bezitten,
bet geen wy zagtmoedigheid noemen, in zulk een hoogen trap,
dat zy, hoe geflagen, hoe gepynigd, naauwlyks geluid geeven;
ook ondergaan zy den dood bykans zonder eenige tegenkanting.
Men mag dus de Schaapen vry weerloos noemen; ja zells in
bet voortbrengen der Lammeren hebhen zy dikwils de hull}
van ons Menfchen noodig.
WOnderbaar, in de dead , is de behoeftigheid van dir ;mete
Schcp.
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Schepzel; dat ons , ter belooning , veele hehoeften des leevens
iChenkr.
War het vaedzel deezer zagriiartige I)ieren betreft, elk weer,
Oar zy allerlei kruid Hier even gretig eeten, her welig opge(chorea gras laaten zy 'Ilan, en zueken een kort en fappig
foort; ook fcheeren zy het land, daar de Osten het weligfte
gras afgeflaagen hebben, met hunne fcherpe tanden, gaarne ma.
Welk een voordeel voor her Menschdom , dat zy op den
land de Koe „het Paard en het Seitaap, elk zyn nooddrutt kuumen laaten zoeken.
Met welk eene onderfcheiding , voorzigtigheid en bedagtzaamheid, weer elk aan de tafel, door de Natuur gedekt en
voorzien, het nutte te kiezen, en her fchadelyke te vermyden,
dat weder aan een ander tot heilzaam voedzel ftrekt. — Veelvuidig zyn de nutrigheden.van dit Beest, wilde men zich tot
alle deszelfs byzonderheden inlaaten: van de Melk der Schaaped
rnaakt men in zonimige Landen zeer aangenaame Naas , waar
van de kochefortfele in Frankryk, en onze Texelfee, Iran getuigen : en wie weer niet, hoe de Wol , welke men jaarlyks
van dit Beest fcheert, en dus van eene vragr verlost, die het
anderzins zoude. laaten vailen , ons tot verfcheidenerlei foort
van dekzel en kleeding dient, en,van den Koning tot den Slaaf,
van den rykften tot den behoeftigtlen, daaglyks gebruikt wordt,
in floffen van verfchillende benaamingen, re breed om hier alie
op re noemen : doch de hoedanigheid der Wol verfchilt zeer
veei, naar de veritheidene Landen. Het Uitwerpzel , of de
IVIest, der SchaRen is een alleruitmuntendst middel om zommige
landen, tot het voortbrengen van een en ander gewas, zonderling bekwaam te maaken , om nu niet te fpreeken van de
geneezende kragt , welke zommigen daarin hebben gemeend re
ontdekken. In de Noordfche Landen gebruikt men de Schaa-.
penvagten, op eene byzondere wyze, om de knellende koude
of re weeren : van de Huid worth leder en pergament vet..
vaarciigd ; eu, welk een overvloed van aangenaam, ligt veneer..
baar en voedzaam , Vleesch zy verfchaffen, weer elk.
Ziedaar de voornaamfte byzonderheden van het Schaap voor.
gefield.
Wie nu Iran het Schaap in zyne riuttigheden befchouwen,
zonder tot dankErkentenisfe , aan de wyze en goede Voorzienigheid , te worden opgewekt? Ik geloof en hoop elk
onzer heeft die aandoening. Eene milddaadigheid, die alle dagen vernieuwd wordt , verdient eene onophoudelyke dank.
baarheid.

Rei 3
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ISZNEEsxmotoe ONTDEICKiN.

UNE ALLERAAN GE LEGENSTE GENEEFKIMDIGE ONTDEERING OVER

DE EWAAL VAN SCHELDEN,

(Uit het Engelsch.)
an de dagen des Spectators af, Ltot op den tegenwoordiget

tyd , hebben de Zedefchryvers in hunne Vertoogen uitV
gevaaren tegen het Schelden, ter oorzaake van eene blykbaare

misvatting omrrent de waare natuur, den obrfprong en het bedryf, van Schelden zelve. Ja , onze Voorouders waren nog
meer te berispen; dewyl zy verder gingen, en, bet Schelden
voor eene misdaad houdende, 'er eene ftraffe op Itelden. Veel
lichts heeft men nooit over dit onderwerp verfpreid; doch,
dewyl ik my op de ]tennis daar van byzonda heb toegelegd
in de battle vyf en dertig jaaren myns leevens, juist den tyd
zints ik in den gezegenden Huwlykenflaac tradt, zo hoop ik
in ftaat te zullen weezen, om de duisterheden der dagen van
onkunde en van vervolging te verdryven, en iets te kunnen
toebrengen, om die onredelyke Vooroordeelen nit te rooijen,
welke veelen, nog heden ten dage, tegen Schelden koesteren.
Men heeft in de Theorie van 't Schelden zeer misgetast.
Geen eene Kwaal is, heeft men voor een Misdryf genomen:
daar, in de daad, Schelden eene Kwaal is, die voornaamlyk
in de Longen zit; en, wanneer de kwaade ftof langen tyd op.
gehouden is, doer dezelve de Spraakdeelen op eene zeer zonderlinge wyze aan, en outlast zich met een geweld, 't geen,
daar het den Patienten ligtenfchap geeft , zeer ftrekt, om de
byftanders te ontrusten en te verfchrikken, en, die het kunnen
hooren, magtig te ofitftellen.
Zodanig is myne Theorie van het Schelden. En, indien wy
alle de verfchynzelen, welke bet zelve oplevert , in onderfcheidene Gezinnen, naagaan, zullen wy bevinden, dat ze alle
deeze Leer bevestigen. Her is, overzults, de grootfte wreed.
heid, en de droevigfte onkunde, het Schelden voor een Mis•
dryf te houden. Men mag, even goed, iemand, om dat by de
Koons heeft, in de Gevangenis werpen, of, om eat by aan
Podegra fukkelt, na de eene of andere Volkplanting overvoeren, als iemand over het Schelden ftraffen: dewyl het in alien
gevalle eene Kwaal is , uit de reeds gemelde oorzaaken her.
komflig.
En niet alleen is het eene Kwaal op zichzelve, maar wordr,
op eene ongepaste wyze behandeld zynde , de oorzaak van
veele andere Ongefleldheden. Verwaarloosde Scheldvlaagen hebben dikwyls Stuipen voortgebragt. En, wanneer de floffe dier
Kwaale lang wordt opgehouden, zonder daar aan eenigzins lugs
te gaeven, twyfel ik niet, of 'er kan Longteering nit ontflaan,
of
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Of hyftericaale ongefteldheden , die , indien ze niet fpoedig
doodlyk zyn , althans het leeven verdrietig en bitter maalre,u,
voor veele waardige Leden der lVLaatfchappye. Alle deeze
Ongemakken zou men hebben kunnen voorkotnen , indien d,.
Geneeskundige Faculteit het Schelden uit het oogpunt eener
Kwaale befchouwd, en, overeenkorntlig met myne Theorie, bebandeid, hadt. Ik gaa nu voort tot het opgeeven der
KENMERKEN EN VERSCHYNZELEN.

Men kan ontdekken, dat iemand met deeze droeve Kwaale
behebt is, aan zyn Pols; dezelve tlaat doorgaans honderd ilagen
in en minuut; de Oegen zyn zeer ontaooken, puilen uit,
en than dreigende; dikwyls vertoont zich een roode gloed op
't aangezigt: op andere cyder], en geduurende de nitbarliing
der Ongefteldheid, words het gelaad beurtlings rood en Week.;
men befpeurt eene ongeregelde, maar fierke, bewee6ing in han.
tic.n en armen, en een dampen met den rechcer VOCE; de Stein
is zeer fterk, en, als de Kwaal toeneemt, worth dezelve Ichor
en ongeregeld: het geheele geftel is in verwarring. Naa
dat deeze Toevallen eenigen tyd aangehouden hebben, bedaaren ze allengskens, of gaan zomtyds fchielyk over, wanneer
de Oogen een vloed van traanen ftorten, en de Lyder tot
voorige bedaardheid komt. Doch de Ongetteldheid hat
eene groom maate van zwakheid naa, en cane byzondere neergetlaagenheid in de oogen, bovenal, wanneer eenige vreemde
Perfoonen by de vlaag van Schelden tegenwoordig geweest
zyn. lk heb ook opgemerkt, dat het Geheugen eenigzins
verzwakt is. De Lyder fchynt eene zeer onvolkomene herinnering overgehouden te hebben van het gebeurde, en els het
hem eenige omfiandigheden erinnert, worden deeze door hoofdigheid ontkend. — Gemelde Kenmerken en Verfchynzels,
begrypt men ligt, verfchillen zeer veel in onderfcheidene Patienten ; doch , wear zy zich gedeeltlyk ten zelfden tyde opdoen , behoeft men weinig aan het daadlyk daar zyn der
Kwaale te twyfelen.
VOORGESCHIKTMAAKENDE OORZAAKEN.

In alle Kwaalen zal men bevinden, dat de kennis der Voor.
afgefchiktmaakende Oorzaaken veel afdoet um ons in de Geneezing byfland te bieden. In het tegenwoordig geval zyn
deeze, Ligtprikkelbaarheid van het vaatagtig Stel tzel, flerkte
van Drift, en gebrek aan Bedaardheid.
AANLEIDENDE OORZAAKEN.

De Aanleidende Oorzaaken tot Schelden zyn veelvuldig. Onder
Qg 4
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der dezeive mogen wy tellen, het breeken van een Porceleinen Schotel; het verkeerd opzetten van een hoed; bet openlaaten van ecn Deur; het CC gaar of ongaar kooken van het
Eeten; her nit laaren gaan van het Vuur; het Met pasfen op
den Tyd, van Kappers, Baardfchraapers, enz., niet noodig bier
verder op te noetnen; dewyl deeze Oorzaaken zo natuurlyk
zyn dat men ze niet kan voorkomen ; als mede, om dat,
Welke ook de Aanleidende Oorzaak zyn moge, de Verfehyn..
zels dezelfde zyn , en de wyze van Geneezing dezelfde blyft.
GENEEZING.
Verfcheide Geneesmiddelen heeft men tegen deeze Ongefleldheid uitgedagt; doch alle tot bier toe van een ruwen en
geweldigen aart; die, derhalven, indien zy al de Verfchynzels
voor een oogenblik mogen doen ophouden , eene grootere
gefchiktheid dan te vooren tot die Ongefleltenisfe agterlaa.
ten. — Onder deeze_fchryfc het Gemeene Volk veeial eea
Eikenftok, een Zweep of een Bullepees, voor; doch die Middelen zyn elle onderheevig pan het reeds aangeduidde gebrek.
Anderen hebben het bybrengen van Beivysrederien aan•
gepreezen; doch deeze zullen, even als de lnenting der Kin.
derziekte, geen baat toebrengen, of de Lyder inner eenigerwyze voorbereid weezen, ow dezelve te ontvangen. Eenigen bebben vee% op met het Stilzwygen van, alle Perfoonen,
die zich omtrent den Lyder bevinden; doch ik moet bekennen , dat , zo menigmaal ik dit middel zag beproeven, de
Kwaal veeleer verflimmerde. — Het zelfde 'nag gezegd worden van Infchiklykheid , waar door men den Lyder zyn eigen gang meat gaan. Dit werkt omtrent even eens als het
drinken geeven aan een Waterzugtigen, of het toedienen van
brandewYn aan iemand in een heete Koorts.
Naardemaal bet hoofdoogmerk van dit myn fchryven is, om
te bewyzen, dat Sclielden eene Kwaal 9 en geen Misdryf, is, zal
ik niet breed uitweiden over de Geneeswyze: naardemaal , op
'c eigen oogenblik dat myne Theorie words aangenomen , elk
in /hat zal weezen om de Ongeftelciheld naar de regelen
der Kunst, of fecund= artem, gelyk men het noemt, te behandelen. Ilc zal egter het volgende Voorfchrift opgeeven, 't
geen ik, wel toegediend, nooit zag misfen:
Neem: Van Gerneen Verfland , dertig Greinen.
Van Betaamelyk Gedrag; den Scrupel.
Van Behoarelyk Overleg, tien Greinen.
Meng en befpreng dit Mies met een oogenblik Bedenkens; en neem het in , zo ras een der Aanleidende
Oorzaaken zich opdoet.
Wat
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Wat de Leevenswyze betreft , fchoon het niet noodig zy
den Lyder tot Melkipyze of Moeskruiden te bepaalen , heb
ik alwos goed bevonden hem ernftig te waarfchuweu tegen
Geestryke Dranken , en alles wat het Bloed verhit.
Dan, het is noodig, dat ik eene zaak van de uiterite aangelegenheid melde, ter Voorkomiug van deeze Ongefteldheid,
en wale ik toe hier toe verzweegen heb , op dat alles, wat
ik ten aanziene van myn onderwerp te zeggen heb, te onderfcheidcner begreepen worde. — Men vooronderflelt door.
gaande, en, in de daad, men heeft het menigvoud beweerd, dat
deeze Ongefteldheid meest eigen is aan flegts een der beide
Sexen: en ik vertronw het is onnoodig die Sexe te noemen.
1VIaar, hoewel het waarheid moge weezen, dat deeze 'er meest
aan onderheevig zy , gnat het , nogthans, zeker, int myne
vooraf opgegeevene Theorie, ten opzigte van de Voorgefthikt.
maakende Oorzaaken , dat de Mannen even zeer gevaar loopen.
Van waar mag het dan bykomen, dat wy niet zo veet
Mannen met Schelden behebt vinden als Vrouwen'? De beamwoording deezer vraage ligt gereed. Schelden is , gelyk ik
boven beweezen heb , het uitwerkzel van eene zekere opgehoudene kwaade floffe. Deeze ftoffe heeft zo veel by de
1VIannen plaats als by de Vrouwen; doch de laatstgemelde
hebben zo veele gelegenheden ter ontlasting niet als de Man.
nen. De Vrouwen vinden zich, door de Mode, en eene sneer
bepaalde leevenswyze, uitgenooten van die openbaare Gezellchappen , Clubs, Koffyhuizen , enz. enz., waar de Mannen fteeds
gelegenheid aanuefren,om zich, van 't geen de Ongefteldheid veroorzaakt , te ontdoen, en dus xoor te komen, dat die iloffe
zich immer in eene zo groote hoeveelheid ophoopt, dat de
voorgemelde Verfchynzels plaats grypen. Dit, en dit alleen, is
de rede, waarom die Kwaal het meest by de Vrouwlyke Sexe
word t waargenomen.
Was ik een Wergeever, of had ik invloeds genoeg om de
Mode te regelen, dan zou ik voorftellen, dat de Vrouwen
ook haare openbaare Gezelfchappen, Clubs, Koffyhuizen, of
zelfs haar Parlement, hadden. In zodanige plaatzeu zouden ay
gelegenheid vinden tot die oefening, welke zo zeer flrekt tot
her te onder houden der Kwaale, naar de tegenwoordige
leefwyze der Vrouwen, zich ophoopt, en, wanneer de natuur
zich poogt te ondasten, gnat die ontlasting vergezeld van at
dat geweld, en alle die ongeregeldheden, welke ik reeds be.
fchreef.
Zo veel heb ik gewaagd te zeggen van het Schelden, en
ik hoop dat ik zal geflaagd weezen in het wegruimen der
onredelyke Vooroordeelen, welke gekoesterd zyn door eene aan•
gemaatigde meerderheid in onze Sexe, gevoegd by een dee/
onkunde, die, om 'er het minst van Le zeggen, die meerderheid zeer twyfelagtig maakt.
A
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AliCOG heb ik er by te voegen, dat myne beweegredenen
in dit alles belangloos geweest zyn, en dat ik my zeer ge-

lukkig zal agten, als ik read mag geeven aan eenig Perfoon,
met deeze Kwaale behebt. De Brieven kunneu vragtvry gezonden worden aan
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zich
aar zyn eenige onderwerpen, op welke de
gaarne bepaalt, fchoon dezelve bykans uitgeput
D
waarover de Menfchen gaarne fchryven , fchoon zy weeten,

verbeelding
zyn , en

dat zy niets nieuws daar over ktinnen voortbrengen. Nogthans moet eenige verdienf'ce toegekend worden aan de zodanigen, die het hun pligt agten, eene Ondeugd te verfoeijen,
terwyl dezelve b/yft beflaan, zelfs dan, wanneer zy geene wapenen hebben, om 'er tegen te gebruiken, of ze zyn reeds
duizendmaal gebezigd ; het is door annhoudea alleen , in het
voordraagen van eenige weinige eenvoudige en welbekenda
vaarheden, dat het Gemeen eindelyk een gevoei van ,fchaamte
krygt, en bezield wordt met een yver ter hervorminge. Dit
is de fchande , dit is de lof, welke hem kan naagaan, die
tegen de Ondeugd van het Spel zyne redenen aanvoert; een
onderwerp, waarover zo veel gefchreeven, en vergeefsch gefchreeven, is; waarover zo weinig nieuws kan worden bygebragt ; en 't Welk niet te min , indien dezelve ooit wyke,
moet wykeu op een aanhoudenden tegenftand, en herhaalde
klagten.
'Er is idne rede, in de daad, waarom wy niet moeten verflappen in onze poogingen, noch aflaaten van wizen yver, in
eene beflendige en welbelegde tegenkanting, welke ik hoop,
dat men als volwigtig zal laaten gelden. Deeze is de toenee.
mende voortgang, die het Spel maakt , deszelfs vorderingen
in de laagere rangen der Maatfchappye, en de koele onverfchilligheid, waar mede de fchriklyke verwoestingen, daar door
aangerigt, by het gros des Menschdoms befchouwd worden.
De Menfchen fchynen te begrypen, dat het eene verdwaazing
is, nan gekheid grenzende, en zy vergeeten de aandoeningen
van verontwaardiging, terwyl zy de taal des medelydens uiten;
doch men mag wel in twyfel trekken, cf het medelyden , in
dit geval, wel beileed is, en of wy geregtigd zyn, in den
enkel punt, iets toe te geeven aan de Voorflanders van het
Spel; eene Ondeugd, welke, ten minflen in an opzigt, alle
andere Ondeugden overtreft: dewyl dezelve gepleegd worth in
de
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de bedaardfte oogenblikken der rede, en men het fleizel daar
van voortzet met voordagt, overleg, en eene geregelde volharding, niet ongelyk aan die, waar mede men zyn beroep
waarneemt. Men kan dit niet zeggen van misdryven, gepleegd
door den aandrang van fchreeuwende behoeften , of door de
fchielyke opwellingen van drift. In de daad, men kan zelden
dit zeggen van Dievery of Moord. Het Spel bevat in zich
alle Ondeugden.
In het Spel is Gierigheid en Ondankbaarheid; het bevat iii
zich eene geheele vervreemding van de zagte en medelydende
gevoêlens onzer natuure. De Speeler van beroep is een vyand
des Menschdoms , en kent den band niet, door welken de
Menfchen verbonden zyn om elkander te helpen en by te
ftaan. Doet by eene edelmoedige daad , of 't geen eenigen
met dien eernaam beftempelen, deeze komt eer voort uit verkwisting dan nit goeddaadigheid, en het is zeer zeldzaam, dat
by voor zulk eerie daad zich Hier ruim en ryltly' vergoeding
verfchafc, door elders een groot ongelyk te pleegen. — De
Eer van een Speeler is ruogelyk een der belachlykfte uitdrukkingen in onze taal: want elk Speeler van beroep weer, dat
zyn bedryf niets zou te.beduiden hebben, indien by zich niet
bevlytigde, om, door alle mogelyke middelen, voordeel
behaalen op zyne party, en, inzonderheid, om de laagite en
fnoodfle, en nogthans glimpig hedekte, kanfen af te zien van
de Jeugd, de niers ergdenkende goedwilligheid en onbedreevenheid. Dit is het echte Character van een Speeler, en zag
immer iemand zulk een Character zonder affchrik aan?
„ Het Spel," zegt een uhmuntend Schryver, „ fchynt niet
„ alleen de zugt om nit te munten, maar ook de begeerte tor
„ vermaak, verkragt te hebben; het heefr de viam des Mine
„ nears zo wel als den yver des Patriots uitgebluscht , en
• dreigt, indien her verder de overhand neeme , alle onder„ fcheidingen van rang en fexe re verdelgen, alle eerzugt, dan
„ die van bedrog, te fnuiken, en Menfchen van alle leevenskringen re bederven, wier Voorouders door hunne deugd,
„ door hunne nyverheid, of door hunne zuinigheid , hun in
,,„ Slaat gelteld hebben, om buitenfpoorig, niers nuts bedry,, vend,. en oudeugend, te leeven, en hun geheel zonder kun„ digheden te laaten, dan die van het Spel, dat in de mode
„ is, en zonder eenigen wensch, dan om een gelukkigen Speel•
„ kans.”
Een denkbeeld als dit, omtrent veertig jaaren geleeden opgegeeven, is zeker nicer toepasfelyk op den tegenwoordigen tyd:
veel van deeze voorzegging is met de daad vervuld. De zugt
om uit te munten in 't geen waarlyk pryzenswaardig is, en de
trek tot redelyk vermaak, is met de daad verdweenen. Het Spel
dooft alle andere Driften uit , of, om naauwkeuriger re fpree'
ken, richt ze alle cot den voorwcrp, en dat wel tot het onbeVat.
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valligae voor eene edeldenkende Ziel, de flordige zugt tot
Winst. En, wanneer wy deeze zugt de heerfchende vinden in
een jeugdig hart, moeten wy dezelve, als iet geheel onnatuurlyk, doemen. Het is, nogthans , het waare weezen en bet kenmerktekenende van het Spel, dat het veranderingen in onzen
cart te weege brengt, we1ke niers anders kan veroorzaaken.
Wy zyn niet geheel ontbloot van Wetten teen deeze Ondeugd; maar die Wetten hebben weinig of ge/..n kragt; en dit
zou het geval blyven, zelfs dan wanneer ze vermenigvuldigd
wierden: want dit is een der zondetlinge gevallen, waarin de
Wetten geen goed zullen doen zonder de medewerking van
den geest des Volks. Wetten kunnen, op hear best genotnen,
alleen zekere toevalleu van openbaare buitenfpoorigheid verbeteren; maar het Volk kan alleen eene Ondeugd els deeze
haatlyk doen worden, en buiten zwang brengen. De Wetten
tegen Spel , behoorelyk ter uitvoer gebragt, zouden Huizen,
om te fpeelen opengezet, kunnen vernietiged; maar zy kunnen
in de Huizen van byzondere Perfoonen niet werken. En het
is een bekend en openbaar auk, dat, in het punt van misdryf,
geen Huizen, die voor Huizen wear men fpeelt bekend &an,
de fchadelyke Kaartpartyen overtreffen, by zekere Lieden van
Aanzien, of van de Groote Wereld, gelyk zy zichzelven noemen, fchoon dat aanzien, die grootheid, niet anders is dan
een voorrang in de Ondeugd, en eene meerderheid van onbefchaamd te roonen op zyne fchande.
Het vooruitzigt van het opgroeiend Geflacht is, nit dat oogpunt befchouwd, in de daad duister en bedroevend. Hoe veele
ryke Familien hebben zich, door deeze verwenschlyke hebbelykheid, bedorven! Hoe, veele zyn met fchulden bezwaard
overlaaden1 Welk een aantal Kinderen zullen, groot geworden,
als zy ten, eenigeu tyde ontdekken waardoor hunne Ouders
ten val gebragt zyn, met de hoogfte reden, het Spel, als de
bron van ramp, vervloeken ! In welk eene flegte Naagedagtenis moeten die Ouders niet zyn by de arm en berooid gemaakte Kinderen , onfchuldige Slachtoffers van der 'Ouderen
Dwaasheid ik zeg te weinig Verkeerdheid, tot een
trap van boosheid opgeklommen, die de verbeelding in haare
vlugt te vergeefsch zoekt te beftygen, om 'er een evenmaatig
denkbeeld van te vatten en op te geeven

MENGELWERK,
TOT PKAAYE LETTEREN KONSTEN EN WEETENSCHAPe
PEN, EETREKKELYK.

1,Kozvn OVER. DE EENZAAMHEID , OF DE AllONDERING4
(Uit bet Engelsch.)
&Nen gy zult willen, myn Kind! zo zult gy onderweezen warden, en indien gy awe ziele daar toe begeeft, zo zult gy gantscli
lokek worden.
JESUS SIRACH.
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nlochenbaar werd de Munch voor de Zamenleeving
gebooreni. Deeze waarheid wordt bekragtigd door
het overweegen van de veelvuldige en ontelbiare Behoeften en Zwakheden der Menschlyke Natuure, zo wel als
van alles wat de Vermaaken, de Gemakken en de Vert
troostingen , des Leevens uitmaakt. Dit is een dier grondftellingen , die , daar zy tens algemeen de toeftemming
des Menschdoms verkreegen hebben, aangemerkt viorden
als van zelve fpreekende waarheden, die geen tegenfpraak
gedoogen , en dus op geenerlei wyze eenig verder onderzoek behoeven. En, indien onze Pligten in den Nat
der Zamenleevinge recht verftaan wierden , indien de
Menfchen min overhelden om alles tot uiterften te brengen, welke onaangeraakt behoorden te blyven, zou 'er
weinig reden zich opdoen om by te brengen wat ik
4voorheb in deeze Proeve te beweeren — naamlyk, dat
de Mensal voor de Gezelligheid of de Madtfchappye niet
alleen gebooren is , en dat Eenzadmheid en Afzondertng een
aanfpraak op ons hebben, welke niet kan gelochend , en niet
behoort wederftreefd , te worden.
Dichters , en verbeeldingvolle Schryvers in Onrym, hebben veel gezongen en gefchreeven tot Lof der Afzonderinge ; als of zy wilden, dat de Aarde zou verdéeld
worden in kleine afperkingen, beantwoordende aan de
rnaate der Volkrykheid; en dat elk Mensch zich in zyn
afgeperkt pdeelte zou onthouden , zonder eenige gemeene
(chap met de plek gronds zyns Nabuurs. zy hebben de
mx,n. 1793. No. 14.
R.r
Lego
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Eenzaamheid verbeeM als de eenige dampkring waarin de
Deugd onbefmet kan ademen; en de met mosch begroeide cel als de eenige Tempel van Godsdienst en Deugd. Het
Gezellig en Maatfchappyelyk Leeven hebben zy eenpaarig
gebrandmerkt, als altoos in verbintenisfe ftaande met God.
loosheid en Ondeugd, en, in hun verrukte geestdrift voor
het vermaak en de geneugten der Eenzaamheid, een vloek
uitgefprooken bver elke plaats , waar de Gezelligheid le
iMenfchen in zekeren getale zamenbrengt.
Het is der moeite niet waardig, den faster te wederfpreeken van deeze Dichterlyke misduidingen ; naardemaal . ze, in onze dagea, geen gewigt hebben, en out
dat de -neiging des IVIenschdorns zo zeer overhelt tot het
tegenovergeftelde uiterfte, dat, om het behoorelyk evenwigt te herftellen , het noodig wordt de zugt tot Afzondering zo veel te verlevendigen , als met de Pligten der
Zamenleeving beftaan kan; en het genot van de Verkeering binnen zulke perken te bepaalen , als de Eenzaamheid noch nutloos , noch verveelend, doet worden.
De groote zaak, waar op het in het Menschlyk Leeven
aankomt, is te weeten , hoe Gezelligheid en Eenzaamheid, in zulk eene maate, te mengen , dat de uitkomst
niet anders is , dan Geluk , Orde en Rust; dat niets on.
gedaan blyft wat afgedaan meet worden, en geen Tyd
onverantwoord overfchiete , of uuren van welke wy geen
iekenfchap in 't geheel kunnen geeven.
Daar is een algemeen Spreekwoordlyk zeggen , 't welk
toegepast mag worden op Menfchen , te zeer overgegee.
yen aan de vermaaken der Verkeering. Het is de eerfte
wensch van kinderlievende Ouders , te zien , dat hun
kleine Knaap, of Meisje , bekwaarn is um alleen te loopen;
en zy fmaaken geen gering genoegen uit de beftendige
poogingen van hun Kroost , om dit eerfte tydperk des
woeligen en werkzaamen leevens te bereiken. Het zou
nogthans een wenschlyker zaak weezen , indien zy, wan.
neer de jaaren van rypen ouderdom gekomen zyn,leerdas
alleen te kopen , zonder het behulp van ydele vermaakneemingen , en ydel gezelfchap, om hun op den weg des
leevens te ge/eiden. Het zou voor hun een zegen zyn, indien
zy vroegtyds leerden die Leidbanden of te werpen , welke
de Ziel in een ftaat van Kindschheid houden, langen tyd
naa dat het Lichaam de volwasfenheid bereikt heeft. Wanneer gy een Man ziet , derrnaate overgegeeven aan Vermaak,
dat by nook op Afzondering geiteld is, die niumer zich
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gelukkig 4gt dan in den kring van eenig- Gezelfchap,
hoedanig ook , en in het genot van alle mogelyke verflrooiende verlustigingen , en die zo zeer eens anders is,
dat by nooit zyn eigen mag heeten; dan moogt gy veilig befluiten dat by een van die overgroeide en bedor.
yen Kin deren is, die niet alleen kunnen gaan.
MIRA zon eene van de aangenaamtle Vrouwen weezen
eene der beste Egtgenootcn en Moeders , was zy geene geflaagene Vyandin van een enkel uur Afzonderings. Haare
Morgen-uuren , die een aanvang neemen met het geen 't
Gemeen den Dag noemt , zyn verdeeld tusfchen de noodwendigheden van den flaap , kleeding, bezoeken, het gaan
zien van verkoopingen , en de eene winkel voor, de andere
naa, in te llenteren, enz. Haar Dag befteedt zy in gezelfchap, of binnen of buiten's huffs, in openbaare Vermaaken , en Kaartpartyen, De minfle lichaamsongefteldheid is
eene ondraaglyke last , door den onvoeglyken hinderpaal
welken dezelve oplevert , om te voldoen aan eene gemaakte affpraak , haar beroovende van het geluk om een
intgekoozen gezelfchap te zien, en, 't geen nog erger
Is , fchoon een gevolg van het ander,, haar bepaalends
tot haare eigene gedagten; die, door mangel aan fchika
king, langen tyd een enkele chaos geweest zyn, of, one
een nieuwe Branfche fpreekwyze te bezigen lich in een
geduurigen Jtaat van Regeeringloosheid bevinden. — Maar,,
helaas ! hoe weinig beduidend is deeze leevenswyze , on!
de bedenkingen uit te fluiten van die kwelling , en de herinnering van 't geen waarover wy ons fchaamen. — MIRA
zal welhaast een aandoenlyk voorbeeld opleveren van de
onheilen , welke ontftaan uit de onbekwaamheid van aliens
te kunnen gaan.
Een Fransch Schryver , wiens Naarn ik my niet kan
herinneren, zegt , dat elk niet weer hoe eene wandeling te
neemen; en men moet bekennen, dat dit eene kunst is,
die men 'niet kan leeren in de geduurige tegenwoordigheid van Medgezellen. Gezelfchap is, hi alle opzigten , gevaarlyker voor de Ziel , dan Afzondering
want, indien wy hartlyk, deel neemen in de vermaaken
der Verkeering , verleeren wy ras de pligt van overdenking 3 en keuren dezelve onnoodig , dewyl wy ons van
de wysheid van anderen bedienen ; maar de Man , die
altoos leent , kan niet ryk weezen. — In Afzondering
is het geval geheel anders ; want, indien eeti Mensch 'er
Beene buitengeWoone verkleefdheid *an verkrygt, ('t geed
seer
11,r z
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zeer zeldzaam , en in deeze dagen niet zeer te dugten,
is,) keert de zugt tot Gezelligbeid door den Maaker
der Natuure ons ingeplant, allengskens weder; hy ., die
het gemurmel van een beekje zogt verwisfelt dit zagt
gedruisch met de woeling der menfchen. Zyne Ziel heeft
ondertusfchen eene groote maate van voorzigtigheid en
wysheid opgedaan. — In de daad, elk een mag veilig
aan de Afzondering worden toevertrouwd; doch de meeste
gevaaren, die de Jeugd omringen, ontftaan daar uit, dat
zy aan de Verkeering, zonder Gids, overgelaaten worden.
lit vertrouw, dat dit geen nader bewys behoeft, dan 't
't geen de oppervlakkigfte waarneeming ons kan ople•
veren.
De minfte van de nadeelen, welke ontflaan nit een afkeer van Eenzaamheid , zyn losheid, onflandvastigheid
van neiging, en kragtloosheid in belluit. Uitwendige omflandigheden kunnen voorkomen , dat deeze geene andere
gedaanten aanneemen ; een Man of Vrouw moge een bedryflooze Weetniet, en niet ergers, worden; doch dit i3
geenzins altoos het geval. Zeer dikwyls geeven zy aanleiding tot ondeugd, door de befchutzels tegen verzoeking weg te neemen, en ons te ontzetten van die vertroostingen, welke ramp en tegenfpoed draaglyk maaken.
Ook zyn losheid, wispeltuurigheid en befluitloosheid, niet
geheel onfchadelyk te agten ; naardemaal zy veelal
tenfpoorigheid en kostbaare Vermaakneemingen veroorzaaken ; waaruit dan verlies van middelen gebooren wordt,
Welk verftandigen en braaven alleen kunnen verdraagen
zonder tot wanhoop over te Haan. Wanneer wy niets
van onszelven kunnen hoopen, zal de byftand van anderen , in 't uur des rampfpoeds , niets betekenen.
'Er zyn, men moet het toeftaan, eenige gevallen,waar•
in de kring der Verkeering, met voordeel, kan worden
aangeraaden. Daar zyn zekere zielsongerustheden , ontflaande uit eene zieklyke lichaamsgefteltenis , of nit de
overblyfzels eens toevalligen ongemaks; in welke gevallen , vrolyk Gezelfchap , en eene opeenvolging van onfchadelyke uitfpanningen, zeer eigenaartig worden aangepreezen. — Gezelfchap heeft men desgelyas aangemerkt
als een zagt. en egter kragtdaadig,geneesmiddel tegen ze•
kere bekommernisfen, ontftaande uit tederheid van gene.
genheden; en 't zelve kan, met de medewerking des tyds ,
ongetwyfeld aan de verwagting beantwoorden. Ongetwyfeld
heeft men te meermaalen ondervonden dat , by zulke
ge.
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de Eenzaamheid fchadelyk is, als voedzel geevende aan hooplooze zwaargeestigheid. Maar het is geenzins
noodig, dat het geen aan den eenen als een Geneesmiddel
wordt voorgefchreeven , door alien als een doorgaande
Dieet zal aangenomen worden. Onze Geneesmiddelen behooren ons dagelyks Brood niet te zyn. En mogen wy
bier opmerken, dat zy, die, om ingebeelde ongefteldheden te voorkomen, heeds Geneesmiddelen gebruiken , dikwyls daadlyke ongefteldheden krygen, waar tegen de Geneeskunst vrugtloos alle haare poogingen aanwendt. Wat
kan een Geneesheer voorfchryven aan iemand, die, door
het hebbelyk gebruik van verfterkende middelen, zich verzwakt heeft?
Een bewys, dat aangevoerd kan worden ten voordeele
van Afzondering op zyn tyd , is van zulk eenen aart,
dat het zeker het zwaarfte gewigt behoort te hebben by
de zodanigen, die de grootfte Liefhebbers zyn van vermaak. Ik bedoel, dat, hoe meer wy vermaak neemen,
het daar door te fmaakloozer wordt, en dat wy, wanpeer het fcherpe der nieuwigheid is afgefleeten, en 'er
Beene verfcheidenheid zich meer opdoet , onze geesten
uitputten in het zoeken na vermaak, 't welk niemand
kan verfchaffen, en in een geduurig poogen om sets te
verwekken, langen tyd naa dat de vinding heeft opgehouden van te werken, en alle haare kragten verlooren.
Niemand kan het zoet des Gezelfchaps faiaaken, die de
weelde niet kent van alleen te zyn. — In de daad, Gezelligheid en Eenzaamheid zyn voor elkander zo volftrekt
noodzaaklyk , dat het bykans onmogelyk te begrypen
valt, hoe men ze. ooit heeft kunnen vaneen fcheiden.
Ongelukkig moet die Man zyn , die deeze verbintenis
verbrak; want by heeft daar door overgelaaten aan het
kort en fmertvol uur des doods, wat de bezigheid hadt
behooren te zyn van een tang en gerust leeven.
Ik ben zo wel overtuigd van de noodzaaklykheid der
Afzonderinge op gefchikte tyden, dat ik overhel em veele
ongeregeld- en onvoegelykheden, welke , naar 't gevoelen
van veeten , aan geheel ande& oorzaaken moeten worden
toegefchreeven, aan 't verzuim der Afzonderinge toe te
kennen. Nimmer zie ik eene ongerymde Mode , by voorbeeld, stand grypen, zonder die te wyten aan de ligtzinnig- en bedagtloosheid der zodanigen , die zich aan
geen oogenblik bedaard denkens kunnen overgeeven. Inihen eenige van die ongehuwde Dames , die onlangs de
Kr 3
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vertooning Van zwangere Vrouwen aannamen in haare
kamer waren gaan nederzitten, om, voor eenige weinige
ininuuten, op het voeglyke of onvoeglyke deezer Mode te
denken, zo hou ik my verzekerd , zy zouden , met verfmaading , weggeworpen hebben, zo verregaand eene fchennis
van vrouwlyke kieschheid, zulk eene openbaare vertooning
van het verval der kuischheid , en zo groot een Noon
tier Sexe aangedaan , door met de kleeding aan te duiden, dat men eene jonge juffrouw te meer agtte, otn dat
zy 'er uitzag als eene openbaare Hoer (*).
Indien ik overhelde , om , voor een oogenblik , het ongerymde denkbeeld plaats te geeven, dat de Godsdienst
niets anders is den eene Staatkundige billelling van
menschlyke vinding , zo zou ik betuigen , dat een van
baare itaatkundigtte en wysfte fchikkingen beflondt, in het
beftemmen van een Rustdag van den dagelykfchen arbeid.
By de zolanigen , wier lieroepsbezigheden, geduurende
de week, dringende zyn, moet deeze Dag booggefchat
worden , niet alleen als een dag, waar op zy vry zyn
van alles wat hun tot werken dryft; maar als een dag, op
werken zy eene fchoone gelegenheid hebben, om de verftrooide en verwarde gedagten van een week te verzae
elen en in orde te' fchikken; en, door agterwaards zo
wel als voorwaards te zien , de fehatten der ondervinding op te leggen, en een voorraad van noodige wysheid
te verzamelen. Gelegenheden tot zulk eerre voordeelige
bedagtzaamheid komen . zeldzaam, zeer zeldzaam , voor te
midden der woelingen des bezigen leevens. Verfcheide zorgen
(*) Misfchien is het noodig het bier gezegde des Engelfchen
Schryvers op te helderen : by doelt op eene Mode, die. in
den aanvang deezes pars 1793, to Louden plaats greep: verfchei.
de ongehuwde Dames van aanzien droegen een flak kleeds, een
Cestina, of Pad, geheeten , war haar del gedaante gaf, als of zy
liongzwanger waren. Deeze Mode hieldt eenige maanden Rand ,
viler zonder aatffloot; doch is thans meest verdweenen, en het
overblyfzel alleen te vinden by eenige weinige Dames, wier ge.
woon bedryf het is, alles nit re tarcen wat haare Characters opfpraaklyk kan maaken , en elk fchynen te willen bewyzen, dat
zy geen Character re verliezen hebbe .).— Of de Cestina, of Pad,
ook herwaards overgekomen zy, weeten wy niet wel der her
onder de Sexe by ons niet ontbreekt aan zodanige, die, in zulk
een geval , dezelve zouden gedraagen , en mogelyk nog niet
afgelegd, hebben.
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gen en onvermydelyke afroepingen dringen, in op elk uur
als dan ter overdenking beftemd; maar op den Rustdag
heeft men de fchoonfte gelegenheid , om te rugge te
zien op het voorledene., om dwaaling te ontdekken, en
plans van verbetering te vormen. Zonder de onderhouding van den Sabbath op de wyze der Puriteinen aan te
pryzen, of geftrengheden voor te fchryven die door de
Wereld zouden uitgelachen worden , mogen wy het als
een onbetwistbaare 'telling ter neder zetten, dat het in
zyne magt te hebben , den dag van de zeven te genieten,
ontflagen van alle bezigheid, van alles . wat kan afwenden,
en van alles wat kan verbysteren , een ,zegen is, welken geen verflandig man zal verfinaaden , en dien nienand ooit firafloos kan verwaarloozen.

WAARNEEMING EENER PIS — OPSTOPPING , EN DEN MAAS.
§TEEK. MOVEN DE SCHAAMBEENSVEREILNIGINGo

Door
G. J. VAN WY,

Anat. Chirarg. a Ards Obfletr. Lector, Lid van de Haar,
lentfche ea Utrechtfche Maatfclzappyen van Weetenfchappen , en van het Genootfchap ter bevordering der
ileeikunde te Amflerdam.
Stads Heel- en
Vroedmeester te Arnhem, enz.
edert het begin van Oogstmaand van dit Jaar, tot
aan heden , ben ik meer dan ooit, in zulk eenen
korten tyd, zeer dikwyls in de gelegenheid geweest, ow,
zo wel by Vrouwen als by Mannen , te ondervinden, dat
de inbrengingen van Catheters ter ontlasting van pis nit
de blaas , in gevalle van opftoppingen, het werk niet altyd is van ieder die daartoe geroepen word, zo wel als
het ook dikwyls ondoenlyk is, de pisontlaster, zelfs by
Vrouwen , in de blaas te brengen ; althans niet, wanneer
'er tegenftandbiedende beletzelen in den weg zyn (4').
Be-

Z

(*) Dit een en ander heb ik naauwkeurig aangetoond, en of
gehandeld , in myne openbaare Lesgeevingen en Onderwyzingen
op een Lyk , in 't Jaar 1789 , voor de Chirurgyns en LeaLinen , en by andere gelegenheden aan do Vroedvrouwen.
Rr 4
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Betrekkelyk de mislukking , in de inbrenging van eene
Catheter ter ontlasting van pis uit de blaas , in geval
van opflopping by Mannen, werd ik, beneffens myn kundige Vriend, 0. DE RUUCK Stads Med. Doe. alhier,
in de voorige maand September, in het geval van den
ruim 8o jaarigen Man, G. J. A., bevestigd. Immers deeze
Lyder wierd Van den 15 tot den 18 's avonds afgemat,
door herhaalde vrugtelooze beproevingen met de Catheter, ter aftapping, terwyl 'de pisontlaster niet in de blaas
geraakte, en de inbrenging tot aan den ingang derzelve,
Piet dan pynen, kwetzmgen en bloedontlastingen, te wege gebragt hadden ; tot dat ik, op nadruklyken aandrang
van den zeer Geleerden Heere o. DE RUUCK, geroepen
zynde , den Lyder met de incest mogelyke gemaklykheid , in het geval van Stranguria Spasnzodica, de Catheter
inbragt, en ruim drie ponclen pis aftapte.
Byzonderheden hieromtrent, (die zeker niet geheel onwaardig zouden zyn ter mededeeling) zal ik nu agterwege laaten ; bedoelende voor tegenwoordig geheel
iets anders mede te deelen ; alleen zal ik 'er thans
bet volgende op aanmerken : de binnenbrenging van
de Catheter word doorgaans als een Kunstbewer.
king van zeer weinig aanbelang aangemerkt, (ze is ook
clikwyls zo, by Vrouwen) en vallende onder het bereik
van - ieder Heelmeester ; ik kan echter verzekeren, zegt
GARENGEOT, met eene zeldzaame openhartigheid, (welke
ieder kundig Heelmeester behoort te bezielen , en iederen
belyder eere aandoet,) dat ik, hoe naauwkeurig- de voorfchriften der beroemdfte Heelmeesters opvolgende, altoos
eenige moeijelykheid daar by ben ontwaar geworden:
voorts geeft deeze Fleelkundige , uit 't geen by laat
volgen , te kunnen, dat, by eene ontleedkundige kennis
der deelen, eene menigvuldige oefening moet plaats heb.
hen. Hierom raad ook de geoefende en kundige
p. VAN GESSCHER , in zyne Oefenende HeelAunde , „ nit
2, hoofde der veelvuldige alzints gevaarlyk toevallen, welke eene ,of onkundige of onvoorzigtige, inbrenging des
,, Catheters kunnen near zig fleepen , dat onbedreevene
„ zig daar mede geheel niet moeten bemoeijen ; maar de
„ toevlugt neemen tot de hull) eens meer bekwaamen en
1, geoefender Heelmeesters."
Betrekkelyk het tweede bier voorgeftelde Geval , wanneer, namelyk , de inbrenging eener pisontlaster, zelfs by
Vrouwen, in geval van onOverwinlyke tegenttancibiedende
be-
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beletzelen , (zeer dikwyls alleen Stranguria Spasmodica)
verhinderd word , en de Blaasfleek , boven de Schaambeensvereeniging , vereiscbt; hier van had ik voorgenomen,
thans iets opmerkelyks den Heeren Schryveren der Algemem Vaderlandfche 4.-etteroefeningen , te.r plaatzing en alaneenmaaking, mede te deelen.

1k wierd ter aftapping van water nit de blaas, in ge.
val van opitopping , na dat een onzer Stadsvroedvrouwen
reeds alle moeite daar toe vrugteloos aangewend had , op
aanraading van myn beroemden Vriend , den Stads Med.
Dock. F. H. c. HOFF, den 59 van Herfstmaand , verzogt,
by T. v. D. , Huisvrouw van J. W. S. , oud ruim 3©
jaaren.
By ondervraaging was het volgende al 't geen men
my , vooraf, bengtte: Zy had te vooren tweemaalen
gekraamd, en daar was van de laarfte verlosfing, te vroegqdig in de achtfte maand voorgevallen , na voorafgaande
florting , nu een jaar geleden , den 31 Augustus ,
voor 't eerst verhindering in de waterloozing befpeurd ,
en 't zelve alleen druppelsgewyze kunnen kwyt raaken :
ondertusfchen zeide zy, reeds in July pynelyke waterloozing ontdekt te hebben.
Den 4 September, , had zy , klaagende inzonderheid
over buikpynen , den zeer Gel. Heere F. H. c. HOFF
om hulp gevraagd , en zyn Wel Edele had haar vervolgends van tyd tot tyd bezogt, en hulpmiddelen toegediend; by afwisfeling met verligting en verheffing van
pynen en zwelling van den buik. Veele Darmfpuitingen
waren ook altoos pynelyk , en vrugteloos, zonder op volgende ontlastingen , gaappliceerd.
De Maandzniverimen hadden zig in dien tyd geregeld,
loch weinig, vertoond. Voor 't overige zal ik al het geen
Diet ter zaake deezes Gevals dient, in dit verhaal , agterwege
laaten , en tot den Catheterisrnus , op den 59 September,
Wen 515 haar voor 't eerst zag, overgaan.
By de inbrenging van de Blaasfonde ftuitte ik, zo 't my
voorkwam , tegen een vast lichaam, en konde met geen
mogelykheid in de blaas geraaken, en by het toucheeren
vond ik den pals en mond van den Uterus zeer vast , en,
zo het my toefcheen, hard, nederwaards gedrongen ; het
welk my deed vreezen voor eene ontaarting van dit, en misfchien
Rr$
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fchien ook het ander,, gedeelte van den Uterus en agterkant der blaas. Voor het overige was de buik aanmerke.
opgefpannen , en hard.
lk gal eenige blyken van de noodzaakelykheid eener
sanftaande zekere Operatie ter aftapping van het water;
dock belpeurde daartoe eene groote afkeerigheid , waar.
om ik my bedienen moest van andere palliative middelen,
met voorneemen , om nader en fterker tot de Operatie
Zan te dringen, wanneer 'er geen ontlasting van water
volgde.
Het is overtollig die middelen, welke ik ter voorkoming
der Kunstbewerking , en met overleg van den Wel Ed,
Heere F. U. C. HOFF, van tyd tot tyd voorgefchreeven
heb , op te geeven, •edenen dat zy , .volgens de algemeet( bekende voorfehriften , ingericht waren ; waar het, is
misfchien . meer noodzaakelyk, ter waarfchouwing voor an.
deren, dat ik ,aantoone hoe men, zig in agt moet neemen ,
otn misleiding, ter afweering tener Operatie,voor te komen.
:tamers , de fchrik voor de Kunstbewerking, welke ik,
fc'uoon op de voorzigtigfte en voordeeligfte wyze, ter outlasting van 't water nit de blaas, voorgefield had, deed
de Lyderesfe by herhaaling zeggen, (en my misleiden ,
gelyk naderhand bleek uit 't verhaal eener Naastbeftaande ,) dat zy veel beter -was ,
pynen gevoelde ,
en van tyd tot tyd beter, en genoegzaam, pis loosde; en
aanhouden van de uitgekoin de; daad , onder
zene middelen , tusfchen beide zagte 4axantiu en Clystna.
zomwylen met, dock meestal zonder veel effeft , zag
ik evenwel nu en dan eene ,kleine hoeveelheid ontlaste pis;
ook wierd de buik eenigzints dunner en zagter, zo als
zulks door gemelden Heere HOFF met my befpeurd wierd ;
intusfchen was deeze fclaynbaare verligting en verbetering
van korten duur ; de pynen verheften zig op nieuw, de
buik zette zig meer en meer op ; doch de Lyderesfe ,
nit vrees voor de inbrenging van de Catheter, die pr.
nelyk geweest was, en .beangst om eene andere Kunstbewerking, ter outlasting van 't water, te ondergaan, berigtte my , by ieder ondervraaging, dat zy, nu en dan , nog
al eene a,anmerkelyke hoeveelheid water loosde; tot dat
zy door eene haarer Naastbeftaanden in zo ,verre daar in
tegengcfproken wierd , dat haare pisontlastingen van zeer
weinig aanbelang waren , en hierom liet ik my, ter overtuiging , de druppeisgewyze ontlaste verzameling, van 's avonds tot 's morgels, bewaaren, waar uit Week dat de
Kunst-
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Kunstbewerking allernoodzaaklykst was , aangezien die
boeveelheid niet proven een klein bierglas vol uitmaakte, en
Meer uit den overmaate uitgerekten, en daardoor eenigzints opengerekten, mond der blaas , dan uit verbetering
iiaars gevals, ontflond , terwyl de buik meer en meer,
door de opgezette blaas, oprees. — Met moeite konde
ik ter tweede beproeving met de pisontlaster geraaken ,
en hier by ondervond ik weder dezelfde moeijelykheid,
tegenftand en onmogelykheid, ter binnenbrenging, en als
nog geene mogelykheid om de Lyderesfe tot de pundie
boven 't fchaambeen, om redenen der bedrieglyke waterontlasting, te beweegen,
Tot aan den i 06tober duurden de vrugtlooze pooginw
gen ter herftelling met uit- en inwendige hulpmiddelen,
zo wel als myne aandringingen tot eene onvermydelyke
Operatie. Maar toen, de uitgezette blaas, duidelyk,
tot de uiterfle grenspaalen aan de boven- en voorzyde van
den buik opgefpannen voelende , wilde ik niet langer aanfchouwer van zulk een akeligen kwynenden en gevaarlyken, toeftand zyn, en drong derhalven nu met dien aandrang daar op aan als ik voor 't laatst ter toeftemming
noodig oordeelde ; doch niet, als of dit een middel ter
radicaale berftelling zyn konde, maar alleen dienende om
voor te komen , dat de opflopping van pis geene oorzaake des doods zyn- zoude , daar men thans , in die
gevallen , zulke zekere maddelen ter voorkoming magtig is.
Den 2 Oaober wierd ik bier in gefterkt door myne
Vrienden, de Wel Ed. Heeren F. H. C. HOFF en o. DE
EUUCK welke ik daartoe verzogt had.
lit plaatfle de Lyderesfe , om redenen haarer geweldige
pynen , zo gemakkelyk mogelyk , over dwers op haar bed ,
met de beenen van dezelve af, en deed de kunstbewerking, ter outlasting van de blaas, door middel van eene
rechte wyde en maatig lange Troiscar, op den raad van
den Hoogleeraar A. BONN ( *) dringende eenigzints
fchuins bovenwaards met de priem door de bekleedzelen
en peritoneum, in 't midden der buik en linea alba, eea
en een halve duim boven de kraakbeenige vereeniging
der Schaambeenderen, tot in de blaas ; en ontlastte, na
de

(*) Verlaandelingen van het Genootfchap ter
Heelkunde, to Amitetclam, Ilde Deel, bl. 304.
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de uithaaling van de Priem, niet minder dan 13 ponden
pis , medicinaal gewicht , behalven het geftorte water,
't 'welk nog op een pint gefchat wierd onderwylen, en
na de ontlasting van de blaas , beproefde ik de inbrenging van een dunne buigzaame Catheter van veerkrachtige hars , verfcheide maalen; doch konde dezelve
by geene mogelykheid binnen brengen , door de onOverkomelyke tegenftandbieding; welker oorzaak ik niet zeker bepaalen kan, en 'er hierom geene gisfing van wil
opgeeven, dewyl ik aan de blaas, na den dood der Lyderesfe, niets ongeftelds befpeurd heb. Myn oogmerk
was , de Catheter van veerkrachtige hars door de Canul
van de Troiscar in de blaas te brengen , om redenen door
Prof. A. BONN (*) opgegeeven ; zyn Hoog Ed. zegt :
lf Het inbrengen van een dunne buigzaame Catheter van
-S, veerkrachtige hars, door de zilveren ontlastpyp been, en
„ het uithaalen deezer laatfte over den eerften, met achter,t laating van denzelven, is een eenvoudig en zeker middel
5! om alle zorg weg te neemen en hinder te voorkomen."
In dit geval liet ik de zilveren Canul in de blaas blyven, terwyl ik dezelve door middel van twee linnen bandjes om de dyen verz6kerde; dekkende voor 't overige de
opening der Canul met een compres ; verzekerende het
een en ander met een breeden tirmen band om 't lichaam;
laatende dus het water uit de blaas vryelyk uitvloeijen,
en de Lyderesfe ter ruste leggen.
De Opmerkingen , onder de' aflooping der pis , zyn
deeze : de blaas trots zig, graclatim, en voelbaar voor de
vingeren, als een bal, tot even boven de kraakbeenige vet.eeniging der fchaambeenderen , in: ondertusfchen liet zig
eene afzonderlyke dikte aan de regterzyde van den buik,
beneden den navel ,voelen; doch aanmerkelyker in 't mid.
den van den buik agter de blaas, en deeze harde zwelling
was op 't aanvoelen omfchreeven, en vier vingerbreed boo
ven den navel zig uitbreidende.
Het fcheen ons (fchoon onzeker) waarfchynelyk toe,
dat eene of andere ontaarting , vreemd lichaam , of iets
dergelyks, in den Uterus, en mogelyk oak in het rechter
Ovariurn, zig ophield.
Den avond na de kunstbewerking , was de Lyderesfe
in
Verhandelingen van het Genootrehap ter bevordering
der Heelltunde, to Arafterdam, Ilde peel, bl. 305.
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n pynen merkelyk vetligt doch koortzig als te vooren;
del braakingen, die ook eenige dagen te vooren zig vet.
toond hadden en nu en dan met drekftoffen gemengd
waren geweest , bleeven aanhouden , zo wel als de hik,
die met de drekbraakingen een aanvang genomen had.
Den 3 Odober, 's morgens, was het verhaal , dat de
Lyderesfe eene groote hoeveelheid drekftoffen door den
mond geloosd, en aanhoudende hik gehad, had. 'Er had
zig eerie groote menigte pis door de Canul ontlast, en
g ene nieuwe beproeving , ter inbrenging van de veerkrachtige Catheter, was even vrugteloos als te vooren.
De darmfpuitingen en andere toegediende middelen Weeyen vrugteloos ; de eerflen veroorzaakten geweldige pynen,
en wierden terilond uitgeperst , en de laatften kon den door
geduurige braakingen, wat men daar tegen ook aanwendde , zo als te vooren , niet ingehouden wordea ; ondertuslehen ontlastte zig deezen dag zeer veel pis fangs den
gewoonen weg.
Den 4 dito , was de Lyderesfe zeer in krachten verrninderd ; de drekbraakingen , met doodelyke benaauwdheden verzeld , namen toe, en 'er ontlastte zig dien dag,
tweernaalen , zeer veel pis door de Urethra, en zeer
weinig door de Canul: ondertusfchen was een kort aanflaande dood,uit de omftandigteden ontwyfelbaar te voorfpellen , en ophanden , gelyk bleek; den 5 dito, 's morgens
om 3 uuren , overleed zy.
Denzelfden namiddag haalde ik den Man, met veel moeite over, tot de opening van het Lyk, en zulks gefchiedde in tegenwoordigheid van bovengemelde Heeren F. H. c.
NOFF en o. DE RUUCK , en by dat onderzoek, alhoewel met
overhaasting, Meek 't volgende:
Na de openfnyding des bulks , vertoonden zig de ontbloote darmen , zonder eenig (poor van het Omentum.
De darmen waren onderling zodanig , door een uitgeftort,
en tot een membrana , op veele plaatzen ter dikte van
een guldenftuk , verdikt Serum, vereenigd, dat zy eenen
klomp uitmaakten.
De maag, in zyne gewoone plaats , bood aan de vingeren eerie verharding aan , ter grootte van een ganzeney , en geplaatst in de nabyheid van den Pylorus , welke verharding by de doorfnyding kraakbeenig bevonden
wierd.
De lever en milt wierden gezond bevonden , doeh het
Pas-
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Pancreas was tot eene confiderabele grootte uitgezet, en
gelled door Gangrcena aangedaan.
De dunne darmen, bovenop leggende , seer ineen ge.
pakt en klompachtig opgefpannen, (maakende die hardheid
uit, welke ons, na de Kunstbewerking, op 't aanvoelen bedrogen , en ons voor den opgezetten Uterus toegefcheenen,
had ,) verborgen de dikke darmen voor het gezigt, uitgezonderd het Coecum en Colon in de linker zyde ter
plaatze der fiexura Coll.
Na dat het vereenigend vlies, nit uitgeflort en verdikt
Serum beftaande, en 't welk de darmen over haar geheele
oppervlakte bedekte , voorzigtig met de vingeren tusfchen
dezelve losgepeld, vaneen gefcheiden , en dus het darmcanaal van dit bindzel vrygemaakt , was, bleek het, dat
die geheele Tubus , van de maag tot aan den anus,
door heftige ontfleeking was aangedaan ; doch vooral had
deeze plaats aan en naby het CUM 't welk, benevens
het Colon , daar ter plaatze tot Gangrxna was overgegaan;
ook was , vooral daar, de Gangrena in het Melenterium to
berpeuren , 't welk daarenboven tegennatuurlyk dik , en
van eene taaile leerachtige gedaante , was.
Noch de blaas, noch de Uterus , vertoonde jets tegen,
natuurlyks ; de eerfte was tot een kleinen klomp zamen.
getrokken.
12

Arnhem,
Odob. 1793.

BYZONDERHEDEN WEGENS DEN WILDEN MUILEZEL
EEN WEINIG ZEKEND VIERVOETIG DIER.

(Overgenomen uit STZLLER' S New Syfiem of the Natural
History.)
e Wilde Muilezels fchuwen de boschagtige oorden,
en de hot)ge bergen met fneeuw bedekt. In Siberie
komen ze niet veelvuldig voor. Die men daar ontmoet
zyn doolenden , afgezworven van de groote Benders , welke
bet Zuiden van de Rusfifche Bezittingen bewoonen. In
Tartarye worden ze meest gevonden in de ftreeken die
het Meir Tarniecnoor onaringen; een zout Meir, dat zone
wylen, droog loopt.
Dee.
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Deere Dierdn leeven in afgezonderde Bendel', beflaande
tiit Wyfjes en Jongen, met een oud Mannetje aan 't hoofd.
Zeldzaam is zodanig eene Bende ilerker dan twintig ;
meermaalén haalt dezelve by lange dat getal niet.
Het midden of het einde van Augustus is de Pa4i.tyde
pe Wyfjes brengen niet meer dan dOn Jong te gelyk
voort, althans de voorbeelden, dat zy te Uner dragt 'er
meer werpen , zyn zees weinig. Met drie jaaren heeft
bet Jong den vollen groei , en de kleur welke het altoes behoudt. Als dan dryven de Ouden ze uit hunne
maatfchappy, en zy rigten eene an,dere op met die van
gelyke jaaren zyn.
De Wilde Muilezel draagt doorgaans den kop laag, ea
op gelyke hoogte met het lyf. Maar loopende fteekt
het dien overeinde, en den Chart uit. Hy grinnikt op
een zwaarder toon , en met een helderder geluid, dan het
Paard.
Zeer vteesagtig, en naauwlettend om gevaar te ontwyken, betoont zich de Wilde Muilezel. Ben der Man•
netjes wordt op fchildwagt geplaatst, om de nadering des
vyands te ontdekken , en de overigen te waarfchuwen.
Om de waakzaamheid van dit fchildwagt-houdend Dier te
bedriegen, kruipt de Jaager dikwyls ,met den buik op den
grond , tot dat by digt by bet Dier genaderd is. ZQ
ras bet Dier •een mensch op die wyze ziet naderen ,
maakt het een grooten omweg, en doet verfcheide wendingen om het te zekerder te neemen. In 't einde waarfchuwt het de Bende, die, met eene groote fnelheid, op
de vlugt gaat. Zomtyds fchiet de Jaager den Schildwagt v66r dat dezelve zyne nieuwsgierigheid voldaan
heeft.
De Wilde Muilezel is van eene verbaazende fnelheid,
en overtreft daarin de Antelope zelve. Zyne fnelheid is
een fpreekwoord geworden by de Volken, die dit Dier in
den wilden ftaat kennel'. De Inwoonders van Thibet
geeven denzelven ten Rydpaard aan hunnen Chammo , of
God des Vuurs.
Zomtyds vangen de Tartaaren jonge Wilde Muilezels;
doch zy blyven woest en ontembaar. Misfchien zouden
de Europeaanen in deeze kunst van tammaaken beter flaagen; maar, wanneer het gelukte cm ze te tetntnen , en in
een mak Huisdier te hervormen, zouden zy mogelyk verbateau , den uloed en de fnelheid, zo doorftraalende in
dea
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den wilden flaat, derven, althans in eene vry groote maate
verliezen.
De middelen van aanvallen en verdeedigen der Wilde
Muilezelen zyn dezelfde als die van het Paard ; byten en
agteruitflaan. Ten tyde van regen en onweer,, zyn de
Wilde Muilezels min wild en min vooruitziende, dan op
andere tyden. Uitgenomen in die tyden, of wanneer de
Jaager een der agteraanloopenden ve'rrast, of als 'er een
in een kuil ligt uit te rusten , te drinken gaat, of bezig
is met het zout der woestyne te lekken, .is het onmogelyk ze te fchieten of te vangen.
De Mongaliers en Tungufen geeven aan het vleesch
der Wilde Muilezelen de voorkeus boven dat van Paarm
den , of zelfs van Beeren. Zy houden het voor zeer
voedzaam en' gezond. Van de huid vervaardigen zy hunharzen.

WAARNEEMINGEN OVER TARTARYEN EN DE TARTAAREN.
n s , J'oorzitter in de Secieteit
Door Sir WILL/AM

te Bengalen.
(Getrokken nit de 4fiatic Refearches, or Transaction e the
Society ingituted in Bengal , for inquiring into the History and Antiquities, the Arts, Sciences and Literature, of 4a. Vol. II.)

T

artaryen neem ik volgens de nitgebreidfte fchaal, en
men begrype , om de verfte grenzen, die daar aan
toegefchreeven kunnen worden, te verflaan, eene lyn , getrokken van den mond van den Oby tot Bien van den
Dnieper, en brenge'dezelve te rugge oostwaards over den
Euxinus , zo dat ze het Schiereiland de Krim infinite;
en breide die uit langs den voet van het Gebergte Cau.
cafus , over de Rivieren Cur en Arai, tot de Caspifche
Zee, van den tegenoverliggenden oever, van welke de lyn
den loop volgt van tie .7 aihun en de Keten van 't Cauceili,
fct; e Gebergte tot die van Imaus ; en voort's zich nitIlrekt over den Chineefchen Muur tot den Witten Berg, en
bet Land van Tetfo , langs de grenzen van Perfie , Indie ,
China, Corea , duel' influitende een gedeelte van Rusland ,
met alle de Landfchappen I liggende tusfchen de Thee
en de Zee van yapan.
Dc
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De Heer DE GUIGNES, wiens Werk , over de Hunnen,
meer een fchat van bondige Geleerdheid , dati cieraaden
van welzeggen , bevat, verfchaft ons, egter,, eeu heerlyke
afbeelding van dit wyduitgefirekt Gewest ; zelve befchryvende als een verbaazend groot Gebouw,, welks kolommen en pylaaren heaaan uit hooge Gebergten , welks
dak een verbaazend hooge Berg is , waaraan de aineefen den naam van Henzelsch geeven , met een groot aantal wyde Rivieren van de zyden afvloeijeude indien de
verblyfplaats zo heerlyk is, het Land daar rondsom is
naar evenredigheid uitgeltrekt , en vol van de wonderbaarlte
verfcheidenheden : eenige gedeeiten van 'r zelve zyn met
Y€ bekorst, andere worden door een verzengende Lugt
gefchroeid, en bedekt met eeue foort van Lava ; hier
ontmoeten wy onmeetelyke ilreeken van Zandwoestynen ,
en bykans ondoordringbaare Bosfchen ; daar Tuinen , Velden , vol riekende Gewasfen , bewaterd door ontelbaare
Riviertjes, overvloeijende van Bluernen en Vrugten; van
het Oosten na het Westen liggen verfcheide aanmerkelyk
groote Landfchappen , die zich als Valeyen vertoonen in
vergelyking van de daar boven hangende Bergen ; dock
met de daad de vlakke toppen zyn van de hoogfte Bergen in de Wereld , of ten [Millie,' de booglte in "Via. In
byna een vierde van de Breedte deezes zunderlingen Gewests ,heeft men dezelfde bekoorelykeLugtsgelieltenisfe, als
in Griikenland, Italie en Provence; in een ander vierde gedeelte die van Engeland, Daitschland, eh de Noordlykfte
Gedeelten van Frankryk. Dan de Noordlykfl:e Streeken
van Tartaryen kunnen weinig fchoonheden bezitten ora
dezelve aan te pryzen , althans naar de tegenwoordige
Lugtsgefteltenisfe; in 't Zuiden , op de grenzen , van Iran,
vindt men de fchoone Valeijen van Soghd , met de beroemde Steden Samarkand en Bo/hard ; op die van Tibet zyn de Landen van Cashghar , Khoten , Chegil en
ladia , alle beroemd van wegen de Reukwerken en de
fchoonheid der Inwoonderen ; aan die van China ligt het
Land van Chin, oudtyds een mag!ig Koningryk ,
naam, gelyk die Van IChcitd, in laateren tyde, gegelnien
is aan 't geheele aineefche Gebied , waar men rulk eene
benaaming voor een hoo p zou gerekend tlehben. Wy
moeteu niet vergeeten hier by te voegen het heerlyk
Land van Tanctit, den Grieken bekend onder den naam
van Serica , en door him aangemerkt als het Oostlykst
einde van de bewoonbaare Wercid.
DIENG. 1793 . NO. I4.S
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be fchrandere Heer BAILLY is de eerfle die dit Ryk
langetnerkt heeft als de Wieg des Menschdonzs, en veronderiteld dat de geheele (Jude Wereld verlicht wierd
door Weetenfchappen aangetiragt nit de Noordlykfte Gedeetten van Scythia, bovenal van de Oevers van yenijea,
of de Hyperboreaanfche Gewesten (*).
Alle de Fabelen van mid Griekenland, , Perfie en
Indie , leidt de Heer BAILLY nit het Noorden af; en men
moet erkennen , dat by zyne Wonderfpreuk met veel
fcherpzinnigheids en geleerdheids beweert. Groote geleerdheid en fcbranderheid , gepaard met de bekoorelykheden van een inneemenden flyl, waren 'er, in de dead,
noodig, om een Stelzel draaglyk te maaken, 't welk een
Aardsch Paradys , de Tuinen van Hesperus, de Eilanden
van de Macares , de Lustplaatzen van Elyfium, indien
niet van Eden, den Hemel van Indra, de Peristan of bet
Toverland der Perfifche Poeeten ,met de Stad van Diamanten, en het Land van Shddcdm , zo genaamd van wegen
J7ermaak en Liefde , niet plaatst in eene Lugtftreek, welke bet menschlyk veritand in 't algemeen houdt voor
den zetel van aardfche gelukzaligheden; maar verder dan
den mond van den Oby , in de Bevroozen Zee , in een Gewest
atleen geevenaard door dat, waar de verwilderde verbeeldingskragt ran DANTE hem vervoerde om de verblyfplaats te beflemmen ter ffralfe van de fnoodfte booswigten naa hunnen dood; en om welk hy,, naar zyn eigen
zeggen, niet zcnder huivering kon denken. Eene plaats
by PLUTARCMIS deedt BAILLY Ogygia in 't Noorden
rlaatzen, en by befluit , dat dit Eiland de Atlantis van
iLATO is; doch vindt zich verleegen, om te bepaalen, of
het Ysland of Groenland, Spitsbergen of Nova Zembla ,ware ; onder zo veele bekoorelyke Landfchappen viel het
zeker moeilyk eene keuze te doen; dan onze Wysgeer,
fchoon zo zeer verleegen, omtrent eene verkiezing van
Schoonheden als de Schaapherder van Ida, fchynt over
't algemeen te denken, dat Nova Zembla de gouden vrugt
tockomt: dewyl dit ongetwyfeld een Eiland is, tegen over
oen Golf ligt, digt aan een Vast Land, van 't went- . een
groot
(*) Dit Werk is by een der Uitgeeveren deezes , A. VAN
in den Jute 1781 ultgekomen , onder den Tytel:
Prieven over den Oorfprong der Weetenfehappen s en de Herkoms
der Fothen von Alia, door den Heer SAILLY.
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groot aantal Rivieren in den Oceaan ilort. Hy blykt
even twyfelagtig en verleegen te zyn, welke van de vyf
Volken , weezenlyke of ingebeelde , by de Gritken den
naam van Atlanter droegen ; en zyn befluit, in beide de
gevallen , herinnert ons een Raarekykvertooner te Eton , die
in zyn Kasje alle de ,gekroonde Hoofden der Wereld vertoonde, en door de Schooljongens, die het Spel keeken,
gevraagd, wie de Keizer, wie de Pans, wie de Sultan,
wie de Groote Mogol, was '? antwoordde ,, die 't
blieft, jonge Heeren, die 't u blieft!"
Volgens den geleerden Vader VISDELU, ving de eerfte
Koning der Hyumnus, of Hunnen, zyne Regeering aan,
omtrent 35 60 jaaren geleeden. Wat de Taal en Letteren der Tartaaren aanbelangt , ten dien opzigte doer
zich een droevig yak op , met een vooruitzigt zo dor
en verveelend als hunne Woestynen. De Tartaaren, over
't algemeen , hadden geen Letterkunde; de Turken hadden geen Letters; de Hunnen hadden, volgens PROCO•
PIUS 'er nooit van gehoord: de groote CHENGIZ, wiens
Ryk omtrent tachtig vierkante mylen betloeg, kon geen
van zyn eigeu Mongalen vinden , in ftaat om zyne Brieven te fchryven; en TAIMUR , met groote natuurlyke vermogens bedeeld, en Berk getteld op het hooren voor.
leezen van Gefchiedenisfen, kon zelve noch fchryven
noch leezen.
In zommige gedeelten , nogthans, als te KUM, in ZuidTartaryen , op de grenzen van Indie, hadden zy eene foort
van Letteren, genaamd Dilberjin: deeze heeft men vermoed dat Letters van Tibet waren , duidelyk Indiaanfche.
Men wil ook, dat het Volk van Oiglnir,, of , een
net van flegts veertien Letteren hebbe ; doch dit wederfpreekt de algemeene Stelling niet, dat de Tartaaren
ongeletterd zyn. Dewyl de Tartaaren niet fchryven, is
het geenzins te verwonderen, dat hunne Taalen, even ajs
die van America, zeer onvast zyn, en dat men meer dan
vyftig Uitfpraaken heeft tusfchen Moscow en China. Van
de Tartaarfehe Taalen ken ik 'er flegts een , de Turkfche,
die te Conftantinopole gefprooken wordt ; doch deeze is
zo ryk, dat hy,, die dezelve grondig verftaa,t, gemaklyk
met de onderfcheide Taaluitfpraaken te regt kale. De
Taal der Moguls, in welke zommige Gefchiedenisfen van
TAIMUR , en diens Afflammelingen, oorfpronglyk ,gefchreeven zyn, wordt in Indie Turd geheeten; niet dat dezelve
volkomen gelyk is met het Turksch van de Qthmanlus maar
de
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de twee Taaleigens verfchillen misfchien minder dan het
Zweedsch en Iloogduitsch , of het Spaanrch en Portu•
geesch, en zeker minder dan het Welfche en lerfche. Indien de grond der Wester Turkfche Taal , afgefcheiden
van het Perlisch en Arabisch, waar mede men dezelve
verfraaid heeft een zy van de verlooren geraakte
Oghuziaanfche Taal, kan ik fiellig verzekeren , dat dezelve geen de minfte gelykheid heeft, of met het Ara.
birch, of met de Sanftrit , en uitgevonden moet weezen door
een Geflacht van Menfchen , gansch van de Arabieren en
de .Hindus verfchillende. Over 't geheel is 'er geen beter
proef, dan die de Taal der Brachmannen opleevert, van
een onheuglyk en volllaagen onderfcheid, tusfchen de Wit.
den van 't Gebergte , gelyk de Chineefen met het grootfie
xegt de Tartaaren noemen , en de zich oefenende , vreedzaame en aan befchouwing overgegeevene , Bewoonders der
vlakten van Indie.
De oorfpronglyke Godsdienst der Menfchen, of de zuivere Aanbidding van Ednen Schepper, hadt in Tartaryen
plaats geduurende de eerfte Geflachten van YtiSET; doer"
was bedorven v66r de gehoorte van. OGHUZ , die denzelven
in de Leaden zyner Heerfchappye herftelde : eenige Eeuwen
naa hem vervielen de 1VIongals. en Turken weder tot groove
Afgodery; doch CHENGIZ was een Theist, die, in zyne
Gefprekken met de Muhammedaanfche Leeraaren , hun toedat hunne bewyzen , voor het Aanweezen en de
Eigenfchappen van GOD , onwederleglyk waren , terwyl
by de blykbaarheid der Zendinge van hunnen Propheet
betwistte.
Uit oude Griekfche bercheiden leeren wy, dat de Marfageten de. Zon vereerden; en het verhaal eens Gezantfchaps van JUOINUS aan den Khdkcin, of Keizer , die zich
toen onthieldt in eene fchoone Valei, naby den Oorfprong
van de Irtish, gewaagt van de Tartaarfche plegtigheid
der zuiveringe van de Romeinfche Afgezanten, door dezelve tusfchen twee Vuuren been to geleiden : de Tartaaren 'van dien tyd worden befchreeven als Aanbidders
der Vier goofdfloffen, en Geloovers in een onzigtbaaren
Geest, welken zy Stieren en Rammen offerden.
Hedendaagfche Reizigers verhaalen , dat, op de Feesten van eenige Tartaarfche Stamrnen , de Tartaaren eenige
weinige druppels van een geheiligd vogt op de Standbeelden hunner Goden laaten druipen ; naa 't welk een der
Byitanderean ten weinig, dat overblyft dsiemaal fpreukelt
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kelt na het Zuiden, ter eere van het Veer , na het Westen en het Oosten , ter eere van het Water en de Lugt,
en even zo veel keeren na het Noorden 1 ter eere van
tie Aarde , die de overblyfzels hunner Voorvaderen befoot: dit alles kan zeer wel waarheid weezen, zonder
dat het eene Volksverwantfchap influite tusfchen de Tartaaren en de Hindus ; want de Arabieren aanbaden de
Planeeten en de Kragten der Natuure; de Arabieren hadden gefneeden Beelden , en plengden offerwater op. een
zwarten Steen; de Arabieren keerden zich in hunne Gebeden na de onderfcheide Hemelftreeken; nogthans weeten wy, met voile zekerheid, dat de Arabieren een onderfcheiden Geflacht zyn van de Tartaaren: wy zouden
even goed mogen beweeren, dat zy hetzelfde Volk waren ,
om dat zy ieder hunne Nomades, of zwervende Herders,
hadden , en om dat de Turcomans , befchreeven door
1BNUARABSHthi , en door hem Tatars gebeeten , gelyk de
meeste Arabifthe Stammen, een herdersch en krygshaftig
Volk zyn, gas6.try en edelmoedig, 's Zomers en 's Winters zich in onderfcheide Vlakten onthoudende , ryk in
kudde en vee, paarden en kameelenz,dan deeze overeenkomst in Zeden ontftaat uit de gelykaartigheid hunner
onderfcheidene Woesrynen , en de gelykheid der keuze
van eene vrye en zwervende leevenswyze , zonder dat
het lets ten bewyze ftrekke van eene gemeenfchap in oor•
(prong, welke zy niet wel zouden kunnen gehad hebben , of zy zouden ten minften eenig overblyfzel van
Taalgemeenfchap bezitten.
Van eenige Wysbegeerte, uitgezonderd de Natuurlyke
Zedeleer, welke de ruwfte Staat der Maatfchappye vordert, en de Ondervinding aan de hand geeft, vinden wy
in het Afiatisch Scythia geen meer voetftappen dan
het oud Arabie; en zou de naam van een Wysgeer en een
Scyth nooit zamengevoegd geweest zyn , indien ANACHARSIS Athene en Lydia niet bezogt hadt, om 'er dat
onderwys to haalen , t welk zyn Geboorteland hem niet
kon verfchalTen: maar ANACHARSIS was de Zoon eener
Griekfche Vrouwe , die hem haare taal geleerd hadt, en
welhaast verftnaadde by zyne eigene. ANACHAkS/S was ,
buiten tegenfpraak, een Man van gezond verfland , en
uitfleekende zielsbekwaambeden ; en onder de geestige
gezegden , die hem den naam van een Vernuftig Man,
zelfs in Griekenland, deedt verwerven, verhaalt DIOGENgS
dat, wanneer een Athener hem verweet dat
LAES.TIU
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by an Scytlz was, by ten autwoord gaf: „ Myn Vader„ land Rrekt my in de daad tot oneere; maar Gy zyt
een fchande voor uw Vaderland!” Hoedanig zyn
Vaderland was , ten opzigte van Zeden en Burgerlyke
Pligten , mogen wy opmaaken nit zyn lot in ' t zelve;
want toen by, by zyne wederkomst uit Athene, eene poo.
ging deedt om 't zelve te hervormen, door het invoeren
4er wyze Wetten van zyn Vriend SOLON, werd by, op
eerie Jagtparty,, gedood , door een pyl van zyn eigen Broeder,, een Scytisch Opperhoofd. Dit was de Wysbegeerte
van des Heereu BAILIN 'S 4tlantes, de eerfte en meest
verlichte aller Volken !
Hadt men de Godsdienftige begrippen en zinnebeeldige Fabelen der Hindus uit Scythia ontleend , dan moes.
ten de Reizigers in dat Laud 'er eenige geheele over.
blyfzels van ontdekt hebben: dan men heeft geene over.
blyfzels gevonden welke eerie Verwantfchap aanduidden
tusfchen de Godsdienftige Plegtigheden en de Weetenfchap.
pen dier beide Volken.
Ook duet 'er zich geen grond op, om, nit de algemeen
beerfchcnde Zeden en het Character der Tartaaren, te befluiten dat. zy vroegtydige vorderingen in Kunflen en
Weetenfchappen •gernaakt hebben; zelfs zyn 'er geene egte
Stukken van Dichtkunst voorhanden, uirgenomen eenige
Oorlogszangen vol fchriklykheden.
Eenige Stammen der Zwervende Tartaaren bezaten
inisfchien weezenlyke kundigheden om Kruiden en DelfRotten tot geneezing te gebruiken, en gaven voor in de
Toverkunde bedreeven te zyn; maar het algemeen Chata6ter diens Volks fchynt bier op neder te komen , dat
zy Jaagers of Visfchers van bun beroep waren, en, uit
dien hoofde , in Bosfchen , of digt by groote Rivieren , woonden , onder ruw opgeflaagene hutten , of in tenten , of in
wagenen door hun Vee van woonplaats tot woonplaats ge.
trokken. Zy waren behendige Boogfchutters , afgerigte Rui.
ters , Route Krygslieden, fchynende dikwyls in wanorde de
wyk te neemen , om hnn aanval met nieuw voordeel te
hervatten ; zy dronken Paarderimelk , en aten het vleesch
van Veulens. Hier door geleeken zy, in veele opzigten ,
op de oude Arabieren; doch in niets fterker dan in hun
trek tot Reiken Drank ; en in niets minder dan in een
fmaak voor Dichtkunde, en het verbeteren hunner Taale.
Uit alles blykt , dat verre bet grootRe gedeelte van
41fia, van onheuglyke tyden af, bevolkt en bezeten geweest
is
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is door drie groote Volken , welke wy, by gebrek van
beter benaamiugen, Hindus, Arabieren of Tartaaren, noemen. leder derzelven is verdeeld, en verder gefmaldeeld,
in een oneindig aantal van takken ; alien verfchillen zy
dermaate in Geftalte, Weezenstrekken , Taal , Zeden en
Godsdienst , dat, indien zy oorfpronglyk uit etsdt en den..
zelfden Stam voortfpruitea, zy eeuwen geleeden van elkander afgefcheiden moeten geweest zyn. Of 'er meer dan
drie oorfpronglyke Stammen kunnen gevonden worden ,
met andere woorden of de Chineefen, 7apanners en Pero
fiaanen, geheel van hurt verfchillen, of door vermenging
gevormd zyn, zal ik vervolgens onderzoeken,
Tot welke befluiten deeze Naafpeuringen ons zullen
brengen, kan ik nog niet duidelyk onderfcheiden; mair,
byaldien ze ons ter waarheid geleiden , zal ik my der
moeite, in het doorzwerven van het duister Ryk der Onde Gefchiedenisfen, niet beklaagen; terwyl wy hier in van
ftap tot ftap voortgaan, en elke flikkering van zeker licht,
welke zich opdoet, volgen, moeten wy op onze hoede
weezen tegen valfche faynzels en lichtgeevende dampen,
die de 4fiatifche Reizigers misleiden, door eene fchynvertooning van Water; dock, by een digter nadering, bevonden worden Zandwaestynen to weezen.

AARDRYKSKUNDIGE BESCHRYVING EN OMSTANDIG DERIGT
VAN DEN STAAT KENTUCKY IN NOGRO-AMERICA.

(Overgenomen nit IMLAY'S en FILSON' S Topographical Defcrip.
tion of the Western Territory of Arorth-ifinerica.)
(Vervolg en Slot van H. 534.)

O

nder de Natuurlyke Zeldzaambeden van het I..mdfchap Kentucky, verdienen de kronkelende oevers , of
liever fteilten , der Kentucky- en Dick- Rivieren de eerfte
plaats. Het verwonderd dog aanfchouwt daar bykans
overal drie of vier honderd voeten van vaste lynrecht overeind itaande kalkfteene rots ; op zomrnige plaatzen fchoon
wit marmer, of fraay boogswyze , of op elkander galapeld als fleenen van een gebouw. Deeza fteilten zyn
gelyk de kanten van een Kanaal ; het land daar boven
vlak zynde uitgenomen waar men kreeken vindt , en
beSs 4
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bezet met fchoone boSfchen van rooden Ceder. Het is
alleen op byzondere plaatzen waar men deeze Rivier
kan overtrekken: een derzelven is verwonderenswaardig:
een groote weg, breed genoeg voor wagens, gemaakt door
de Buffels, loopt, met eene langzaame afhelling, van den
top tot het benedenst van een zeer grooten fteilen berg,
tot of na de Rivier boven Lees-town.
Verbaazeude onderaardfche Holen vindt men in dit Land.
In eenige derzelven kan men verfcheide mylen reizen
onder rots van kalkfteen, gefteund door fchoone boogen
en pylaaren; in de meeste ftroomt een waterbeek.
aby den oorfprong van de Salt-River, heeft men on,
fangs cen onderaardsch meir of grooten poel ontdekt. Colonel BOUMAN zegt , dat by, met nog iemand vergezeld ,
vier men in hetzelve omreisde , tot by gelukkig den
mond weder aantrof. Dezelfde Heer gewaagt van een
ander, 't welk werkt een fugtfornuis , en veel zwavels
bevat. Wie zich in een van deeze beide waagt zonder
Licht, kan een voikomen denkbeeld krygen van de oortronglyke duisternis.
Groote natuurlyke Verzamelplaatzen van Zwavel en Zout
zyn 'er in dit Land. Een ]Iron te Boonsburrow werpt, by
aanhoudenheid , zwavelagtige deekjes op ; en digt by dezelfde plants is een Zoutbron. Een tweede Zwavelbron
is by Four Mile Creek, een derde aan Green - River , en
veele andere op ondeifcheide plaatzen, overvloed opleverende van dit nuttig Mineraat.
'Er zyn drie bronnen van Joodenlym by Green-River,
die seen ftroom vormen, maar zich in een algemeenen
Verlaatbak ontlasten. Deeze ftoffe, in Lampen gebruikt,
beantwoordt aan alle de einden van de beste
Verfcheide plaatzen hebben overvloed van Koperrood,
gemaklyk te bekomen , en, in den ongezuiverden itaat, geDoegzaam tot gebruik der Inwoonderen; en, gezuiverd , zo
goed als eenig in de wereld.
Aan de Zuidzyde van Cumberland-River is een
bank , gelegen aan een afhelling van rotzen, daar over
uttfleekende. In den tegenwoordigen flaat beeft hetzelve
't voorkomen , en hezit de kragten , van dat Mineraal, en
is, gezuiverd , zeer fchoone Aluin.
Veele fchoone Zoutbronnen brengen gefladig water
voort , 't geen bevverkt , veel zeer goed Zout oplevert.
Voor tegenwoordig is 'er flegts 66n, Bullets-Lick geheeten, aan den gang, en geeft Zouts genoeg voor geheel
Ken-
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Kentucky ; ook wordt 'er van uitgevoerd na de Illinois.
Drinnons-Lick, de Bigbone en de Blue-Licks, geeven ftroomen Zoutwater uit. De Nob-Lick en verfcheide andere
brengen geen water voort , maar beltaan uit klei, gemengd met Zoutdeelen ; na dezelve vervoegt zich het Vee,
en brengt , door geftadig getrappel , hooge heuvels eer
tot daalen dan tot vlakten. De verbaazend groote kudden Buffels , die derwaards heenen trekkers , vervullen
den Reiziger met verwondering en fchrik , door derzelver
menigte en grootte ; inzonderheid als by opmerkt de ontzaglyke wegen, welke zy gemaakt hebben van alle kanten, even als of dezelve na eene volkryke Stad liepen.
De groote uitgeftrektheid lands, rondsom deeze Bronnen,
is zo verwoest , als of 'er een ftroopende vyand geweest
ware; de hoogten zyn gevlakt; want het land, omilreeks
deeze Bronnen , is zeer heuvelagtig. Dit zyn waorlyk Zeldzaamheden , en bet oog kan zich naauwlyks van bewondering verzadigen.
Een Geneeskragtige Bron heeft then gevonden by Greatbone-Lick; deeze heeft, door Unmaal 'er in te oaacien ,
de Schurfdheid geneezen ; de ondervinding zal met deb
tyd meer geneeskragts daar in ontdekken. Men treft 'er
een van gelyken aart aan , niet verre van Drinnons-Lick.
Digt by Lexington zyn zeldzaame Begraafplaatzen te
zien , vet van Menfchengeraamten. Die Begraafplaatzen
zyn in deezer voege vervaardigd. Eerst liggen op den
grond groote breede fteenen, op deeze zyn de Lyken geplaatst , van elkander door zwaare fteenen afgefcheiden,
overdekt met andere, die ten grondvlakte dienen tot een
volgende byeenfchikking van Lyken. In deeze orde zyn
ze gebouwd, wader kalk, en loopen allengskens naauwet toe, tot een mans hoogte. Deeze wyze van begraaven verfchilt geheel en al van die thans by de Indiaanen
in gebruik is.
By een Zouthron aan de Ohio treft men zeer groote Beenderen aan , hi kloekheid verre te boven gaande
die van eenige foort van Dieren , nu in America voorbander]. De Kop blykt omtrent drie voeten lang geweest
te zyn , de Ribben zeven voeten , de Dybeenen omtrent vier ; een derzelven is te vinden in de Boekery te
Philadelphia, en men zegt , dat het acht en zeventig poni
den weegt. De Slagtanden zyn meer dan een voet lang ;
de Kiezen of Maaltanden omtrent vyf duinten vierkant ,
en acht duimen lang.
Deeze Beenderen hebben even
Ss5
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zeer de verwondering gaande gemaakt der onktindigen,
tits de aandagt des Wysgeers getroliken. Stukken van
dezelve heat men na Frankryk en Engeland gezonden,
waar men dezelve naauwkeurig onderzogt, en , by vergelyking, bevonden , beet, dat het Overblyfzels waren van
dezelfde foort van Dieren, die de opgedolven Beenderen
opleverden, welke ontdekt zyn in Tartarye , Chili, en
verfcheide andere plaatzen , zo in de Oude als in de
Nieuwe Wereld.
Welk een Dier dit is , en hoe het bykome dat de
Overblyfzels van 't zelve gevonden zyn in Gewesten zo
verre van elkander verwyderd , en waar tegenwoordig
geen zulk pier beftaat ? is een Vraagftuk zeer moeilyk op
te losfen, De Tartaaren kennen die Beenderen toe aan een
Schepzel , door hun Maimon geheeten, 't welk die onkundigert en bygeloovigen zeggen , dat zich doorgaans op
den grond der Rivieren onthoudt, en van welken Maimon zy veele wonderbaare zaaken vermelden ; doch , daar
deeze verzekering bewys van waarheid , en zelfs van waarfchynlykheid , ontbreekt , is dezelve , met het hoogfte
regt, door de Geleerden verworpen; en, aan den anderen kant , gaat het vast , dat geen zulk Tweeflachtig Dier
in onze Americaanfche Waterers beftaat.
De Beenderen zelve hebben eene groote gelyltheid op
die van den Olyphant. 'Er is tegenwoordig geen ander
Landdier bekend, groot genoeg om ze omgedraagen te
hebben. De Slagtanden , met welke zy even zo voorzien
waren, leveren ook even zo het waare Yvoor op. Deeze uitwendige gelykvormigheden hebben oppervlakkige
Waarneemers, over 't algemeen , doen befluiten , dat zy
!net kunnen toebehoord hebben aan eenig ander Dier dan
dit grootfte onder de thans bekende viervoetige Dieren;
en, toen zy eerst de aandagt der weetgierige wereld trekken , fchynen de Wysgeeren dit gevoelen onderfchreeven
te hebben.
Maar, indien het zo ware, hoe komt het, dat deeze
geheele Dierenfoort nit America verdwenen is ? Dat de
Peruviaanen een zo werk- en zo leerzaam Dier , als de
Olyphant, indien 't zelve in hun Land beflaan hadt, over 't
hoofd konden zien , daar zy Dieren, als de Llama en de
Faca, in die hoedanigheden zo veel minder, tot dienstbaar.
held en een tammen ftaat opbragten? Van waar komt het,
dat deeze Beenderen gevonden worden in Lugtfireeken ,
waar de Olyphant een Inbooreling van de Brandende
We.
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Wereldriem , in zynen rtatuurflaat niet kan leeven , en,
getemd , niet voortteelt ? Dit zyn zwaarigheden, gefchikt
om de Ligtgeloovigheid zelve over itaag te werpen.
Eindelyk kwamen de naafpeuringen van Dr. HUNTER aan
den dag. Deeze beroemde Ontleedkundige , Beenderen
van de Ohio gekreegen hebbende, onderzogt ze met die
naauwkeurigheid, waarin hy zo zeer uitftak. Hy ontdekte een groot verfchil tusfchen de gedaante en het
maakzel van deeze Beenderen en die van den Olyphanr.
By ontdekte, nit de gedaante der Tanden , dat ze moesten behoord hebben aan een Vleeschvreetend Dier; terwyl de Olyphant verre is van zulk voedzel te nuttigen ,
en de kaaken geheel onvoorzien zyn van Tanden, ten
dien einde noodig. Uit alles maakte hy op , tot groot
genoegen der Natuurkundigen, dat deeze. Beenderen behoord hadden tot een viervoetig Dier, thans onbekend,
en welkS Ras waarfchynlyk is uitgeflorven, of 'er moesten overblyfzels van gevonden warden in bet wyduitgeUrekt Vasteland van Nieuw Holland , in welks diepe
fchuilhoeken , de nieuwsgierigheid of winzugt uer befchaafde Volken , tot nog niet is doorgedronvt.
Kan dan zulk een groote fchakel uit de keten der Natuure verlooren geraakt weezen? Gelukkig onzer dat het
kon! Hoe fchriklyk een Vyand voor het Menschdom ,
een Dier zo groot Ms de Olyphant , de Dwingeland der
liosfchen, misfchien de Verllinder der Menfchen ! Volken als de Indiaanen, moesten , by het bettaan van zulke Dieren , in gefladge onrust leevcn. De oneenigheden
tusfchen de onderfcheide Stammen moesten opgefcliort
blyven , tot dat de algemeene Vyand, die aller beftaan dreigde te vernietigen , uitgedelgd ware. — Aan deeze omitandigheid zyn wy , waarfchynlyk, verfchuldigd eene Gebeurtenis , welke misiChien Unig is in haare foort , de
uitdelging kan een geheel Ras van Dieren uit het feelzel der Natuure.
De Meer FILSON befluit zyn Verflag van Kentucky met
de volgende, Waarneemingen over de gelukkige omflandigheden , die de Inwoonders van Kentucky waarfchynlyk
zullen genieten , daar zy een Land bezitten zo uitgebreid
en zo vrugtbaar.
'Er zyn vier natuurlyke hoedanigheden noodig em een
Land gelukkig te maaken; te weeten een goeden Grond ,
Lugt, Water en Handel. Deeze zamengenomen bezit
Kentucky, de laatfte uitgenomen , in eerie hooge maate;
en,
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en , overeenkornflig met ons vetflag van den Westlyken
Handel, befluiten wy,, dat dezelve ten naasten by gelyk
zal weezen aan eenigen anderen Handel aan de Vaste
Kust van America ; en dat de ongelegenheden , waaraan
dezelve blootgefteld mag weezen , ruim zullen vergoed
worden door de vrugtbaarheid van den grond.
Dit vrugtbaar Landfchap , overvloeiende van alle de
natuurlyke 'weekle, voorzien met alle de voornaamfte benoodigdheden voor kunst en viytbetoon , bewoond door
deugdzaame en verflandige Ingezetenen, moet in 't algeamen de aandagt des Menschdoms trekken, gelegen zynde
in het middellte gedeelte van het wyduitgeftrekte Ameri.
caanfche Ryk , waar Landbouw , Vlytbetoon , Wetten ,
Kuntten en Weetenfcbappen , bloeijen ; waar bedrukte
Menschheid baar hangend hoofd opbeurt; waar een Oogst
voor de Armen rypt ; waar het Geweten ophoudt verilaafd te weezen, en de Wetten niets anders zyn dan de
verzekering van Geluk; waar de Natuur vergoeding doet
voor den Mensch gefchaapen te hebben , en het Staatsbettuur , zo fang fchendig misbruikt, tot de misdaadigfte
oogmerken , eene Vryplaats opent in de Wildernis voor do
verlegenen order
Menschdom.
Het vermelden van uw Geluk zal tot uw Land alle de
ongelukkigen op g arde roepen ; zy, die verdrukking ,
Staatkundige of Godsdienfhge verdrukking, geleden hebben, zullen daar ontheffing voelen van die knellende ketenen. Tot u zullen ontelbaare menigten uittrekken uit
de haatlyke Gewesten , waar de Dwinglandy ten zeta
zit ; en gy, gy zult bun zeker verwelkomen als Vrienden , als Broeders, —gy zult hun verwelkomen om met
u, in uw Geluk, te deelen.
Laat de gedagtenis van LYCURGUS , den Spartaanfchen
Wetgeever, die gierigheid en gouddorst nit zyn Land verdreef; laat de uitmuntende Loc.KE , die eerst de Leer
der Verdraagzaamheid predikte; laat de eerwaardige PENN,
die de eerfte Stigter was eener Stad van Broederen; laat
WASHINGTON , de Verdeediger en Befchermer der vervolgde Vryheid laaten die uitfteekende Mannen altoos de voorbeelden zyn van uw Staatkundig gedrag!
Maakt u de weldaadigbeden der Natuur ten nutte , en
Nan bet vrugtbaar Land 't welk gy bewoont.
Laat bet Yzer uwer Mynen , de Wol uwer Midden ,
uw Vlas en Hennip , de Huiden der Wilde Dieren die
in uwe Bosfchen omzwerven , verwerkt worden , en
trek
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trek alien voordeel van den arbeid uwer handed. Dan
zult gy met de overtolligheden van Europa om den voorrang dingen, en wecten , dat het geluk kan gevonden
worden zonder den Koophandel, zo algemeeri by de
Menfchen begeerd.
In uw Land, gelyk het Beloofde Land, van Melk en
Honig overvloeiende; een Land van Water, van Waterfprongen en Diepten, voorzien , die voortkomen uit de
Valeijen en Heuvelan; den Land van Tarw en Rogge,
en alle foorten van viugten; zult gy uw brood eeten zonder fchaarsheid, en geen ding in 't zelve ontbreeken.-Gy krimpt 'er niet door de koude van den Steenbok, noch
wordt gefchroeid door de brandende hitte van den Kreeft:
de zagtheid uwer Lugtsgefteltenisle is zo groot , dat gy
noch de uitwerkzels voelt van befinettende nevels , noch
verpestende dampen gewaar wordt. Dus zal uw Land,
begunftigd met den lach des Hemels , waarfchynlyk de
woonftede maaken van het gelukkigst Volk, 'a geen de
Wereld immer kende.

VERDRAAGZAAMHEID EN WEETENSCHAPPEN IN AMERIKA.

(Naar het Hoogdultsch,)

D

e Weetenfchappen zyn in dit Land (onder de Duitfchers) nog in de morgenfehemering. Maar 'er is
een School te Philadelphia , ook een Kollegie te Prin.
cetown, in Nieuw yerfey, en nog aan eenige andere plaatzen. Doch het ontbreekt flegts aan bekwaame Leeraars.
DE GODSDIENS T.

Ik weet geen Land onder de zon, waar men zo veele
Godsdienftige partyen en Sekten heeft ,dan in Mord-Amerika , in de Dertien Vereenigde Staaten. Geen Godsdienst, gee= Sekte, is de heerfchende. Onder alle Godsdienflen zyn de Proteltanten (*), de Engelfche, zo wel
als
(*) De Schryver fchynt het woord Protefiant in eenen en.
gen zin te neemen, en 'er alleen Gereforweerden en Luther
doot te vertiaaa.
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als de Duitfche, de talrykfle. Men vindt hier ook En.
gelfche Bislchoplyke Kerken , zo wet als Presbyteriaanfche. Alle Godsdienstbelyders hebben bier Kerken,
en Vergaderingsbuizen , zo als : Proteilanten , Roomschgezinden , Methodisten , enz. De Doopsgezinden , die
voornaamlyk in Lancaster Country woonen , zyn in twee
partyen verdeeld. Zommigen houden den Zondag, met
ons , anderen dem Zaturdag, voor hunnen Rustdag. Dee.
ze hebben ook een Klooster , twaalf Engelfche mylen
van Lancaster , Efrata genaamd. Verder worden nier
te lande veele Hernhutters gevonden. In 't kort zyn 'er
ook Socinianen by ons aangekomen. Ook zyn bier Na.
turalisten , ja zelfs Atheisten. De Jooden zyn bier flegts
weinig in getal. Een Leeraar moet zich hier byzonder
wapenen, wanneer by dergelyke partyen wil overwonnen ,
en zelfs niet overwonnen worden. Over de Termini
Technici, in de Godgeleerdheid, lagchen zy, en de geleerde
bewyzen uit de Dogmatica of Polemica worden van hen
veracht. Een Predikant bier of in Duitschland te zyn,
maakt, uit hoofde deezer Sekten , een zeer merklyk onderfcheid. Men heeft in Duitschland met zulke heden weinig of Diets te doen. Hunne leeringen en dwaalingen
heeft men wel in Gekhriften . voor zich, en dan kunnen
ze fpoedig wederlegd en overwonnen worden. Doch met
hen zelfs te disputeeren , hen van home dwaalingen te
overtuigen , en ze voor de waarheid te winnen, daar op
moet een Predikant, die uit Duitschland komt, op nieuw
fludeeren , al is by antlers nog zo bekwaam. Men moet
hen tot eenvouwige en onlochenbaare ftellingen te rug
brengen , hun de onaffcheidbaare verbindtenis van deeze
met andere Godsdienftige waarheden , en in het byzonder
ook nit de Gefchiedenis den oorfprong hunner dwaalingen,
aantoonen , en hoe de Stigters van .hunne Sekten tot dezelve vervallen zyn, enz.
DE LEERAARS.

De Duitfche Lutherfche Predikanten zyn gelyk
ook de Hervormden , tot een lichaam , of Minifterizein,
met elkanderen vereenigd. Zy zelfs verkiezen onder zich,
en uit bet .Minifteriure, eenen Voorzitter. Gem Predikant hangt van den anderen af. leder heeft eene vrye
item in het Minifieriurn, als by ingezcgend is. jIy aangelegenheden , die de Kerk en het Kerkwezen in 't geheel
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heel aangaan , by Synoden, het onderzoeken der Kandidaaten, enz. kan by vry voor of tegen ttemmen. De
Predikanten vergaderen jaarlyks gewoonlyk agt of veerLien dagen na Pinkfteren, op eene plaats , waarover zy
2e1fs zyn overeengekomen. Deeze Synode heeft het beste
van Kerk en Godsdienst, gelyk mede de aanfpooring tot
rrouw en iever in zyn ambt , en in het byzonder ook
tot eenen goeden wandel , ten oogmerk. Zelfs in
Nieuw York, Nieuw yerfey, Maryland en Virginie , flaw
Predikanten , die onder het Minifterium in Penfylvanie
behooren. In Philadelphia zyn twee Hoogdultfehe Lutherfche Kerken , en Gemeenten. leder Predikaut heeft zynen
vryen wil , om deeze of geene te bedienen. Het Miniiterium kan niemand verplaatzen , als by niet zeff wii.
De Predikant en de Gemee.nte waken een accoord
voor zekeren tyd ; zy vernieuwen dit accoord, of verbreeken het zelve, naar maate zy met elkanderen te vrede zyn geweest. Een bepaald inkomen hebben de Predikanten hier niet ; zy krygen flegts het geen , waarover beide partyen het eens geworden Zyn, of zy laaten bet over aan het geweeten en de goedhartigheid hurtTier Ledemaaten, hoe veel zy hun willen geeven. In de
Steden Philadelphia, Lancaster, Nieuw York, Baltimore,
Rending en Fredrikstown hebben zy gewoonlyk flegts done
Gemeente te bedienen; zommige hebben 'er ook nog wel
eene in het Busch te voorzien.
Busch heet alles wat
eenen Colonist toebehoort, van Velden , Akkers, Weilanden, Tuinen , Boschaadje welke omtuind is , benevens
zyne Wooning; in thin woord : eene Colonic. In York
heeft de Gereformeerde Predikant zes Gemeenten te voorzien : de Lutherfche joist ook zo veel; zelfs anderen hebben 'er wel zeven : zy preeken onder dezelven op de
Zondagen en de Wcrkdagen. Des Zondags voorzien zy ge.
woonlyk , buiten de korte dagen, twee Gemeenten, als
zy niet boven de twee uuren gaans van elkanderen
liggen. Die , welke meerdere Gemeenten hebben , howden hunne Rypaarden. Tot inkomften hebben de Predikanten op het Land, ook gedeeltlyk in de Steden , geld,
/tout, hooi, haver, enz. Op het Land zyn het meest
Pastorygoederen. Men heeft ook Predikanten , welke eigene huizen en goederen bezitten. — 'Er zyn hier veele
znderen , welke overal preeken, zich ook Lutherfche Predikanten noemen , maar met het Minifterium niet vereeQigd zyn. ikkwaame en rechtfchapene Predikanten zyn
kiez
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bier moeilyk om te krygen; men zou 'er thans veele van
plaatzen kunnen voorzien. Veele Gemeenten hebben a1
boven het jaar gun Predikant gehad. By Pittsburg, en in
deszelfs omtrek , was voor eenige jaaren zulk eon gebrek
aan Kerken en Schoolen , als merle aan Predikanten en
Schoolmeesters , dat een Predikant , dien zy vervolgens
kreegen , in veele huizen van vyf tot zes kinderen toe
must doopen.
DE SCHOOLEN EN SCHOOLMEESTERS.

Hier kan fchool houden , die. wil, zonder dat by noodig heeft, zich vooraf door het Illinifierium , of een'
Predikant, te laaten onderzoeken. In de Steden zyn
meestdeels Orgels in de Kerken ; deswegens moet by ,
die in eene Stad een Schoolmeestersplaats begeert , ook
het Orgelfpeelen veritaan. Daar geene Predikanten zyn,
leest de Schoolmeester des Zondags eene Leerrede
uit eene Postille voor. In verfcheidene Schoolen leezen
de Schoolmeesters de Kinders ook tevens het Engelsch.
Hun inkomen is onderfcheiden , en de wyze van betaaling als by de Predikanten. De Hoogduitfche Lutherfche
Schoolmeesters moeten hunne Kinderen in het Hoogduitsch, leezen en fchryven, ook in het rekenen, onderwyzen , en hun den Katechismus zoeken te doen verftaan.
Ten aanzien der Predikanten en Schoolmeesters, is het
met de Gereformeerden eveneens gefIeld , als met de Lutherfchen. Op het Land bedienen zich de Gereformeerde en L'utherfche Predikanten ook gemeenfchaplyk van
dezelfde Kerk , en zy prediken in dezelve by beurten. Ja
de Verdraagzaamheid gaat bier zo ver, dat, ten aanzien der
(taus miniftertales en derzelver verrichting, tusfchen de
Lutherfche en Gereformeerde Predikanten geen onderfcheid
gemaakt. word. Is 'er geen Luthersch Predikant tegenwoordig, dan doopt de Gereformeerde Predikant, trouwt
en doet Lykredenen , en zo oingekeerd de Lutherfche.
In de Geloofsgronden zyn wy bride toch van het zelfde
gevoelen. Hier is geen zulke afkeerigheid tusfchen de
Lutherfchen en Gereformeerden , als in veele Landlchappen van Duitschland, tot fchande en ten nadeele van den
Christlyken Godsdienst , welks geest een geest van vrede is, en die zo zeer op eene liefderyke verftandige Verdraagzaamheid aandringt.
KoRT
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dat thans alley oog en aandagt trektdaar
de Engelfchen die, Stad onlangs bemagtigd hebben,
en de Franfchen allies to werk (tam om die allergewigtigfte Plaats , aan de Middellandfche Zee, weder te
krygen, in gevolge waarvan, op het deerlyk Schouwtooneel des Oorlogs, aldaar eene bloedige rolle zal gefpeeld
worden, is eene beroemde Stad en Zeehaven van Frankryk, in dat gedeelte 't welk voorheen Provence heette , en
thans het Departement van de Van genoemd wordt.
De Stad is zeer oud, en, naar het algemeen gevoelen ,
door een Romeinsch Veldheer geftigt. Thans is dezelve
de Hoofdflad van het gezegde Departement, en was, vOOr
de groote Omwenteling , in den Jaare MDCCLXXXIX ,
een Bisfchoplyke Zetel. Men begroot het getal der Inwoonderen op niet meer dan 8o,000waarover men zich
niet zal verwonderen als men bedenkt
dat d
ie , Stad
drie maalen in de Vyftiende Eeuwe, te weeten in de
Jaaren MCCCCXVIII, MCCCCLXI en MCCCCLXXVI,
het vreeslyk woeden van de Pest onderging; denmaal in
de Zestiende Eeuwe, in her Jaar MDLXXX VII , en vier
maalen in de Zeventiende , in MDCXX1 , MDCXXX ,
MDCXLVII en MDCLXIV , en dens in deeze tegenwoordige , in MDCCXX, de flagen van dien volkvernielenden
geesfel gevoelde.
Toulon is verdeeld in het Oude en Nieuwe Kwartier.
Het eerstgemelde is vry gebouwd, en heeft niets
merkwaardigs dan de Rue aux Arbres , (de Boomftraat ,)
en het Stadhuis ; boven den ingang van 't zelve is een
Ba1con , onderfchraagd door twee Termini, of Grensbeelden, meesterftukken van den beroemden Beeldhouwer PUJET.
Het Nieuwe Kwartier, 't welk als 't ware eene nieuwe Stad uitmaakt , bevat, behalven de groote Werken,
daar aangelegd onder de Regeering van LODEWYK DEN
XIV veele fchoone Huizen , onder welken dat van het
geweezene Seminarie , buiten tegenfpraak, den voorrang
verdient ; ook is 'er een groot langwerpig Plein , met
boomen omzet , 't welk tot een Paradeplaats dient.
De Haven, tot de beide Kwartieren behoorende, is des.
MENG. 1793. NO. 14.
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gelyks onderfcbeiden door de naamen van de Oude Haven of de Koopmans Haven; en de Nieuwe Haven of de
Konings Haven; doch deeze laatile Benaaming is vetdweenen met de affchaffing van- de Koninglyke Waardigheid ,
in de algetneene vernietiging, van alles wat tot aandenken
Van dezelve kon — De Koopmans Haven, langs
welke eene fchoone Kaay loopt , waarop het Stadhuis
ftaat , worth befchermd door twee fieenen Beeren , die
HENDRIK DE • IV begun aan te leggen. De Nieuwe Haven
werd gehouwd door Lonewvte DEN XIV , die ook de
Vestingwerken deezer Stad aanlag. Aan deeze Haven
vindt men een Arfenaal , 't welk alles bevat noodig tot
bet bouwen en uitrusten van_ Sehepen. Het eerst dat
het oog trekt is een Lynbaan , geheel overdekt ; zich zo
verre uitltrekkende als het oog kan reiken, gehouwd naar
bet ontwerp van VAUEAN. Hier vervaardigc men de
zwaarile Kabeitouwen ; boven vindt men alles wat tot
bet berelden van de Hennip behoort. Hier is een Wepenh ins, gevtdd met Snaphaanen , , en verder Ge.
Weer. Op het Plein liggen ftapels van Kanonnen en
Mortieren , 'Kogels van allerlei zwaarte , aan bergen , in eene
verwonderlyk fraaije orde , gefchikt. De plaats vow- het
Zeilwerk , de Gefchutgietery,, de Dokken , enz. zyn alle
ten uitertten bezienswaardiv.
De Galeien , eenige iaaren geleden van Marfeille herwaards gebragt, Jigger' in een gedeelte van de. Niettwe Haven. Veele van de Galei-flaaven zyn Werklieden , andere
dryven Koophandel, en • men zegt , dat men op deezer
laatite goede trouwe volkomen kan that maaken. De
Slaaven flaapen niet langer aati boord der Galeien ; maar
hebben onlangs aan land een verblyf gekreegen in een
groot Gebouw,, ten dien einde opgerigr. Toulon is de
denige Marktplaats aan de Middellandfche Zee tot bet weder uitvoeren der Oast-Indifche voortbrengzelen.
Orntrent op het einde van de Tiende Eeuw werd Toulon verwoest , en door de Africaarfche Zeeroovers uitgeplunderd ; doch welhaast weder berbouwd. De Conflable
van BOURBON bemagtigde deeze Stad in 't Jaar MDXXIV,
dit deeds ook CAREL DE V 't Jaar IVIDXXXq; reaar,,
in de volgende Eeuwen , kon CAREL EMMANUEL , Hertog van Savoys, deeze Stad niet overwinnen , en Prins
EUGENICS belegerde dezelve te vergeefsch , in den Jaare
MDCCVII.
Bede de Oude en de Nieuwe Haven hebben een doergang
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gang tot een ruiine 11,eede of Buitenhaven omringd
door bergen , door de natuur bykans een cirkel Lima.
kende. De tnntrek is zeer uitgebreid, en de ingang wordt
te wederzyden verdedigd door een flerk Fort, Met
te.en woorcl, de Havens, de Doks, de Wapenhuizen, en
tiles wat tot het uitrusten van Oorlogfchepen dienstbaar
is, en in Toulon gezien wordt, wettigen het zeggen van.
een Reiziger „, dat de Koning van Frankryk zich le
„ Toulon grooter vertoonde dan te Verfailles." — Toulon ligt aan een Baay van de Middellandfche Zee, op 50
57 " Ooster Lengte, en 43' 7" Noarder Breedte.

PLAN, TER OPRIGTING EBNER NIEUWE HOOGESCHOOL.
dIgn

de Heeren Schryreren der illgemeene Vaderlandfchd
Letteraefeningn.
/UTNE HEEREN

Cr noon man zon mogen veranderflellen , en zeker met niet
weinig fchynbaarhOids, dat wy in ons Vaderland genoeg
Hoogefchoolen , en mindere Kostfcboolen, hebben , voor de
Jeugd van beide Sexen gefchikt, en dat deeze volitaan kun.
nen ter bcreiking van alle de nogmerken der Opvoeding'; ben
rk gansch nederig van gevoelen dat 'er nog eene Leerfchool
ontbreeltc tar het aanleeren van Kundigheden a In de gemelde
Wet onderweezen.
De Opvoeding moet zioh, even als alle dingen, nair den
loop en de zeden der tyden rigten. Ondergaan deeze laatst,
gemelde eene weezeulyke verandering , de eerstgenoemde be.
hooren desgelyks veranderd te worden.
Het groote gebrek , in onze Hooge- en mindere Schoolen,beflaat
dm in, dat, het geen men 'er leers, zelden in 't werk gefteld
worth; en dat , het geen elk meent te moeten doen , daar ononderweezen blyft , althans voor zo verre ik heb kuunen naagaan.
De bevalliger Weetenfchappen , welke wy in It openbaar
leeven moeten medebrengen , leert men nergens in onze
Schoolen: terwyl, in tegendeel, onze Zoons en Dogters een
goed gedeelte van hunnen jeugdigen leeftycl daorbrengen , en
ten koste van trier weinig' gelds , om Griekseh , Latyn, Wysbegeerte, Gefchiedkunde, Aardrykskunde, Muzyk en jufferlyke
Handwerken, te leeren ; en dus kundigheden opdoen, welke zy
vervolgens niet verkiezen te werk te ftellen, of die zy ten bun-.
nen voordeele niet kunneu aanwenden.
Doch waar itabben wy eene School om de berchaaftle en
Tc2
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nutte Kunften te leeren om den Tyd re dooden, om Geld re
verfpillen , en als Lieden van de Groote Wereld te leeven
Men heeft tot nog gebrek aan leerregelen voor deeze Mtge.
breide Weetenfchappen ; zelfs de byzondere takken daar van
laat men zonder behoorelyk onderwys. Nogthans gaat het
onlochenbaar vast, dac deeze de bezigheid unmaaken van het
leeven veeler duizenden , die , het linen my dit te moeten zeggen, deeze werkzaamhedeu zeer flegt en .broddelagtig verrigten ;
alleen overgelaaten zynde aan het volgen van voorbeelden zo
gebrekkig veelal als zy zelve , beroofd van geregeld onderwys , en een beloop van lesfen, om hunne flappen te beflun.
ren.
Om deeze reden, myne Heeren! verzoek ik dat G1., in uw
Maandwerk , plaats zinc gunnen aan een Plan, door my gevormd, tot het ,oprigten eener Nieuwe Hoogefchool, om gebouwd, en by openbaare lnfchryving voorzien, te warden met
de coodige Profesforen, om elke Weetenfchap , Kunst, of Tak
van dezelve, te leeren, die eenigermaate betrekking hebben op
het leeven naar den train; verfchoon dit woord ; het is misfchien wat laag; doch het drukt myu denkbeeld best nit.
Het Gebouw, daar toe dienende, moet gemaakt worden naar
een zeer grootsch onrwerp. De juiste plaats, waar het Nan
met, weet ik nog niet te bepaalen; doch zo veel durf ik wel
zeggen, dat deeze zo veel mogelyk zyn moet in het harte des
lands, en ,, zo naby. het vallen kad, el) eene plek gefchikt ten
openbaaren vermaake ; het moet, om zo te fpreeken, de Hoofdtempel van Mode en Verlustiging weezen.
De bedoelde Hoogefchool moet alle andere in grootheid en
uitgebreidheid oVertreffen , en,- ter oorzaake van de veelvuldige
Weetenfchappen daar aan te leeren, onderfcheiden' weezen
Collegien, Elie elk hun Hoogleeraar, en bepaalde Lesfen, hebben. 1k zal dit myn veelbevattend denkbeeld natter ontwikkelen.
Het Kans-Collegie, by, voorbeeld., , moet het wyde veld afloopen van Kansberekeningen , gefchikt voor elk Hazard of
Dobbelfpel. De Hoogleeraar inoet - een Man zyn tot dit onderwys ten vollen gefchikt ; die ten miniten twintig jaaren
Lid geweest is van eenig , voornaam Speelgezelfchap ; die ,
in dat tydsverlOop , ten minften genomen, vyftig goede
pitaalen , zyn eigen daar by gerekend, na de Maan geholpen heeft, zo als men zegt ; ook zal het hem tot eene
byzondere verdienfte ftrekken °, tot het bekomen van deeze post, als by een honderd Erfgenaamen bedierf vOcir dat
zy de jaaren bereiltt hactden om bun Erfgoed in handen te
krygen. — Het ooginerk zyner Lesfen moet itrek ken ont
alle de ondelfcheidebe wyzen te ontvouwen , tot nog maar aan
de weinige bevoorregten bekend, hoe men best de Kurt en
Dobbellteen gebruiltt.
In dit zelfde Collegie wilde ik gaarne een Pathologisch Pro.
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Astor hebben. Ceder deem: grootfchen Tyeel bedoel ik een

kian , die Lesfen geeft over de Driften; de kunst leerencle
om onze eigene te verbergen, en elk mogelyk teken dear van
te onderdrukken; en hoe wy best .de Driften in eenen ander kunnen opwekken , om 'er op zyn tyd, voordeel mede
te doen. — Dat Bite een noodzaaklyke tak- is , in de Kunst
van Speelen, zal niemand lochenen; doch, dat tlezelve weinig
gekend worth by de Nieuwelingen , zal elk, des eenigzins kundig , gereedlyk onderfchryven. In de daad, een Jongeling in
de Groote Wereld te brengen eer by dit geleerd hebbe, is zo
ongerymd, als dat men een Kind ter Schoole bettelt eer het
kan fpreeken , of een Jongeling na de Hoogefchool eer by
kan leezen.
Het lydt geen twyfel, of 'er moet een Collegie zyn , wearin de taak des Hoogleeraars beitam, om de beginzels en re•
gels te onderwyzen van elle Spelen , van de heogfte tot
de laagite foort ; want elk behoort near zyn vermogen en
fmaak Lesfen te kunnen ontvangen. Deeze Lesfen zullen vergezeld gaan van, en opgehelderd worden door, Proeven: bier
voor zyn de onderwerpen zo goed. gefchikt als de Natuurkande, waar toe men zulk een magtigen Aparatus behoeft:
e'en kleine Toeftel kan het, afdoett.
Met veel vragts 2ou
men Eerepryzen voor Laerlingen kunnen ophangen, Gou•
den en Zilveren Medaillee , geftempeld met ,het Zinnebeeld
en de Spreuk der' Hoogefehoole; byzonderbeden , die nog
nader te bepaalen fhan , en list zullen kunnen , gevonden worden, Ms de geopeade Infchryving, wear- voor ik geen vrees
van mislukken heb, eon grooten eoeloop krygt.
Want, dit moet ik 'er byvoegen , en 't
zeer kunnen
dienen . om de lust ter Infchryvinge op te wakkeren. Dit
legie , gelyk ook alle andere van deeze nieuw op. te rigtene
Hoogefchool , zal kunnen geliouden worden door jonge
frouwen zo wel als door jonge 1-leeren. DMA neb'oe
bier geen dugten voor iets euvels; want het Runt op veelvuldige waarneeming , dat , hoe weer men ,o? het Spel ver•
flingerd raake , hoe tioffer en werkloozer de dtertyke Driften
en hoe onverichilliger .de Sexen otntrent elkander, worden.
Het aantal van fchoone ongehuwde Dbgters, in de Groote
Wereid , !evert hiervan een voldingend bewys op ; en .zelfs
zy , die door de eene of andere vlaag kat. Huwelyk geraakt zyn , weeten, hoe menigmaal hunne Egteenooten liever
een Conkertje over aan de Speeltafel, dan aan hunne zyde op
bet Ledikant, doorbrengen.
Het doorbrengen van zyne Middelen, is een vogrwerp van
eene erkende aangelegeuheid ; her groot Defideratutn• in deezen
is, te weeten hoe dit te doen op de bevalligfle en fchielykfte
wyze. Veel hiervan , ik beken het , kart geleerd worden in
de reeds gemelde Collegien; by welke
wate het flier war
Tt3
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te omflagtig, en van te veel ±waarigheden omzet , gaarne eery
Collegie van Harddraavery zou geeoegd hebben ; doch dit
zal, als bet andere opneernt , oak wet gevonden kunnen worden, en niet weinig luisters aan de Hoogefchool byzetten;
l a ik word fangs hoe meer overtuigd, dat men het 'er -niet
wel buiten zal kunnen Mellen, aangezien de Weddingfchappen,
eti andere •0eldverteerende ornflandigheden, dear mede vergeyid gaan, en waaromtrent men wel degeiyk onderwys noodig heeft. Doch, terwyl dit aangelegen fink nog in
overweeging hangt, zal ik voortgaan met andere Hoogleeraarfchappen , die onverwyld moeten pleats grypen, aan te duiden.
Een Hoogleeraar, in een ander Collegie moet les geeven
over de Ydelhekl der Rykdommen, derzelver ongenoegzaamheid om den Meusch gelukkig te maaken , ons onvermogen
om lets van dezelve met ons in 't graf mede te neemen; en
de daar Ult volgeude Wysheid , dat wy 'er van afflappen ,
langen tyd Nit& dat wy derwaards heenen gaan. Deeze Hoog!tenet zal eene groote verfcheidenheid van onderwerpen Met
min belangryk' den vermaaklyk; moeten behandelen ; als het
geeven van Concerten , van Maaltyden, het houden van Tafelfchuimers, de Kleeding, en bovenal de Weetenfchap om bui.
ten 's Huis eileen vermaak te vinden; het houden van Matresfen ,
enz. Misfchien hebben eenigen , op het hooren van dit
leatfte, nog eeuige ouderwetfche voorocrdeelen omtrent het
HuwelyksleeVere en de Egtvelblistarda deal de &vane fchroomvilligheden ., bier nit gebooren, zullen welhaast verdwynen, als
myne Hoogefchool aan den gang is, en de Lesfen, daar gegeeven, de gewenschte uitwerking baaren op de begrippen- en Zeden myner Landsgenooten, die, ik zeg het met hartzeer, by
andere Volken vergeleeken , nog in de eerfte beginzels van de
Eon Tot zyt.
Dan, (om lifer over niet nit te weiden, terwyl ik nogthans,
dear het my te binnen fchiet , de Agterlykheid der Nederlantkren in de Ben Ton een der Hoogleeraaren wel wil opgeeyen tat een gepast onderwerp zyner Intree-redenvoering,)
eene andere Weetenfchap, welke op myne Hoogefchool -met
onderwetzen worden , en die zeer veel woks in zal hebben
ter behoorelyke ontvouwing , waarom de Hoogleeraar in dien
Tak een etrfte kop moet weezen, is de Weetenfchap, of lie.
ver de Verborgenbeid , em van Niels te leeven , en ever , overWeed van (tiles to hebben I Dir luidt wonderfpreukig, en
men zou het vow eene, zichzelve omverftootende, tegenzeggelykheid houden. Om der waarheid hulde te doen, kwam het
any in de dagen myner eenvoudigheid zo voor ; maar ik ben
nu ten vollen overtuigd, dat 'er zulk een Weetenfchap beflaat,
en niet in befpiegeling, maar in de daadlyke uitoefening, bo•
venal In de Nettie jaaren; eene groore vordering in de Kunst
Ikea Letveas , welke g aze Eauw,, .en Infafebien bepaalder onzo
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Leeftyd , tot onverwelklyke eere fttekt ! Immers, ik moors
'er verfcheiden te kennen, die een heerLyk Huis in de Stad,
ert een fraai Buiten, hebben , beide op het kostbaarst, en in
dee eeriten fmaak , gemeubileerd , wter Rydtuigen, &pet,
en Gasuuaalen, , op ettelyke Duizenden 's jeers te flaan komen,
en die minder met de dead, in vryen eigendoni, betitten ,
dan de fchuld by den Vleeschhouwer bedraagt, — Eea
Kunst als deeze to leeren, is zeker zeer te vertangeti ; dat
ze kan geleerd warden, blykt Proefondervindelyk Hit de gemelde voorbeelden; en wie weet niet , hoe veelen, die, zints
learen, minder dan Niets hadden , nog trots veele drtadlyk
Ryken leeven. Dat men in die Ktinst wel eelis faalde, wearvan de bewyzen in overvloed rondsom ons zyn, is geee tegenwerping ; het ftrekt alleen ten blyke , dat men de Kunst
tiler volkomen verfiond, en men zou zulks niet tnogen toeichry-,
ven can het gebrek van zulk een Kweekfchool, als ik thane
de eer heb voor re draagen. —Indien de Praktyk,meesterlyk
jaaren lang uitgeoefend, iemand geregtige tot het Hoogleeraar(chap in dit Vak, wear ondervinding blykbaar veel, zeer veel,
afdoet, en een onmisbaat vereischte is, zou ik zeker Edelman ,
indien by zich wilde vernederen om een post in de Hoogereboot van , myn Ontwerp to bekleeden, deaf toe aanpryzen.
Allen, die hem Itennen, bewonderen hem xis een Heer van de
uitileekendfie verdienlien in de Weetenfchap oat van Niets te
leeven, en egter overvloed van Giles te hebben. 0, Die groom
Man! zyn Borstbeeld, zo by geen Hoogleerear wordt, verb
cent Doyen Ingang van het Collegie, Wear men dead Lea.
fen geeft, te pronken.
In den aanvang van torn opgegeeven Ontwerp, heb ik Met
een woord gedagt aan het Tyddooden, als eene noodwendige
begaafdheid deezer dagen. En, dewyl het onmogelyk is tot
elle byzonde.rheden of te daalen van de byzondere Weetenfchappen, op deeze Nieuwe Hoogefchool aan te leeren, zal
ik my bepaalen tot eenige weinige Aanmerkingen over heX
Tyddooden ; in de hoope van dan genoeg gazegd te hebben,
om elk onbevooroordeelde te overtuigen van de autheid , ik
had bykans noodzaaklykkeid gerchreeven, van even Plan, 't welk
voor veele verbeteringen vatbaar is, en weartoe ik de huip en
medewerking van UEd., of van uwe geEerde Correspondenten,
verzoek.
De Tyd is de groote vyand van veele duizenden: zy zyte
'er, uit dien hoofde, geitadig mede in oorlog; doch, by mailgel ette onderwys, ileagen zy 'er zelden gelukkig in. De Lesfen in een der Coliegien van myne Hoogefchool moetea
gean over het gebruik der wapentuigen in deezen zwaarea
Itryg; — als, by voorbeeld, het te bedde liggen tot den
middag; het bywoonen van VerkoOpingen , zonder op eenig
fihig to bieden ; en bovena/ het rondloopen in de Win kels ;
ge
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de geliefde bezigheid van veele onder de Sexe. homers, zy gain
de eene Winkel uit, de ander in, zonder lets , op te doen. De
WinkelierIter haalt alles overhoop; doch van koopen ontilaat men
zich, door aan te merken, dat het een to fyn, het ander te grof,
is; dat het cen te duur, en bet ander geen geld waardig , is:
dit zoo wel aanflaan , maar men heeft iets dat .'er. veel op
lykt ; het ander is goedkoop genoeg , doch ondraaglyk lee-

lyk : die ilof komt fchoon , maar, krank , voor ; geene zo
fterk, dat dezelve veel langer zou duuren, dan de Mode gedoogt tegen een derde heeft men niets in te brengen, dan
men is , niet zeker, dat het zyn Man, of Mama, zal aanftaan.
Kortom, men zal eens wederkoment
Openbaare Vermaaklykheden , Schouwburgen , Concerten ,
Danspartyen , enz. kunnen veel toebrengen om den Tyd te
dooden, en dit Zamenftel zal in voile lengte uitgelegd worden,
en alles, zo veel mogelyk, door proeven bevestigd. Prot.:

ven, ja, daar aan zal het, in deeze Proefondervindelyke Eeuw,
ontbreeken I
Myne Heeren 1 ik heb de vryheiti genomen. om dit ruwe
Ontwerp eener Nieuwe Hoogefchool u onder het oog te
brengen. De byzonderheid van dezelve is een genoegzaame
waarborg, dat geene andere reeds gevesdgde Hoogerchooten in
den Lande , of bevoorregte Kostfchoolen, daar tegen zullen
opkomen. Vergun my nog te mogen aanmerken , dat
evyate Hoogefchool, (ik noem ze zo, out dat de eere der Uitvinding my . toebehoort in den opzigt van alle andere verfchilt.
naamlyk, gaan van de Theorie tot de Praktyk over; deeze
zal beproeven , of zy Praktyk by Marie kan voegen; of,
met andere woorden , of onze heerfchende Ondeugden en
Dwaasheden de opmerking kunnen verdraagen van de bedaarde en bedagtzaame oogenblikken, die de ililte der Hoogefchool aanbiedt, by het houden der Lesfen. — want , by het
doen der Proeven, moet noodwendig de ffilte, in veele
len , wykea; en zullen deeze de pleats kunnen bekleeden van
de Beweegingen , die men anders der, fludeerende Jeugd, ter
noodige afwisfeling en uitfpanning , met zo veel ernsts aanraadt.— 0 Hoe veel loops 'er zamen om myn Plan aan te pryken! Ik word bykans onder het fchryven van ongeduldigheid,
om het te werk gefteld te zien, vermeesterd. De Praktyk,
die men tot nog alleen zonder Theorie gevolgd heeft, is.niets
veer dan een kruipende naavolging te agten: men wordt, als
geblinddoekt, in den beginne medegefleept; en, by gebrek aan
Theorie, worden meestal ons de oogen geopend even vaOr dat
wy ze voor altoos fluiten.
lk zal er niets meer aan toevoegen om myn Ontwerp aan
te pryzen; het fpreekt dermaate voor zichzelven, dat ik aan
rap onderwerp te kort zott doen met meet woorden te bezigen. Iioogleeraars te bekomen, zal geene zwaarigheid beam.
niet
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Ten. Behalven den opgemelden Edelman, heb ik 'er reeds op
ooge , die waardig de aanzienlyke Leeriloelen zullen vetvullen , gerchikt om te voldoen aan het zeggen van jUVENaLIS dat wel het Opfchrift myner Hoogerchoole zou mogen
weezen , en waarmede ik de aankondiging van myn plan
finite :
POTANDA FERENS INFANTIBUS UBERA IAASNU.

STERKSPREEEEND VOORBEELD VAN ZELFBEDWANG IN EEN
AMERICAANSCHEN INDIAAN.

(Eene waare Gefchiedenis , ontleend nit w. BARTRAM's

Travels through North and South Carolina , &c.)

Duiten de uitenle grenzen van de Bezittingen der Blanken
myne reis voorczettende, voud ik my, by het vallen van
een fchoonen avondftond, in een verruklyk oord , terwyl ik
bezig was met het befchouwen van de hale bekoorelykheden
der Natuure , op 't onverwagnst , verrast , door een Indiaan ,
die op een vry verren afftand voor my heen den weg overreedt. Beinerkende , dat by met een fnaphaau gewapend was,
ontflelde ik., op hec eettle gezigt, en poogde zyn oog te ont..
komen, door langzaamer te ryden , en , zo veel mogelyk, groote
boomen tusfchen ons beiden te houden; docks by ontdekte my;
zich omwendende, zette by zyn paard aan, en kwam in volley
gallop op my af.
Nimmer te vooren was ik vervaard geweest op het zien van
een Indiaan; doch ik moet bekennen , dat ik thans ten niteriten ontfteld was; ik begreep, op de minfte bedenking, dat ik,
ongewapend zynde, geheel in zyne magt was; en, thans maar
weinige oogenblikken over hebbende out my tot ftervea te bereiden , gaf ik my geheel aan den wil des Almagtigen over;
op diens genadige befcherming, te myner behoudenisfe, vertrouwende. Dit fchonk my gerustheid, en ik beiloot den zo
gevreesden vyand bedaard en rustig te gemoet te gaan.
De onverfchrokken Indiaan hieldt fchielyk Itil, op den affland
van eenige voeten, zag my ffilzwygend aan, met een gelaad vol
worn en w,oedee zyn fnaphaan van den eenen fchouder op den
anderen liggende, na alle kanten omkykende. 1k trad na hem
we ,boodt hem, met een vertrouwende houding,myn hand aan,
hem Broeder noernende ; hierop crok by fchielyk zyn arm te
rugge ; misnoegen , verfmaading , kwaadaartigheid ea woede,
Itonden op zyn gelaad te leezen. — Vervolgens, my weder
met aandagt bekykende , naderde by met een bedaard en ernftig en reikte my de hand. Misfchien was de Hie
taar •van zyn hart; geduureude deeze oogenblikken van opgetoogenbeld , (want ik gtiluof vast, dat zyn ooginerk, Coen by
my
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eers t ri aderde, gees ander was,dan om my van kant te
pen) deeze: „ Blanke! gy zyt myn Vyand; gy en uwe Broe.
ders zoudt my van 't leeven berooven: dit moet ! get ge.
„ fchieden, en, ware het zo, gy zyt nu alleen , en in myna
Leef, de Grote Geest verbiedt my de band um
magi.
Gaa been tot uwe Broederen, zeg hun, dat
„ u te flaan.
„ gy een 1,12dissqn in het woud ontmoette, die wist medelyden
,,en menschlykheid te betoonen." Althans, de uitilag
was, dat wy elkander de hand gaven, en vriendlyk van elkanderen fcheidden, te midden van een eenzaam bosch ; by cm&algae my van den affland en den weg na een Handelplaats;
waar ik ontdekte, dat by daags te vooren eene zeer !lean be,
jegening ontmoec bads.
Want, toen ik daar kwam, en myna ontmoeting met den hr.
diaan verhaalde, gaf de Opperfte, met een gektad, dat teffens
verbaasdheid en blydfchap aanduidele, my te ventaan: „ Myrt
„ Vriend! gy mnogc van geluk fpreeken; die Knaap is ems
„ der fhoodfte Schurken op den aardbodem , een bekende
„ Moordenaar, en door zyn eigen Volk, als een onwaardige,
„ uirgebannen. Gister avond was by bier ; wy ontnament
„ hem zyn fnaphaan , braken dezelve in ftakken , en gaven
„ boo zwaare fiokflagen ; by ging heen , en wist, zicb weg„ maakende, een nieuwe fnaphaan te krygen ; zeggende, toen
„ by heenen vlood, dat by dear merle den eerfren Blanken,
„ die hem op den weg oototoette, zou dooden!"
De Heer DAuraam voegc by dit verhaal. Het ,gedrag van
deezen Indiaan mywaards , zo korten tyd naa dat by zulk
eene ruwe behandeling van de Blanken ontvangen hadt, deedc
de volgende bedenkingen in my opkomen. Kan het gelochend
warden, dat. het Zedelyk Beginzel, 't welk de Wilden aanzet
tot dengdzaame en pryzenawaardige bedryven natuurlyk' of
ingefchaapen is? Zeker misfen zy den byftand der Letteren,
of de hulpmiddelen der Opvoeding in de School der Wysbe.
geene , waar de deugdzaame gevoelans en daaden van de ult.
fteekendite Characters opgehaald, en der jeugd, by befchaafde
Volken , met veel zorgvuldigheids voor oogen gehouden worm
den: derhalv.en. moes dit Zedelyk Beginzel nacuurlyk of in.
gefchaapen weezen; of zy rnoeten ftaan onder den onmiddelyken invlined en het geleide van een Godlyker en magtiger On.
derwyzer, die, by deeze gelegenheden , bun onmiddelyk in,
blaast , en , als met een ftraai van Godlyk licht, hun eensklaps ont,
dekt , de waardigheid , de voeglykheid en de fchoonheid , der Deugd,
*,,,* By den Heer BARTRAM, die tat de Kwerakers behoort,
moge dit laatfte denkbeeld ingang, en veelligt de voorkeus,
vinden;: wy voor ons neigen veel meer tot bet eerfte , ale
het nattrunykfte, en ontheeven van eene menigte zwaarighean, die het ander begrip drukken.— Geen Leezer zal dit verhaal overweegen , zonder het gegeeven opfchrlft, Sterkfpreebend voorbseld yaw Zelfbedwaxg, te wettigen.
An y
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et hart is de bron , waaruit alle 's menfchen bedryven, za
wel goede als kwade voortkomen.— Wien clan 's menfchen harte boos is, clan zyn alle zyne handelingen kwaad, ea
ftrekken zo tot bederf van zich zelven, als tot nadeel van auderen en van de geheele Maatiehappy. Dan, is zyn , hart goed,
clan ftroomen 'er niet dan geheele rivieren van goed ,
zaam voor hem zelven , heilzaain voor de zamenleeving, en
beilzaarri voor het menfchelyk geilacht. Met het hoogite reg;
mag men den eerften angehikkig noemen , en den Mattlen zeal
gelakkig fchatten. De booze iluit zyn hart voor al wat
goad is„ — De brave lyd by hem verdrukking , den
vroomen en deugdzamen vervolgt hy.
Den boozen en
den kwaden lielpt hy, en. is voor deezen de gewoone toevlugt,
Zyn huis flanc open voor hun, die de grootfte .fnoodheden bedryven, en by is listig om den boozen rand te geeven,
ten einde zich aan de regtvaardige weike zyne bedreven
misdaad vordert, te onttrekken; voor den .armen en nooddruftiongelakkige word van
genayn zyne ooren geitopt. —
hem verflooten viud in zyne des minfte ,toeviugt niet.
— Zy , die met regunatige klagten tot hem toevlugt neenien,
worden your ' t hootd geflooten , terwyl hy, in tegendeel, de
gelegenheden opzoekt, um, waar py kan of mag, het kwaad
en de misdaad to bolelwrinea , en to helper verdedigen.
Welk een heinelsbreed verfcmi is 'et tusfchen zulk pen hate.
een braaf en dengdzaam
lyk Itankter en het neminnelyke
Deze is de toevlugt der verdrukte onnoozelheici,
luau.
de , veilige toevlugt der bianke onfchuld. Zyn boezem
gloeit altyd van ware , edelmoedigheid , en is gpheel vervuld met de beminnelyke deugd van goedwilligheid,
oin die te
Liefddadigheid en liefde is zyn grootde yermaak
bewyzen aan alle menfchen is Reeds zyn yverigfte toeleg.
De arnien en' nooddrufligen wyst by niet van de hand , of
zend hen ledig weg , maar in hem vinclen zy htin
Het geluk van zynen evenmenseh is zyne groottoevlugt.
fte - blydfchap ; daarom bevordert by hetzelve waar by kan.
Geen menich word van hem ongelyk aangedaan , en,
moer by bet van eenen anderen lyden men vindr hem dra
gereed om 't zelve te vergeeven. Bereicivaargig kan hy
goed your kwaad vergelden — het ongelyk, hem aangedaan,
nit zyn geheugen wisfchen, en zelfs, in plaats van zyne vyan.
den te hates en kwaad te doen, dezelven , volgens de les
van zyneh zagtmoedigen neester, goed doen ,liefhebben , en hun
de misdaden, tegen hem misdreven, kwytfchelden, en uit grond
van zyn hart vergeeven.
Vervalgingen noch wraakzugt
daarom wend hy
kunnen by hem eene plaats vinden
a/.
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alle poogingen aan, indien 'er ergens eenige twist of twee•
dragt, haat of toorn , ontflaan is , om die te Olen , om de
rust en vrede te herffellen, om het geluk van zynen evenmensch,
en bet heil, de voorfpoed, der Maatfchappy, waarvan hy een der
votardigfte Leden is , re bevorderen. — In zyn eigen boezem huisvesren nimmer haat of nycl ; maar, in regendeel , liefde
en goedheid. — Gelukkig — la driewerf gelukkig, zulk
een mensch , wiens hart en borst vervuid is met zulke edelsooedige grondbeginzelen ! — Gelukkig zulk een Land —
gelukkig die Maatfchappy , in welke men veel zulke Leden
aancreft. -- leder itreeve dierhalven daar na, om zulk een ka.
rakter te verkrygen , en zich den eernaam waardig re maken
van een braaf , eerlyk en deugdzaam, mensch re weezen.
Geene rust of vrede in de Maatfchappy kan van duur zyn ,
wanneer de rechtvaardigheid en trouw in dezelve word veronagtzaamd.— De rust en vrede verfehaffen der Maatfchappy het
groorfte heil, den grootiten bloel ; want waar geen rust en
vrede is , daar heeft verwarring en wanorde pleats , en waar
die gevonden word , daar gaat een Gemeenebest te gronde.
De rust en vrede is gegrond op de rechtvaardigheid
en trouw. Wear de trouw gefchonden , de rechtvaardigheid
vertreeden, word , daar ziet men de banden van vrede en rust
verfeheuren, en alom de grootfte wanorde heerfchen.
De lofFelykite poogingen, welke van eenen fterveling hier op
aarde kunneu aangewend worden, zyn de zulke, die ftrekken
om zich eel/en en anderen re verbeteren. — De ganfche

Maatfchappy, wy

alien, her zy wy hoog of laag in rang zyn,

her zy wy ryk of behoefcig, fchrander of Romp van vernuft ,
zyn, in wat flan geplaatst , of in welke omftandigheden wy
ons mogen bevinden , wy alien hebben de grootite, de duurite, verpligting aan menfchen,wier edele toeleg is, nuttige Leden voor de Maatfchappy te maken; en dat kan nook barer
gefchieden, dan door elle zyne poogingen aan te wenden,
zyn eigen gebreken en die van anderen te verbeteren.
De deugdzamen zyn de fteunpilaren waarop het gebouw eener
Maatfchappy zeker rust. — Wie alcoos zyne eigen belangen
boven die van het algemeen ftelt , is een zeer fchadelyk Lid
in de zamenleeving. — Hy, die langs wegen, 'c zy van reg.
of onregt, alcoos zyn eigen voordeel op 't oog heeft , is
nog veel verderfelyker voor de Maatfchappy. — Dan hy ,
die, zonder gevoel , zonder klopping van zyn geweten , de
deugdzaamfle Leden vervolgt, en hen allerlei nadeel zoekt
aan re brengeu , ten einde op der zulker verderf zyn eigen
grootheid re bouwen, zulk een is volitrekt een pest voor den
Scant; cerwyl by de hand leent , om de Maatfchappy te helpen verwoesten , waarvan hy zelve een Lid is. — Welk

g ene ougehoorde uitziunigheid!

o Horrid= facinus I!
C. v. r. G.
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In het Mengelwerk voorkomende.
A.
A BDALA. (De Keus van) Een
Oostersch Verhaal.
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Afi ondering , en Eenzaamheid ,

hoe overgedreeven door de
Dichters bezongen, 553. Hoe
als een Pligt te befchouwen ,
554 . Men geeft er zich heden niet ligt to veel aan
over, 555. Naadcelen uit het
vlieden der Afzondering herkomftig , 556. Wanneer de.
=lye voor Gezelligheid be.
boort verwisield te worden,
aid. Afzondering de faus van
een vermaaklyk gezellig leeyen , 557, Gebrek aan Afzondering de bran van veele
ongeregeld- en onvoegelykheaid.
den.
Alligators. Zie Krokodillen.
ALMORAN en SELIIVIA. Eerie 00Ster287
fche Vertelling.
Altaaren in de vroegae Wereld
enkel Gedenktekens van Dankbaarheid en Eerbied , 509.
Van de Offergaven , op de=ly e toegebragt 51o. Waren als floardfleden voor con ,
5r r. OfFerplaatzen der Aardsvaderen • van MOSES, van JosvA , Bosfchen en Bergen
de gewoonlyke plaatzen der
Altaaren , 512. Waarom mons eon Aitaar 'van Aarde
MOCSE vervaardigen , en dezeive
van ongehouwen Steenen, en
zonder trappeu, rnoesten weeZen , 553. Van de Altaaten
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in den Levitifchen Gods,iienet ,
514. Tot Wykplaat-;en ge)c.zigd ; Wet van MOSES daaromtrent , aid. Hoe in do
Christelyke Kerken ingevoerfi,
515. Van het Altaar des On•
bekenden Gods to Athm e. 51 5'
rizerica,(Befchryving van de Cha •
rafters, Gewoonten en Perfoonen , der Oorfpronglyke Bewooneren van ,) 550. Gelialte,
Kleur , enz. der Mannen en
Vrouwen, en Charader, 155.
Kleeding der Mannen , 599g
Der Vrouwen , tor. Op
Zang , Muzyk en Danafen , ge.
1teld , 2oz. Spelen , 205.
Feesten . Wegens hun
Staarsbeiluur, 238. Van hula.

nen Ironing, 239. Van hunnen
Hoogepriester , 240. Geenek
Afgodendienaars, 24r. Geloo-

y en in eenen Toekomendem
Staat , aid. Slaan de Oude
Lieden niet dood om van hun
ontheeven to worden , 242Hunne Huwelyks-plegtigheden ,
243. Trouwen voor een Jaar,
244. Veelwyvery, aid. Lykplegtigheden, 245. Hunne Taal ,
247
Groote verfcheidenheid van.
Godsdienstbegrippen in Ame-

rica , 581. Hoe het met de
Luther/elle en Gereformeerde
Predikanten gefteld is , 582.
Hoe met de SChOOlen en
Schoolmeesters.
584.

V
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van Zeifbedwang in een Indi- van geest bezit om zyn Cha.
aan van)
593 rater te bewaaren.
350
Ameriea.(Zonderlinge OntmoetingBegrippen. (Bedenkingen over
Lngelsek
tusfchen een
(Haler de Omwenteling der) 38I
en een Indiaan uit Noord ) 2 14 Bertarer , hoe men in dit beets
ANACHARSIS , een Soya' kort Gewest Ys maakt.
44$
Vertlag van dien Wysgeer. 573 Bernard , (Se.) Rlooster op then
-Angola. (Van eene Volkplanting Berg.
412
der Portugeezen op de Rust Beroep (De Veragting van ievan)
525 mands) belachlyk.
417
Antigua. (Berigt van eene zeld-Blaasfleek , boven de Schaamzaame Spelonk op het Eiland) beens-vereeniging , in eene
20 Pis-opftopping te werk geneld.
Aportelen , (Bedenkingen over 561
den Tyd van de UitzendingBombe (Een) voorgefteld als een
der Twaalf) , 469. Men heb- Middel tot Redding van Schipbe derzelver Roeping en Uit- breukelingen , 402. Werking
zending te onderfcheiden, 470. met dezelve befchreeven. 403
De Tyd-orde waarin renkcusBoschrot , befchreeven. 315
en LUCAS deeze Voorvallen BOWER (A.) door Vader couverhaalen te verkiezen boven BAUER verdagt gehouden. 279
die van MATTHEUS.
ald-Bruinetje , Naamen van deezen
.4voriditond. (Eenvoudige Her- Eendvogel , 266. Pluimadie,
denbefpiegeling van een fchooWoonplaats en Geaartheid.
267
nen Zomerfchen)
33l
.Bye , (Honig-) Algemeene aanB
B.
merkingen over deezeDierties,
edenkingen. (Zedelyke) 170, 5 9 . Gebreken in de behan216, 253, 3 8 5, 461, 595 deling van de Natuurlyke HisBedrog. (Sterk Voorbeeld van torie van dat Infeet, 6o. Hoe
Godsdienitig)
383 het duistere in de Huishou.
.Bedryf , (De Man van) gefchetst, ding der Byen best op te klaa34 1. Hoe tot het vormen ren, 6r. Kunstbehendigheden
van deezen de Opvoeding yen noodig om haare Werkzaameischt wordt , 342. In welk heden to ontdekken , 62.
een zin 'er gezond Verftand Welke Byekorven daar toe
toe behoore, aid. Hoe Deugd best gefchikt, al/. Men heeft
en Gemaatigclheid 343. Op aan de Byen veel te veel toe.
weike wyze by eene geregelde gefchreeven; zy doen alles uit
1'ydsverdeeling in agt neemt, Inftinal, 63. Moeilykheid out
344. Hoe by itipt zyne Vera den leevensduur te hepaaten ,
bintenisfen naakomt , 345. aid. Algemeen in de Oude
Vaardig is in het uitvoeren Wereld verfpreid , 65. Het
zyner Zaaken , 34.6. Welk yak zo gemaklyk niet te beeene gepastheid by in zyne grypen hoe zy in America koUitgaven in agt neemt, 347. men, alt. Zy zyn eer zichzelEen of keer val het Spel be- yen verdedigende dan anderen
wont, aid. Hoe by vastheid beledigende Diertjes, aid. Ee.
ten
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ten 's Winters , 66. Zyn mo- van alie andere Byen ondergelyk de eenige Infedeu die fcheiden is , 188. Van het
Bette by zichzelven voort- getal der Koninginnen in eene
brengen , 67. Proeven daar- Korf , 189. Byzonderheden
omtrent genomen , ald. Ligt van de Mannetjes- By , 224.
door Koude aangedaan; hoe Van de Werkby , 225. Van
gevoelig daar voor, als mede derzelver Angel , 226. Groot
voor Vogtigheid, 68. De Byen aantal in een Korf, 227. Van
als eene Maatfchappy aange • de Deelen , die tot voedirg
merkt ; Zindelykheict eene der Byen bebooren, aid. Over
hoofclEigenfchap , rc-)o. Uit tie Zintuigen der Byen , 2-3r.
welke Leden de Maatfchappy Van haare Stem, 268. Breede
bellaat, gar. Welk voornaam befchryVing van den Angel
decide Koningin daar in heeft, 269. Van den Leeftyd deezor
aid. Hoe best de Natuurlyke lnfe&en.
27t
Bistorie van dit infeet waar
to neemen , ten aanziene van
den Tyd ; dezelve loopt in een nicutta , Befchryving diet Hoofdjaar af, roz. Hoe eene Nieu- ltad der Britfche Bezittina
we Volkplanting begint, 103. gen in Bengalen , 4 5o. Grootsch
Van het Zwermen , aid, en 1o5. vertoon , welke dezelve maakr ,
Van het Raaten maaken, 104. 451. Hoe gering in . den aanNieuw verflag van het Wasch, yang , ald. Welk mengzet
1o8. Wegens de geneld- van Zeden men daar
heid der Cellen in de Raaten ,
452
108 , 109. Van de Koning- CarRicobar , een der '/Vicobarjche
Tyke Cet e 141. Verkeerde Eilanden , befcbreeven , 453begrippen deswegen , 142. Gettalte en Kleaciing der InGeaartheid
Onderfchetd in de Cellen, ald. woonderen ,
Van bet leggen der Eirjes , 144. en Leevenswyze, 454. SpedVan het Voedzel der Byenwor- Wig by hun in gebruik , 455.
men , of 't geen doorgaans Hunne Genees- en Heelkunde;
Byenbrood genaamd words , als mode het maakzel hunner
146. Van de Uitwerpzelen Huizen , ald. Koophandel ,
des Byenworms, 149. Van den 456. Taal . 457. Hebben
PoppenItaat der Byen , all. geen denkbeeld van non, maar
Over de Saifoenen , wanneer gelooven vast in den Duivel ,
aid.
de opderfcheidene Werkzaatn- 458. Lykplegtigheden.
heden der Byen plaats grypen , Cestina , of Pad, welk een aabiloo1 80. Hoe veel Honigs zy in telyke Kleederdragt der onge-=
huwde Juffrouwen in Landen.
den Winter verteeren , 182.
zondere Waarneemingen over 558
de Koningin , 183. Aanteke- Clialtamr , een der Oorfpronglyke
ningen op SCIIIRACH ' S Proeven, Volken van America; vreemde
dat de Werkbyen het vermogen wyze van begraaven by bun
hebben om een gewoone Byen- gebruiklyk 2 45 . Door de
worm tot eene Koningin re Kooplieden Platten , of Pia.
vormen $ 184. Waarin zy loofden, geheeten ; 246. Hoe
V2
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die Platheid vernorzaakt wordt , Eon Priester in Engeland wei.•
246. Van hunne Taal. 247 gert hem de Neer of te neeClierokees , een der Oorfpronklyke men , 280. Verzankte tie
Volken van An:erica; Geftatte Roomfche Kerkgemeenfchap
der Manner 'en Vrouwen , niet , 28r. Ging zomtyds in
de Proteitantfche Kerk , aid.
IS T. Derzelver Geaartheid ,
2,52. Hoe onderdrukt door Zyn Oordeel over de Engelaid. fche Kerk , 282. Verilag van
andere Volksftammen
Van hunne Taal.
247 de Geloofsverklaaring door hem
opgefteld , 283. Van zyne
CHRISTUS , waarom by, ftaande
behoedzaamheid in gefprek.
Tyne Omwandeling op Aarde,
zorgvuldig vermydde een Ge- ken, aid. Hoe zyne Geloofsineenfchaplyke Godsdiensttiefe. verklaaring opgefteld en in 't
ring , afgefcheiden van die licht gegeeven werdt, volgens
der Joodfche Synagoge , in te zyn ultdruklyken Wil , 284. DU
Itoomichgezmden hebben zich
voeren.
257
op hem niet te beroemen ,
CONGREVE , diens vreemd Gedrag
omtrent VOLTAIRE.
417 fchoon hynimmer afftand deedt
Couartrisa, (P. F.) Tyd en Plaats van de Roomfche Kerk, 285.
zyner Geboorte , 274. Haalt Oogmerk om hem in Frankryk
zich bet ongenoegen der Room. terug to roepen , 320. Zyne
fche Kerkgemeenfchap op den Paapery beoordeeld, 32r. Men
baize, 275. Hoe by zich daar zegt dat hem in Engeland een
tegen manmoedig gedroeg , Standplaats en Bisdom is aangeaid. In Engeland hooggeacht ; boden , 323. Waarom by de Ge.
rot DoEtor in de Godgeleerd• loofsverk1aaring eerst naa zyn
dood wilde uitgegeeven behlten,
beid op de Univerfireit van
Oxfort verklaard, 276. Ver. onderzogt , 324. Was een
p eering met den Bisfchop AT- ten van den besten itempel, 327.
Wat by van het Euangelie zegt ,
TERBURY , itaande zyne envnade in Frankryft , aid. Vindt aid. Zyn Charader , 328. Lyst
zig genoodzaakt dat Ryk te der Werken door hem uitgegereverlaaten , en fteekt na Enge- ven , aid. Portraiten van hem,
land over , 277. Hoe gunftig 329. Opfchrift to zyner Eere
daar ontvangen, aid. Zyne in bet Klooster der Abtdye
Oordeelveiiing over Engeland, van Irestminfter.
330
ten aanziene van den Gods.
dienst , aid. Veeler Huizen en jiampkring (Bedenkingen over
Tafels ftonden voor hem open , 'de Waarfchynlykheid van eee78. Jaargeld hem teegelegd, nen)rondfom eenige Planeettn
old. Kryet meet gelds dan by die ons Zonneftelzel uitmaa.
tot zyne fpaarzaame Leevens- ken.
301
wyze behoefde , 279. Hoe Digitalis Pre purpureo.
Zie
by 't zelve befteedde , aid. Paarsch Vingerhoeaskrua
E.
Schoen de Jefuiten zyne geflagene Vyanden waren , be. Pdelmoedigheid , een Gefprek,
klaagde by veelen by het Ver- 'ffrekkencle om waare van val.
nietigen Van hunne Orde, aid. fche te onderfcheidea.
34
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Lend , (Zwarte) Naamen en zoat 473. Ontkennend beWoonplaats deeies Vogels antwoord. 474, enz. 519
354 . Pleim ad i e , 355. Waar. Geneesheer (0 nderzoek, of het den)
genomen Leevenswyze, en zon- Reborloofd is, om zotrrmige aan
derange wilier op welke men hem toevertrouwde Gehehnen
dezelve vangt , all. Sterke. te openbaaren , 516. Nadere
Voortteeling, 356. Over bet Aanrnerkingen bier over. 519
onderfcheid van Mannetjes en Gevoeligheid , (Deugdzaame) aan
Wyfjes in deeze Vogelfoort, te kweeken, noodig tot de beflendigheid van Charaater en
ad. Loopt en vliegt ilegt
357. Hoe lag dezelve bet Gedrag. 122, 164
onder het water kan houden, Gezondheid, wat 'er de Lugt en
en hoe dezelve op zeker Schulp Lugagelleitenis aan toebrengt ,
358 44o. Wat Spys en Drank ,
vischje asst.
(Groote Zwarte) waar in 442. Wat Beweeging, Rust,
van de voorgemelde onder- Waaken en Slaapen , ald. W at de
fcheiden , 359. Waar deeze behoorelyke Aficheidingen en
aid. Uitwerpze13. 443. Hoe yea
gevonden wordc.
de Gemoedsbeweegingen.
eene foort
Godheid, (Lof der) Een Fragment.
van de voorige
door den Bek
B
217
onderfcheiden waar dezelve
(Wyd
verfchillende
Begtipvoorkornt .
o
pn mtrent
de ) voortteld
ge
Eentaamheid. Zie Afzondering.
, getyteld: Het
.
Exon. XX: 2 4 , enz. opgehelderd. ine een Gefprek

.Kogy burs van Surat.
247
Sri Godsdienst, (Christlyke)• ten doel

der Spotternye gefteld, 1. On'
regtmaatigheid bier van aannedaanteverfchillenheid der Pol- geweezen , door te toonen
ken, in derzelver oorfprongen dat noch de Leerliukken , noch
naaaerpoord.
521 de Geboden , van denzelven
Gee.tIyuery,, hoe door algemee- befpotlyk zyn.
2, enz.
ne voorftellen gekoesterd. 134 Goitres, Menfchen met KeelgeGeluk (Over de Onoplettenheid zwellen in Wallisferland ; dit
der Menfchen op de Midde- Ongemak onder andere oorzaalen om bun) te verzekeren , ken meer bepaald toegefchree293. Gebrekkige befchryvin- ven aan den ruffian, waar megen van Geluk by de Oude de het water daar meer dan
Wysgeeren, 294. By de He- elders bezet is.
414, 4 1 5
dendaagfche Zedefchryvers , Gas fypium Herbaceurn foliis quintal. FONTENELLE' S en MAO- quelobis Attu s egtanduto fir caulc
PERTUI'S Steltingen, des betref. herbacea. Zie Kamp/ant.
fend, onderzogt.
295
Gelykheid (Aanmeritingen over T-1 ALLER , (A.) Zyne Afkomst,
de) onder de Menfchen. 335 " en vroege Letteroefeningen,
Geneesheer (Of het den) vry- 484. Vangt de Studie der
!hat , in zommige gevallen , Geneeskunde aan, Reist
voorbedagtlyk het leeven zyner na Engeland en 'Frokry/r, 4,45.
Lycteren te vericorten ? onder. Wordt Opziadea tenor Bo-V3
ke•
G.
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kerye te Bern , en vervolgens
Hoogleeraar ce GAungen, 486.
Yver zymerNaafpeuringen , aid.
Hoe door Vorften vereerd en
aangezogt ; aangebodene Bevorderingen , 487. Keert weder na Bern, 488. Zyn Hood,
aid. Stott veele Thehtilultjes
op ; over het verbranclen van
eenigen derzelven , 489. Andere Werken, Eon VoorBander van het Christendom ,
490, Zwaargeestige Begrip.
pen door hem gekoesterd ,
49 1 - Onderfcheide Berigten
wegens zyne laatfte Leevensoogenblikken , 492. Voordeelig getu4;enis hem betreffende,
493. 'Xaalkennis , aid, Uit.
gebreide Kimdigheden 495Gebf Mkt veel Opium , 496.
Zyne Egtverbintenisfen en
ald.
Naakomelingfchap.
1M.Lza (G. E.) lets over zyne Gefchiedents en Letteritunde van.

Schoone Spreuken in een
que, 24. bezoek by den Gouverneur AI:MULLAH ald. Be.
zoek by 's Konings Otniften
Zoon ; hoe flegt gehuisvest ,
en laag van Character , 25.
Beter Character zyns Broeders , 26. Harem van 's Konings Oudften Zoon aid. Lust•
plaats des Gouverneurs, 27,
as. Elendige Draagftoelen op
dit Eiland, 69. De Inwoon.
ders liefhebbers van DichtZang- en Speelkunst, 70. Ge.
fcbti met een Mufti, of Ver.
klaarder der Wet, 71. Be•
ribs van het Staatsbeftuur en den
Koophandel des Eilands, 72.
Hoe een Hinzuanner den Slaavenhandel verdedigt , 73.
Aanmerkingen daar op , 74.
Her gedrag der Engeljehen aldaar bearaft en verfchoond ,
75. Reis na den Ironingdes
Lilands „ a to. Schoonheden
des Lands, 112. Bezoek by
Zwitzerbmi.
lierfst. (Ernftige Overdenking in den Vorst , 113. Hoe ontvan.
in den)
503 gen en gehuisvest , 114. Oneene Plant , door de Eu. derhoud-, 115. Bezoek by den
Verropitche Plantbefchryvers ver. Stads-bevelhebber,,
keerdlyk Lawfonia geheeten , curing') van den Vorst , 117.
25.
op Hinman gevonden ; welk RegteringsgefteIteniSfe
gebruik men or aldaar van Verflag van een en ander vroe.
ger bezaek op
M axim , do
28
maakt,
Hinzuan (Onderfcheide verbas- Regoeringsapvolging ophelde.
terde naamen aan het Ireland) rondo, 119. Raadgeeving , hoe
gegeeven, 21. Waar gelegen zich jegens die Eilanders to
tilt Africaanfche Eiland heef gedraagen.
fang onder het Bettuur eener Honig-Bye. Zie Bye.
Volkplanting der Arabieren ge • Hoogefchool , (Plan ter OprigHaan, Vreemde wyze , ring van cene) om to leeren
waarop de fnwoontiers , die En. den Tyd to dooden , om Geld
verftaanbaar fpraken , den te verfpillen , en iris Lieden
sons, met de zynen , van de Groote. Wer gild te leeW.
neer
Meer
587
ontvingen , 22. BIyken van ven.
p anne kunde in 't Arabisch , Povaing.()e)ZoneAnectiota.34e3
*Id. Hoe het Eiland , uic de Huishowikunde , hoe weinig ache
bCtlaf3,t „ 429. Is
$aay geZIUD Zich olideet, aid
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egter elks zaak , 43o. Schets neerning van een byzonder
der zodanigen , die alles ver• Verfchynzel, 't went by eene
teeren wat zy to verteeren doodlyke Ontileeking in dehebben , 431. Van die geenen zelve pleats vondt. 351
die alles verteeren war zy ver- yahanna. (Het Eiland) Zie Hunwaaten, 432. Naadeelen van zuan.
het Vertoomuaaken in de We . yooden(13epaalde wyze van Gods:
reld getoond, 433. Wet de dienstOefening, den) voorgo.
Opvoedingskunst ten deezen fchreeven, .257. Hanne fteropzigte voorfchryft omtrent de ke aankleeving aan die.Wet,
436 ten tyde van EHRISTUS
de Kinderen.
253
HUMS, als nog aan Bygeloof en wandeling op Aarde.
Vooroordeelen vast, door D 'A .
(Verfiag van eene Volk.
LEMBERT, DIDEROT, en ande• planting van) op de Kust van
84 Malabar, te Cockin.
ren, befchouwd.
524
Huwayk aan de Linkerhand, welk Israels Vetiosfing uit de Slaaverny
een, 3o. Wat het Algemeen van PHARAO. Dichtmaatig Ta.
Wetboek voor de Pruisfifche fereel.
175
Staaten 'er van bepaalt , ald.
IC.
Wat 'er toe vereischt wordt,Kanreelen , (Over het Reizen
en hoe hetzelve gefchiedt, 31. met) en de Toepasfing daar
Staat der Vrouwen des ge- van, als een maatftok ten
trouwd , 32. Hoe 'er eene dient/e van de Aardrykskunde.
Egtfcheiding, konne plaats 235
grypen, aid. Van den fiaat_Katoen-plant , (Het Zaad, of de
der Kinderen uit zulle een Elu. &angles, van de) door de NeInelyk gebooren.
33 gerinnen in de West-Indi'da,
ter Vermeerdering, of herkryJ. en I.
ging, van Zog gebruikt, 220.
TENTIVS, (30A11,1E) waar, en wan- In welke gavelle) by de GeJ neer, gebooren; zyne jeugdige neeskundigen gebruikt , ald.
Opvoeding, 191. Zyne twee Hart van dit Zaad, 22r. Hoe
Huwelyken , 192. Worth Lid te gebruiken in de Zogver.
van het Huts der Gemeente, kryging , aid. Nuttigheid in
aid. Komt als Schryver ter twee opmerkenswaardige
baane met eene Proeve vallen , 222, enz. Voorzorover de Natuur en Oorfprong gen omtrent die Boontjes in
des Kwaads, aid. Beoordeeld, agt te neemen.
223
193. Geeft Staatkundige Proe- Keliziekten (Peperwortel inee
ven en Dichtilukjes in 't licht, Mostardzaad , met nut in
aid. Plan van zyn Werk over kwaadaartige) in otuflagen aande Inwendige Klaarblyklykheid gelegd. 96
des Chrbtendomr, 194. Beoor- Kentucky, waar in Noord.rinteriers
deeld, 1 9 5. Tegenfchriften , gelegen , 527. Door welke
ald. Atlisbruik zyns Vernufts, Rivieren befpoeld, 528. Lands.
1 97. Zyn Character , 298. gefteltenis , aid. Lugareek,
Zyn Dood.
199 5 29. Planten daar aan eigee,
Ingewanden,(Onderbuiks-) Wear- 53o. Zwaax Rietgewas,
V4
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tioemen en Veidgewasfen; hoe Ceval van gelyken guniligen
voordeelig de laatstgemelde , aart. 438
53r. Yzer en Lood komt 'erKteurverfeillenheid der Volker; ,
voor , 53z. Van de Vogels in derzelver oorzaaken naageen viereoeti;e Dieren, ald. fpoord. 52r
Veelvaldigheici van den thus , Koffyliuis te Surat, Gefprek daar
of Buffalo , 533. Getal en gehouden onder Menfchen
Vermenigvuldigirg der Inwoon- van verfchillende Godsdienst.
deren , aid. Godsdienstge- belydenisfen. 247
zindheden aldaar,, 534. Wonder Krokodillen , (Pen verbaazend aanlleile oevers der ltivieren , tal van) in America op eerie
575. Verbaazende Bolen ; plaats aangetroffen , 309. BeZont- en Zwakeibronnen , 576. fchryving van derzelver Nes.
[Joe de wegen na de Zouthron- ten , 317. Groote vlueheid
nen door eerie groom menigte en verfchriklykheid deezer
Buffels plat getreeden zyn , Dieren.
318
577. Geneeskragtige Bran, en Kwaker Eend , Benaamingen van
2eldzarame Begraafplaatzen, ald. deezen Vogel , 264. GeftalGroete Beenderen van een te, Pluimadie en Woonplaats,
Dier , in America niet sneer Bezwaarlyk in een opgevoorhanden , daar aan de flowen that te houden, 265.
ald. Ver- Leevenswyze.
0;io gevonden
aid.
fthillende gevoelens over den
L.
oorfprong deezer Beeederen ,
anglee-venleeid. Zie Gezondheid.
HUNTER beWySt, dat het
578.
Leek ebroeders
gee!) Olypliant geweest hebbe;
derzelver
Gisfing wegens de uit- fie/ling in de Kloosters.
579.
i6o
Lreiredenen , hoe dezeIve moeten
deiging van dit Dieren-Ras,
1-kfchryving van den Gelukitaat ineerigt weezen. Zie Prediking.
58o Leine. (Overdenkingen eens Her.
der inwoonderen.
EiMOS een Geflacht van Pig- ders in de) 106
meen , op het Eland Madaga l - Lintworm (Proefmiddel om te
car; derzelver beftaan als cen ()Waken of 'er een) by den
lower Verdichtzel aangemeret , Lyder huisveste , 139. Vow..
23r. Derzeiver betlaan be- bereidende Leevenswyze eer
weer& 232. Geflalte en Ge- men die gant uitdryven, 14r.
eartheld deezes Volks Geneesmiddel tegen dereive,
wen -is neo.i t tot hunne W0073- 177. Hoe toe te dienen , ald.
plaats doorgedrongen , 233. Aanmerkingen tot opheideiing.
Enkele boorbeeldn van dceze
178
kieine Menfchengezien , en he- Lugtsge I elsenis , van Welk een
invloed op de Kleur en Ge.
fchreel en.
522
rind,;rziekte , bet Middel van Dr. ilaite der Menfchen.
M.
1. VAN PLN so , crl daar in,
nict can guAligen nitflag , ge. 1'I
(Van deKimos, of
b/ Mkt 390. Beloop der Pfgineen , op het Eiland) 231.
Ziel.te , 391. Aanmerkingen lie vender Minos,
daft Over 397. E.C11 andcarf q/atar. (Van eene Joodfche
Volk.
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Volkplanting op de Kust van) zen verfchuldigd, ald. Verde.
re ontvouwing burner menschMan , (Een Eerlyk) gefchetst. 5o6 lievende hoedatugreden 156,
Maragni, Mardignac, bcfchree- Hun inwendig bzeultiuziwen
huffs.
eidva
y en, 4to. Naby deeze Stad bouding , ald.
was de Winterlegering van
Zeden , en afkeer van ilerken
all Drank , 157. Trouwplegtig.
.
GIUS
Memel; , (De) van zyn Wieg heden , 243. Veelwyvery
tot aan zyn Graf. Eene Be- 244. Hoe zy hunne Doodea
45 begraaven,
fpiegeling.245.
Hunne Taal,
Mercurius praecipitatus albus. Zie
247
Witte Precipitant.
N.
Mer de Glace, befchreeven. 408 Matuurfiaat , of dezelve ver.
Mexico. (Berigt wegens de
kieslyk is boven den Bevende Tuinen in bet 'Weir fchaafden, onderzogt.
450
van)
448Nederlands Verpligting tot Dank.Misgeboorten. (Gevoelens der baarheid, by den aanvang des
Regtsgeleerden over het dooden ]cars 1793.
42
van Menschlyke)
0.
519
Mont Anverc beklommen, 407.
(C. W.) Leevensbe.
Gezigten van daar. 408, 409
fchryving van dien Geleer.
eenige Byzonder- den ; zyn Afkomst, 77. Zyheden, zyn CharaEter betref. ne Opvoeding en verblyf in
fende, 525. Hoe zyne Schrif. bet Gymnafium te Weimar, 78.
ten bewaard, en een Jefuit, die Neeme van 'c zeive met cane
ze hem zogt afhandig te maa- itedenvuering' in het Syrisch
ken, onthouden , wierden. 526 affcheid, en trekt nal'ena , ald.
Moskoeflroom , (Ophelderend Be- Hoe by daar zyne Studien
rigt wegens den) een fchrik- voortzet , en zich bepaalt tot den
lyke Draaikolk , op de Kust Predikdienst, 7g. Wordt, de
van Noorwegen, 399. Hoe de- Academie verlaatende, Gouverzelve veroorzaakt wordt, 400. neur van een jong Heer, 80.
Befchryving van de Uitwerk. Tot Predikant te Den/lad bezelen.
ald. roepen , ald. Welke rampen
21luilezel, (Wilde) waar dezelve hem daar bejegenden, 8r. Na
gevunden wordt, 566. Aart Neumark beroepen, en vervolen Leevenswyze, 567. Hoe gens tot Archidiacons te 7ena,
moeilyk, te vangen.
568 ald. Welke Lesfen by daar
Nufagulges, een der Oorfprong. houdt, en hoe by voor hes 00Jyke Volken van America ; derwys der Schoo/jeugd zorgt ,
Geftalte der Mannen en Vrou. ald. Vryfchool , door hem opwen , 15r. Hun Volks-cha. gerigt , 82. Wordt Superin.
raaer,, 153. Hunne Verbinte- tendent en Opperleeraar, aid.
nis met de Brit fche Volkplantin- Zyne Huwelyken en Kinderen.
gen van Zuid-Carolina en Geor.
pia, 154. Voorbeeld van hunne Ongeloovigen. (Hen Wenk aan de
id
onpartydige Geregtsoefening , hedendaagfche) S4
en Eerbied aan hot Opperwee. aplogen (4erl 4fiatistb en hit,
79
V5
524
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rePisch Voorbeeld van) om ge- den werkdaadigen invloed der
292 Leerftellingen kan bevorderen,
Tinge oortaaken,
Oratava, eene Stad op bet Ei- 89. Men moet verfcheidenland Dorifie • befchreeven. 364 held in agt neemen; zich naar
P.
Tyden en Zeden fchikken,
aapery, bepaalt zich niet tot Eene Charadertekenende wyze
de Roomithe Kerk; heeft ook van Pxediken ftrekt ten besten
plaats by de Protejlanten , 322. bewyze van de bekwaamheid
Overblyfzels daar van in En- des Predikers, en is het beste
gdand , 323. Wat wensch- middel ter .overtuiging , 90.
lyk ware dat bier in gedaan , Het onderfeheid van Algaen meer overeenkomitig met rneene en Byzondere BefchouProtedantfche Beginzelen ge- wingen , 9/. Zedepreeken ,
325 waarom by zommigen gehaat,
banded, vderde.
Fad, Zie Cestina.
95. Hoe imen het Geweten
reperworted met Mostardzaad, in to treffen hehbe , 129. Zulke
kwaadaartige Keelziekten op de byzondere of bepaaide Befchou96 wingen Vatbaar voor Welfpreekeel gelegd.
rise/topping , (Waarneeming ee. kenheid , 130. Waar in de
ner)en den BlaasfieekboVende Welfpreekenheid van den KanSchaambeens-vereeniging. 559 fel moet beilaan , 13r. AlPlaneeten van ons Zonnellelzel gemeene en Byzondere Behebben waarfchynlyk eenen fchouwingen moeten zamenge301 voegd worden , 133. Het
Datripkring.
PositikaiiirsAis , Bewindbebber Camaitelfehetzend preeken eels
der Zeezaaken in Frankryk , door behoedmiddel tegen de Geesiteen Zeeofficier naa zyne afzet- dryverye, 134. De voordragt
ting ontmoet en vernederd. 128 moet klaar,, beknope en eenYortugeezen , op de Kust van voudig. , weezen , 135. Wordt
Angola, in 't verloop van drie daar door niet van fraaiheid
Eeuwen volfiaagene 1Vegers beroofd.
137
R.
&warden.
525
recipioaac, (Witte) bet inwendig Thkdcons. (De Tempel des)
gebruile daar van als zeer voor210
S.
deelig , en wel voornaamlyk
in zommige Ziekten der Beende- gavoye. (Grootfche en SchilderTen, voorgeiteld, en met eene agtige Gezigten in) 404
Waarneeming bevestigd. 297 Schaap. (Leerzaame Befchouwing
PtED. 'XII : 9, Redenvoering van her)
543
85 Schelden. (Geneeskundige Onedek•
over deeze plaats.
Prediking , (Openbaare) bet oog- king over de Kwaal van) 546
merk daar van Weetenfchap te Scropil a , (Proeven, in de) met
leeren ; eni waarin (die Kennis , het Paarsch Fingerbedskruid geof Weetenfchap, beitaat , 86. nomen. 12
Hoe dezelve moet voorgedraa- Senegal , (Befehryving van het
en worden ; is niec alleen Eland)535, Verregaande OnB efpiegelend , maar bovenal vrugtbaarheid, all. Heeft gebrek
Betragtend , 87. Hoe men aan water en andae leevens.

^
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noodwendigheden , 536. De tusfchen het Mannetje en Wyf.
voordeelige Berigten van ADAM- JO, 479. Lekvenswyze , aid.
SON en DUMASET wederfproc- Hoe zy zich iu een opgeflooken , 537. Hoe gevaarlyk door ten that aanitelderl.
480
538 Talingen, (Kleine of Schyf-)Benaa-.
de It
oovers.
Sion , eientlige itaat dier Stad in mingen, 480. Leefwyze. all.
4 r 2 -- (Zonter-) Naamen ; de
wailisfer land.
S:aavenhandel , hoe door een Hin . kleinfle onder deeze Vogelzaanner verdedigd , 73. We• foort , 48r. Geaartheid en
74 Leevenswyze, 482. Korten tycl
derfprookeu.
Speculatie-Handelaar , diens Cha . dat het Mannetje een fraaije
348 Pluimadie heeft , 483. Waar
rafter.
Speelkaarten (Over de) en de zy voorkomen.
beduidenis derFiguuren op de- Tartaryen , hoe in de grootfte
291 Uitg2breidheld op to vatten,
=lye.
Spel ongefchikt voor een Man 568. Schilderagtige Befchry347 ving van de groote verfcheiva n. Bedryf.
(De heerfchende zugt tot denbeden , welke zich daar in
het) tegengegaan. 55o opdoyn , 569. Bedenkingen
Spotter; met Godsdienst en Dengd, op eAru y's veranderftelling ,
klemmend tegengegaan, 1. De dat dit de Wieg des Mensch.
Leeritupten van den Chrlite- dm: was , 570. Hoe gebreklyken Godsdienst zyn niet be. kig de Tartaaren zyn in Taal
ii)ottelyk, 2. De Geboden en en Letteren , 57z. Van de
Pligten omtrent atm, den Naas- veelvulfte Uitfpraaken hunner
Twat,
Wegens hun Godsten en onszeiven,,geeven gee
grond tot Spotterny. 4, enz. dienst, 572. Hoe bekrompen
Staatsdienaars (De onderfcheide hunneWysbegeerte, 573. Hela•
aart der) van Koning HENDIUK ben vroegtydig geene vorde128 ringen in Kunfien en Weetenden IV getoetst.
(Diep gevoelde Ver- fchappen gemaakt. 574
aid. TAYLOR (BROOK) zyne Afkomst ,
nedering
derin g eens)
Studenten op de Hoogefchoolen 373. Stugge geaartiaeid zyns
in Engeland mogen nooit , Vaders, door de Muzyk gelee.
dan in hunue Academieklee- nigd , doet hem vroeg deeze
ding , in 't openhaar verfchy- handteeren , aid. Hy oefent
459 zich ook vroeg in de Token- en
nen.
$1,VAMMERDAII, wegens zyne Klei- Schilderkunst, 374. Zyne Ge.
nigheden in de Natuurlyke His- leerde Opvoeding; munt uit
tonic der byen beritpt , daar deWiskundigeWeetenfchappen,
6o aid. Blyken daar van , 375.
tegen verciedigd.
Wordt Secretaris van de Ko.
T.
glalingen , kleine Ender, 477- nin4lyka Societoit ; geeft eeniaidtyds reeds voor een Lek- ge Stukken in 't Licht , aid.
ker beetje gehouden , 478. Trekt na Franiryk , en wordt
liaamen van de Geineene of 'er met onderfcheiding bejeWinter- Taling , en derzelver gend , 376. Legt zyn post ale
aldqittwid, Secretaris Ceder, 377, Schryf
raimadie

twos.
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()vet de Rechtlyage Peel-paler;
zyne wyze van Tekenen en
Srnaak , 377. Twist met Beeivoeir.r_r,, 378. Vertrekt andermeal n2 Frankryk , aid. Zyne
twee flowelyken, 379. Schryft
eene Proeve, Contemplotio PhiIjophica getyteld , 880. Zyn
Ziekte en Dood, ald, Character fchets.
381
Tenerife , Waarfchynlykheid dat
de Piek van dat Eiland een
VulcaniEch Voortbrengzel is
der Middel- Eeuwen , 361.
Vroegfte Berigten wegens het
belt/if/men van dien Bergtop ,
aid. Laatere Berigten , 362.
Ontmoeting van den Luitenant
RYE op dat Elland , toen by
deezen Piek wilde bekitmmen ,
363. Hoe zeer hem dit werd
ontraaden , ald. Toerusting
tot den Tocht, 364. Befchry
♦ ing der Stad Oratata op dat
Ellen& ald. Aldaar vriendlyk
onthaald , 365. Beklimming

van den Piek, 368. Moeilyk.
Iteden welke hun bejegenen ,
aid. Geene Plantkundige Ontdekkingen daar gedaan , 37o.
Verfchillende Opgaven van de
wydte en diepte des Craters
op den Top van het Zuikerbrood , ald. RYE'S bevinding ,
371. Wegens de hoogte dee.
zes Bergs; verfchillende Berigten, aid. Gefchiktfte tyd om
deezen Berg to beklinimen.
372

THE/viren , (Aan) by het Graf
van Kaaren Egtgenoot.
17o
Toulon. Oud'neid dier Stad, 585.
Verdeeling van dezelve , aid.
Onderfcheide Havens en Tuigbuizen voor den Zeedienst ,
586. Belegeringen door die
Stad uitgeftaan, aid. Reede en
Buitenhaven.
587

Trappe, (De Abtdy de la) wane

neer geftigt ; Inrigting van dezelve , en Leevenswyze der
Rloosterlingen , 159. Fabelagtige Vertellingen wederfprooken , 16o. Eetregels , aid.
Kleeding , 161. 't Getal der
Monniken ; hunne Herbergzaamheld , aid. Zorg voor de
Armen in de Nabuurfchap ,
162. Mogen geene voorkeuze betoonen omtrent eenigen
Perfoon van hunne Orde, aid.
Byzonderheden by het Sterven
van de Bewoonders deezer
Abtdye.
1,63
Ttrinen (Dryvende) in bet Meir
van Mexico , hoe vervaardigd448

Tulphol , Waarneemingen , hoe

dezelve , buiten den grond, een
nieuwen vormt, met de gevolgen , daar Tait afgeleid.
Tydsverdeeling , (Geregelde) van
hoe veel aanbelangs.
344
U.
Titgaven , hoe can Man van
Verftand dezelve regelt. 346
Urus een Buffalo, ook &rex, en
Bifon , geheeten, veelvuldig in
Kentucky.
532
V.
allair. Zle Wallisferland.
Vingerhoedskruid , (Paarsch)
Digitalis .tlore purpureo , Ge-

neeskundige Gefchiedenis deezer Plant , 1 r. Tegen welke
Ongemakken en Kwaalen , inen uitwendig , gebruikt , 12.
Vallende Ziekte daar door ge.
neezen , aid. Proeven met
dezelve genomen in Scrofula ,
ald. Proeven in de Waterzugt , 15 , so. Proeven daar
mede genomen in de Hydrocephalus Interaus , of het Inwendig Waterhoofd; in de Mania,
en de Bloedfpuwing.
53

791.

ELADWYZER.
Voiken (De Ricer- en Gedaante- ringerheedskruid genomen. 15,

verfichillenheid der) in derzel- 50
ver oorfprongen naagerpoord.Welfpreekenheill van den Predikeel noel , waarin dezelve moet
x31
VOLTAIRE ' S Ontmoeting by cox- bellaan.
417 Wespen , vernielen , by het aanGREVE .
naderen van den Winter , de
W.
Jongen niet , 360. Zyn, nietallisferland , Ligging , 41x. tegenflaande derzelver wildDoor ROUSSEAU als een heid , vatbaar voor verknogttweede Tempe befchreeven , held aan derzelver Weldoeald, Het Land beantwoordt ner. 36r
niet aan de verwagting daarWinter. (De) Herderszang. Ernuit opgemaalct , 41z. Onder- ilige Overdenkingen. 533
fcheide Climaaten , welke men Wyrbegeerte (De Beoefening der)
in dit Land aantreft, 413. Het noodig tot de befiendigheid
Volk, en de Vrouwen inzon- van CharaEter en Gedrag, 122,
derheid ,niet fchoon, 414. Be164
khryving van, en AanmerkinY.
gen over , de Goitres in die TPs (Over de wyze, mar op
Landtheeke , aid. 0Jrzaaken' men to Benares , in eene
daar van onderfcheiden, doch heete Lugtitreek gelegen ,)
voornaamlyk daar aan toege. maakt, 444. Opheldering van
fchreeven , dat het water met dit vreemd Verfchynzel. 446
Tuffleen aidaar,, meet dan el-Ts-Zee. op de Bergen in Savor,
dere, bezet is, 4.I s. Verde@ befchzeeven.
40g
Z.
ling van dit Landfchap aid.
Voikrylt7ede/effen
,
waarom
by
de
PreRegeering , 416.
aid.' diking by zommigen gehaat.
held.
Wasch nieuw verflag wegens
95
de doffe, waar uit het Wasch Zee. (De) Rene Befpiegeling.
105
der Byen befiaat.
133
Washington, (l3efchryving van de Zelfbedwang
(Sterkfpreekend
Ligging , en Plan , der Stad) Voorbeeld van) in een An gelin bet Lana* Columbia, in caanfchen Indiaan. 593
Noord-America , welke Mans Zenuwziekte , (Waameeming van
gebouwd wordt, om, met den eene zeer gelukkig heraelde)
Jaare MDCCC , ten zetel to welke met Stuipen en hevige
dienen voor het Staatsbeftuur Pynen vergezeld ging.
26r
der Vereenigde Staaten van Zog, door het gebruik van Ka.
America.
497 , enz. toenboontjes , vermeerderd en
(Veelvuldige Proe.- berErCegen , 220. Zie verde
Waterzugt
von, in de) met het Paarsch Exogamic*,

pr

D R U K F E I L E N.
In de L E T T..
M. 372. R. is. v. ond. fiat: naar 't groen , Tees: naar den grand.

In het M E N G.
131. 391. R. x. v. bov. fleet: Mey, lees : July.
Zo ook nog eens op N. 39x en 392.

BZRIGT voom DEN BINDER.
Het

rue: der Stad Washington to plaatfen tegen over
hi. 5ca

